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Sammanfattning 
 
Historiken kring både skatter och revision sträcker sig långt tillbaka i tiden, men trots 
detta finns det idag knapphändigt forskning kring skatterevisionsprocessen. 
Skattesystemet i Sverige har det primära syftet att finansiera landets finansiella 
kostnader och det är skatterevisorernas uppgift att säkerställa att privatpersoner och 
företag följer den skatteskyldighet de påförts. Problematik i säkerställandet kan uppstå 
då exempelvis den skatteskyldige medvetet korrigerar sitt resultat på ett felaktigt sätt i 
enlighet med earnings management, eller väljer att placera kapitaltillgångar i så kallade 
skatteparadis beroende på att lokaliseringen påverkar skattebörda. Att skatteskyldiga 
agerar i syfte att undvika sin skatteskyldighet resulterar i stora uteblivna intäkter för 
Sverige, och Skatteverket och skatterevisorerna har därmed ett ansvarsfullt arbete som 
enligt oss borde visas större intresse.  
 
Av den anledningen är syftet med denna uppsats att tydliggöra hur 
skatterevisionsprocessen inom Skatteverket i Sverige genomförs, samt att klargöra hur 
de befintliga riktlinjerna för processen överensstämmer med det verkliga utförandet. Vi 
vill även undersöka hur denna process skiljer sig från, alternativt liknar, den mer 
studerade företagsrevisionsprocessen. 
 
Med hänsyn till syftet med uppsatsen har vi valt att genomföra intervjuer med 
skatterevisorer anställda på Skatteverket i Sverige. Detta för att få en uppfattning om 
hur skatterevisionsprocessen genomförs. Vidare har vi även granskat 
revisionsberättelser och skatterevisionsbeslut för att ytterligare kunna belysa skillnader 
och likheter mellan de två revisionsprocesserna. Vi har sedan jämfört vårt insamlade 
material med de teorier och riktlinjer vi behandlat för att se hur väl de överensstämmer. 
Undersökningen är alltså av kvalitativ art och angreppssättet som tillämpats är av 
explorativ design då det inte finns tillräcklig mängd tidigare forskning att tillgå gällande 
skatterevisionsprocessen. 
 
Efter analys av vårt empiriska material kan vi som ett resultat av denna studie 
tydliggöra att skatterevisionsprocessens verkliga genomförande stämmer väl överens 
med de riktlinjer som finns för processen. Vidare har vi funnit att 
skatterevisionsprocessen och företagsrevisionsprocessen onekligen har fler skillnader än 
likheter.  
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1. Inledning 

Syftet med inledningskapitlet är att ge en introduktion till ämnet och genom 
problemdiskussionen lyfta fram forskningsfrågor. Forskningsfrågorna leder fram till 
uppsatsens syfte och kapitlet avslutas med valda avgränsningar, samt teoretiskt- och 
praktiskt bidrag. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Historiken kring revision sträcker sig långt tillbaka i tiden och redan i slutet av 1500-
talet etablerades den första revisorsorganisationen i Italien, men den riktiga 
genomslagskraften dröjde. Det finns indikationer som tyder på att det i Sverige funnits 
kontinuerlig revidering av svenska företag sedan år 1650. Det var dock år 1899, i 
samband med Svenska Revisorsamfundets grundande, som professionaliseringen fick 
sin början. (Johansson, Häckner, & Wallerstedt, 2005:24) 
 
I motsats till dagens revisorer var det ursprungligen vanligt att revisorer även 
tjänstgjorde inom andra yrket samtidigt som de utförde sina revisionsuppdrag och det 
fanns heller inga föreskrifter om krav på oberoende. Det var först under 1800-talet som 
diskussioner kring behovet av självständiga revisorer började ta vid. I Sverige ingick då 
granskning av företag samt dess styrelse inom revidering, men det fanns alltjämt inga 
lagar eller krav på att revisorn skulle vara oberoende, inte heller att denne skulle besitta 
någon specifik utbildning för att få utföra revisionstjänster. (Johansson et al, 2005:26) 
Utvecklingen inom revisorsyrket gick vidare år 1912 då Stockholms Handelskammare 
valde att auktorisera de första revisorerna i Sverige (Parsells, 2011). Trots att utbudet nu 
inkluderade auktoriserade revisorer med en högskoleutbildning i grunden, var det 
inledningsvis få företag som valde att överge sina forna revisorer. Föreningen 
Auktoriserade Revisorer (FAR), vilken bildades år 1923, arbetade hårt för att bryta 
denna tendens hos svenska affärsföretag. Trots FAR:s ansträngningar tog det flera 
årtionden innan efterfrågan på auktoriserade revisorer ökade. (Johansson et al, 2005:27) 
År 1988 blev det dock lagstadgat att alla aktiebolag var tvungna att använda sig av 
godkänd eller auktoriserad revisor (Parsells, 2011).  
 
Arbetsuppgifterna för skatterevisorerna på Skatteverket skiljer sig något från de 
uppgifter som företagsrevisorerna på en revisionsbyrå arbetar utifrån. Skatterevisorernas 
granskning utgår primärt från den information som Skatteverket får tillgång till genom 
företagens deklarationer, samt övriga kontrolluppgifter. (Skatteverket, 2006:23) Det 
råder därför obligatorisk deklaration för företag och de ska årligen lämna in en 
inkomstdeklaration till Skatteverket. Merparten av alla företag i Sverige är även 
momsregistrerade och ska därför förutom inkomstdeklaration och kontrolluppgifter, 
även deklarera och betala moms. (Skatteverket, 2011) Syftet med revisionen är därmed 
att kontrollera dessa uppgifter samt utreda om företagen har agerat korrekt utifrån de 
lagstiftningar som finns angivna (Skatteverket, 2011:1). I Sverige är i princip samtliga 
varor och tjänster skattepliktiga och på varje komponent i produktionskedjan ska det 
betalas moms. Den sammanlagda summan av nettoinbetalningarna genererade från 
momsen resulterar i inkomst till staten, detta belopp uppgick år 2008 till 303 miljarder 
kronor. (Skatteverket, 2010:7-8) Momsen (mervärdesskatten) är även den skatt som 
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granskades mest frekvent i Skatteverkets skatterevisioner under åren 2005-2009 
(Skatteverket, 2010:245). Antalet skatterevisioner i Sverige har minskat sedan 1980-
talet, och kraftigaste nedgången var mellan år 1987-1991. Detta beror till stor del av att 
revisionssystemet omorganiserades och det blev större fokus på integrerade 
skatterevisioner och revidering av större objekt. Integrerade skatterevisioner innebär att 
flertalet skatteslag inkluderas i revisionen. Skatterevisioner av detta slag har dock under 
2000-talet blivit allt mer sällsynta och detta har sin grund i att Skatteverket har infört 
riskvärdering i sitt urvalsarbete. (Skatteverket, 2010:243) Att skatterevisionen därmed 
har ett mer inriktat fokus antar vi kan vara en skillnad i jämförelse med 
företagsrevisionen som mer granskar helheten hos företag, så av den anledningen är 
detta ett område vi kommer att belysa särskilt under uppsatsens empiriska del. 
 
Det skattesystem som Skatteverket i Sverige använder sig av idag har ett primärt syfte i 
att finansiera landets offentliga kostnader. Utöver uppgiften att finansiera de nationella 
kostnaderna har skattesystemet även till uppgift att dela upp inkomster på ett rättvist 
sätt, säkerställa samhällsekonomisk balans, samt att fördela resurser så effektivt som 
möjligt. (Skatteverket, 2010:5) I Skatteverkets arbete utgår de från intresseprincipen och 
skatteförmågeprincipen. Enligt intresseprincipen ska det finnas ett förhållande mellan 
gruppers intresse av offentlig verksamhet och det aktuella skatteuttaget. Det som 
karaktäriserar intresseprincipen är att skatter fungerar som avgifter som ska betalas för 
till exempel en viss tjänst. Skatteförmågeprincipen däremot används i syfte att se till att 
den skatt som påförs den skatteskyldige är proportionell med vad denne faktiskt har 
förmåga att betala. Skatteförmågeprincipen är även ett använt argument i motiveringen 
till varför bolagsskatten finns, eftersom den pekar på just det faktumet att ett bolag har 
större skattebetalningsförmåga än ägaren i företaget. (Skatteverket, 2010:19) 
Bolagsskatten är den offentliga inkomstskatt som berör juridiska personer och omfattar 
skatt på kapital (Skatteverket, 2010:161). Vi anser att intresse- och 
skatteförmågeprincipen på ett bra sätt beskriver Skatteverkets arbete kring skatter, men 
vi kommer inte att studera dessa principer närmare inom denna studie. 
 
Det är allmänt känt för oss svenska medborgare att både företag och privatpersoner 
väljer att flytta sina kapitaltillgångar till utlandet för att hålla sig borta från det svenska 
skattesystemet. Skatteverket bedömer att antalet kapitalplaceringar utomlands, som då 
ligger utom deras kontroll, ökar i takt med att rörligheten av kapital underlättas. Detta 
resulterar i att det blir allt mer komplext för Skatteverket att kalkylera och beräkna 
dessa mörkertal. Skatteverket har dock gjort en bedömning i den så kallade 
Skattefelskartan att mörkertalet kring internationella transaktioner omfattar cirka 46 
miljarder kronor årligen.(Skatteverket, 2010:228) Detta är ansenliga summor och skulle 
därför ha stor påverkan på landets ekonomi om de beskattades i Sverige och då bidrog 
till att öka bidraget till de offentliga kostnaderna. Eftersom detta är ett problem som har 
en betydande effekt på Sveriges ekonomi kommer vi under uppsatsens empiriska del att 
undersöka om detta är något som skatterevisorerna arbetar särskilt med. Sverige är 
emellertid inte ensam om detta problem, och länderna inom Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samarbetar för att lösa dessa problem 
(Skatteverket, 2011). OECD är en organisation som arbetar för att länder med liknande 
problem ska samarbeta och tillsammans hitta lösningar till gemensamma problem som 
inkluderar ekonomiska-, samhälliga- och miljöfrågor (OECD, 2011). Detta samarbete 
har bland annat gjort det möjligt för Sverige att ingå informationsavtal med länder som 
anses vara kända som skatteparadis, vilket till stor del underlättar landets arbete med att 
upptäcka tillgångar som borde beskattas i Sverige (Skatteverket, 2011). 
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När Skatteverket ska fastställa ett företags skattemässiga resultat tar de utgångspunkt i 
det aktuella företagets bokföringsmässiga resultat, eventuella skillnader mellan dessa 
resultat beror på skattemässiga justeringar (Skatteverket, 2010:161). Detta faktum kan 
vara en av orsakerna till att företag på ett oriktigt och avsiktligt sätt korrigerar sitt 
bokföringsmässiga resultat i hopp om att undvika att påföras skatt. Bortsett från oriktiga 
korrigeringar har Skatteverket även problem med att företag använder sig av 
svartarbete, vilket inte redovisas och på så sätt inte syns i det bokföringsmässiga 
resultatet. Med svartarbete menar Skatteverket inkomst till företag som enligt lag skall 
redovisas till myndigheten och därmed även beskattas i Sverige, men som i verkligheten 
inte följer dessa regler. (Skatteverket, 2010:219) Enligt Skatteverkets beräkningar är det 
till stor del de mindre företagen som står för denna dolda information (svartarbete). I en 
undersökning som Skatteverket gjorde år 2006 visade det sig att egenföretagare och 
mindre företag med totala lönesummor under 1 miljon kronor, stod för hela 85 procent 
av de beräknade dolda arbetsinkomsterna. (Skatteverket, 2010:222) Skatteverket 
använder sig av skatterevision i sitt arbete att försöka upptäcka denna dolda information 
bland Sveriges företag. Att detta arbete är av betydelse för landet framgår i den 
granskning som Skatteverket gjorde år 2006, då det uppskattas att de dolda 
arbetsinkomsterna uppgår till cirka 71 miljarder kronor. (Skatteverket, 2010:221) Det 
framgår även i undersökningen som gjordes år 2006 att den allmänna uppfattningen 
gällande inom vilka branscher svartarbete är mest förekommande i infrias, vilket 
betyder att företagsservicefirmor, detaljhandeln och byggindustrin utmärker sig 
(Skatteverket, 2010:222). 
 
Ett återkommande problem med skatter är att alla skatteskyldiga inte betalar in det 
belopp de påförts. Detta resulterar i att det uppstår ett glapp mellan de totalt bestämda 
skatterna och vad som faktiskt kommer Skatteverket till handa, detta glapp benämns 
vanligen som en uppbördsförlust. Uppbördsförlust uppkommer alltså då de 
skatteskyldiga inte kan betala vad de påförts helt och hållet. Detta belopp kan 
Skatteverket beräkna och fastställa, år 2009 uppgick denna summa till cirka 8,2 
miljarder kronor. Till skillnad från uppbördsförlusten kan uteblivna skatteintäkter på 
grund av skattefel inte beräknas på ett tillförlitligt sätt. I benämningen skattefel 
inkluderas fel i den skatteskyldiges uppgiftslämnande som uppgivits både oavsiktligt 
eller avsiktligt. (Skatteverket, 2010:207) År 2007 gjorde Skatteverket en uppskattning 
av skattefelens totala värde som då uppstått genom felaktigheter, fusk eller annan form 
av misstag, till cirka 133 miljarder kronor (Skatteverket, 2010:229). Det är 
företagssektorn som står för den största delen av alla skattefel i Sverige och 
Skatteverkets granskningar visar att ungefär hälften av dessa fel begås av de mindre 
företagen (Figur 1). Till dessa mindre företag inkluderas både små- och medelstora 
företag som har en total lönesumma på 1-50 miljoner kronor, och mikroföretag som har 
en total lönesumma på 1 miljon kronor eller mindre. (Skatteverket, 2010:231) 

 
 
 
 
 

 
 



Kapitel 1 – Inledning  
 

 4!

 
 

Figur 1 Skattefelens fördelning (Skatteverket 2010:231) 
 

Skatteverket arbetar ständigt med att försöka motverka skattefusket i Sverige och till 
hjälp har de ett skatterättsligt sanktionssystem. Systemet baseras på anvisningar från 
skattebrottslagen. Fokus ligger på fel som är mer omfattande och som inkluderar större 
belopp. Det är vanligtvis anmälningar från Skatteverket angående skattebrott som ligger 
till grund för skattebrottsutredningar. Skatteverket har riktlinjer som säger att de ska 
göra en brottsanmälan om den frånvarande skatten överstiger ett prisbasbelopp. 
(Skatteverket, 2010:254) Det är ofta när Skatteverket vid en skatterevision går igenom 
historisk information om ett objekt som skattebrotten upptäckts (Skatteverket, 
2010:257). 
 
Företagsrevisorn, även kallad extern revisor, har flertalet uppgifter men de främsta är 
granskning av företags bokföring och dess ledning, samt granskning av 
årsredovisningen. Detta betyder att företagsrevisorerna har en annan utgångspunkt vid 
sin granskning än vad skatterevisorerna har. Granskningen ska följa vad som anges av 
god revisionssed. För att revisorerna ska få en vägledning till vad som avses med god 
revisionssed ger FAR ut Revisionsstandard i Sverige (RS). Denna standard innehåller 
riktlinjer, grundläggande principer och förklaringar till hur revisorerna ska utföra sina 
åtaganden. Syftet med företagsrevisorns granskning är att kontrollera räkenskaperna och 
årsredovisningen, att dessa är korrekta, och ger en rättvisande bild av företaget. 
(Skatteverket, 2006:2) Företag har stor nytta av att få sin ekonomiska information 
kvalitetssäkrad genom revision då exempelvis externa intressenter förlitar sig på denna 
information vid affärsmässiga beslut som berör företaget (FAR 2011:1). Skulle 
företagsrevisorn skriva en oren revisionsberättelse, måste en kopia även sändas till 
Skatteverket (Skatteverket, 2006:23). 
 
Med undantag av granskningen av företag fungerar skatterevisorerna även som 
kontrollanter av företagsrevisorernas arbete. Detta innebär att en skatterevisor måste 
vidta särskilda åtgärder om det finns misstanke att en företagsrevisor frångått 
revisorslagen eller att denne inte handlat i enighet med god revisors- eller revisionssed. 
Skatteverket har även anmälningsplikt då det gäller bland annat skattebrott och 
bokföringsbrott. Dessa anmälningar skall göras så snart det finns brottsmisstanke, vilket 
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innebär att det kan ske både före och under skatterevisionen. (Skatteverket, 2006:23) 
Anmälningarna sker till revisorsnämnden och förutom Skatteverket kan de få in 
anmälningar från andra myndigheter, privatpersoner, eller företag (Revisorsnämnden, 
2011). Revisorsnämnden utövar således en löpande tillsyn av revisorer och förutom att 
nämnden hanterar anmälningar, ska de även inom verksamheten utföra kontinuerliga 
kvalitetskontroller av revisorer (Revisorsnämnden 2010:10). Nedan ges en övergripande 
tabell (Tabell 1) över antalet öppnade disciplinärenden under åren 2008-2010. Vi ser att 
andelen anmälningar från Skatteverket har minskat från 21,3 procent år 2008 till 12,6 
procent år 2010.  
 
Tabell 1 Antal öppnade disciplinärenden (Revisorsnämnden, 2010:10) 
Anmälare 2010 2009 2008 
Egeninitierade 

- varav från systematiska och 
uppsökande tillsynen (SUT) 

- varav från kvalitetskontroll 

24 
(6) 

 
 

(9) 

32 
(10) 

 
 

(6) 

36 
(7) 

 
 

(18) 
Skatteverket 15 14 30 
Klient 42 44 39 
Övriga (Ekobrottsmyndigheten m.fl. 38 38 36 
Totalt 119 128 141 
 
Om det är så att revisorsnämnden bedömer att den aktuelle revisorn faktiskt har brustit i 
sina skyldigheter drabbas denne av en disciplinär åtgärd. Den enklaste formen av åtgärd 
är erinran, vilket innebär en anmärkning om att revisorn inte handlat i enighet med god 
revisionssed eller revisorssed. Revisorn får en varning om dennes bristande 
handlingssätt anses så allvarligt att, om det upprepas, skulle det leda till att revisorns 
godkännande eller auktorisation återkallas. Vid de största brotten blir det direkt 
upphävning av revisorns godkännande eller auktorisation. (Revisorsnämnden, 2011) 
Nedan (Tabell 2) ser vi att erinran och varning är de disciplinära åtgärder som är mest 
förekommande.  
 
Tabell 2 Disciplinära åtgärder (Revisorsnämnden, 2010:12) 
  Godkända 

revisorer 
Auktoriserade 
revisorer 

Revisionsbolag Totalt 

2010 Upphävande 
Varning 
Erinran 
Totalt 

5 
13 
4 

22 

2 
13 
12 
27 

0 
1 
0 
1 

7 
27 
26 
50 

2009 Upphävande 
Varning 
Erinran 
Totalt 

6 
15 
2 

23 

3 
18 
10 
31 

0 
1 
1 
2 

9 
34 
13 
56 

2008 Upphävande 
Varning 
Erinran 
Totalt 

3 
14 
8 

25 

2 
16 
12 
30 

0 
0 
1 
1 

5 
30 
21 
56 

 
Huruvida denna anmälningsplikt följs i verkligheten kommer vi att försöka klargöra 
inom den empiriska delen av uppsatsen.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Skatter är inget nytt utan dessa förekom redan under vikingatiden, men det var på 1900-
talet som inkomstskattesystemet som vi använder idag infördes (Skatteverket, 2009:2). 
År 1902 kom även bestämmelser angående självdeklarationsplikt. Deklarationerna var 
till en början bristfälliga och år 1955 kom föreskrifter om att informationen som 
uppgavs i deklarationen skulle kunna styrkas. Det var även i samband med detta som 
särskilda föreskrifter angående skatterevisionen introducerades. (Riksskatteverket, 
2003:26-39) 
 
Trots att skatter och skatterevision varit en del av det svenska samhället under en så 
lång period finns det väldig knapphändig forskning inom ämnet. Den forskning som 
finns om skatterevision är i dagens läge väldigt begränsad och kunskapen om hur 
skatterevisionsprocessen på Skatteverket i Sverige utförs är för allmänheten nästintill 
okänd. En indikation på detta är att vid en granskning som Skatteverket gjorde år 2007 
saknade majoriteten uppfattning om, eller var neutrala, i frågan om de anser att 
Skatteverket är bra på att motarbeta skattefusket, vilket är en stor del av 
skatterevisionens ändamål. (Skatteverket, 2010:269) Till skillnad från detta finns det en 
utbredd forskning inom företagsrevision och vår åsikt är att samhället och allmänheten i 
stort har kännedom om hur denna process går till och varför den utförs.  
 
Att samhället och företagens intressenter visar stort intresse för företagsrevisionen och 
lägger vikt vid de åsikter och uttalanden som företagsrevisorerna förmedlar efter en 
revision är sedan tidigare känt, medan inget, eller ett mycket litet intresse visas för 
skatterevisionen. Större intresse bör enligt vår mening läggas på den skatterevision som 
Skatteverket utför då denna revision många gånger förmedlar de brister och 
felaktigheter som finns inom företag. Vanligen är detta dessutom felaktigheter som inte 
upptäcks vid den vanliga företagsrevisionen, vilket gör det än mer intressant. Vi 
kommer därför, inom denna studie, att diskutera huruvida företagens intressenter även 
kan använda sig av den information skatterevisionen genererar.  
 
Skatteverket har ett ansvar gentemot samhället att se till att företag följer de lagar och 
regler inom redovisning och taxering som finns (Skatteverket, 2006:1). Detta är en 
samhällsnytta som de flesta vet existerar men som väldigt få vet hur den utförs. 
Skatteverkets arbete försvåras dock ständigt av det faktumet att flertalet företag och 
privatpersoner gör sitt bästa för att undvika sin skatteskyldighet i Sverige. Ett företag 
som troligtvis de flesta svenska medborgare känner till är IKEA, men känner de även 
till att IKEA undanhåller stora summor från det svenska skattesystemet och att detta 
påverkar Sveriges ekonomi? IKEA:s grundare Ingvar Kamprad har ett företag i 
Holland, Inter Ikea, dit tre procent av all försäljning på ett IKEA varuhus betalas ut som 
en royalty. Denna royaltybetalning kostar uppskattningsvis Sverige cirka 100 miljoner 
kronor årligen i utebliven skatt. (Bagge, 2011) Skatteverkets arbete med 
skattegranskning och skatterevision kring IKEA försvåras dock av att Skatteverket 
endast granskar IKEA:s verksamhet i Sverige och på så sätt blir det svårt att få ett grepp 
om helheten (Mattisson, 2011). Vi anser att exemplet angående IKEA belyser 
problematiken och komplexiteten kring skatter och vilken påverkan dessa kan ha på 
Sveriges ekonomi. Detta gör att värdet av Skatteverkets arbete med skattegranskning 
och skatterevision stärks och vi anser att ytterligare forskning inom ämnet i högsta grad 
känns relevant. 
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Något som möjligen skulle kunna påverka både företag och det allmänna samhället är 
om skatterevisionsprocessen förändras i och med slopandet av revisionsplikten. Lagen 
trädde i kraft den 1 november år 2010 och omfattar mindre aktiebolag, vilka i och med 
den nya lagen har rätten att avstå revision (Gustavsson, 2010). Den nya lagen innefattar 
vissa begränsningar och om ett aktiebolag överstiger två av de tre nedanstående 
gränsvärdena måste de genomföra en lagstadgad revision (FAR SRS, 2010). 
 
• 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
• 3 miljoner kronor i omsättning 
• 3 anställda 

Enligt Skatteverkets granskningar är det just mindre företag som till stor del står för 
skattefelen i Sverige och den nya lagändringen skulle kunna innebära att Skatteverkets 
arbete med att upptäcka dessa fel blir mer komplicerat och resurskrävande. I ett yttrande 
som Skatteverket gjorde år 2008, när det nya lagförslaget diskuterades, menar de att ett 
slopande av revisionsplikten definitivt skulle innebära ökade kostnader för dem. Dessa 
ökade kostnader bedömer de framförallt skulle utgöras av utförandet av kontroller som 
före lagändringen uträttades av kvalificerade revisorer. (Skatteverket, 2008) Skulle det 
visa sig att Skatteverket hade rätt i sitt utlåtande kommer det att innebära en ekonomisk 
kostnad för samhället. Det är i dagsläget för tidigt att med säkerhet fastställa hur 
utvecklingen kommer att se ut, men en indikation kan vara att riksdagen har utökat 
budgeten för Skatteverket. År 2010 ökades budgeten med 200 miljoner kronor och från 
och med år 2011 får Skatteverket en permanent ökning med 115 miljoner kronor, av 
dessa är det 40 miljoner kronor som har en direkt koppling till slopandet av 
revisionsplikten (Skatteutskottet, 2010). Detta handlingssätt ger en indikation på att 
Sverige tänker på liknande sätt som Danmark gjorde inför slopandet av revisionsplikten, 
att få berörda företag skulle behålla sin revisor efter lagändringen. I Danmark har det 
dock visat sig att verkligheten blev en annan, en undersökning som genomfördes år 
2007 visar att endast 6,5 procent av de berörda företagen valt att avstå revision. (ECON, 
2007:11-12) Om detta är ett utfall som även kommer att bli verklighet i Sverige eller 
inte är det för tidigt att uttala sig om, men vi anser ändå att det kan vara intressant att 
inom uppsatsen undersöka hur skatterevisorer ställer sig till frågan och vilka 
konsekvenser de tror att lagändringen kan få för Skatteverket och deras revisionsarbete.  
 
Sammantaget inser vi, genom att de båda revisionsprocesserna har skilda fokus och 
revisorerna inledningsvis har olika utgångspunkter, att det i verkligheten finns 
skillnader dem emellan. Eftersom det finns mycket forskning kring 
företagsrevisionsprocessen, kommer vi att lägga det empiriska fokuset på 
skatterevisionsprocessen för att kunna undersöka huruvida skillnader, alternativt 
likheter, mellan de båda processerna gestaltar sig i verkligheten. Då skatterevisorn 
vanligen utreder företag som företagsrevisorn redan granskat och lämnat omdöme om, 
anser vi att det ska bli mycket intressant att jämföra de båda revisionsprocesserna och se 
om även slutresultaten av dessa kan variera.  
 

1.3 Forskningsfrågor 
 
• Stämmer de riktlinjer som behandlas beträffande skatterevisionsprocessen överens 

med det verkliga arbetet som utförs? 
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• Vilka identifierbara skillnader, alternativt likheter, finns det mellan 
skatterevisionsprocessen och företagsrevisionsprocessen? 
 

• Finns det indikationer som tyder på att skatterevisionsprocessen kommer att 
förändras i och med slopandet av revisionsplikten?  

 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att tydliggöra hur skatterevisionsprocessen inom 
Skatteverket i Sverige genomförs, och vilka delar inom processen det ligger fokus på. 
Vi vill även undersöka vilket förhållande skatterevisionsprocessen har till 
företagsrevisionsprocessen.  

1.5 Avgränsningar 
 
• Vi avser att endast undersöka skatterevisionsprocessen i Sverige, det vill säga det 

svenska Skatteverkets arbete. 
 

• Vi ämnar att endast undersöka hur skatterevision för små och medelstora företag, 
verksamma i Sverige, utförs. 
 

• Vi ämnar att endast genomföra våra intervjuer med respondenter anställda på 
Skatteverket i Sundsvall och Umeå.  
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1.6 Disposition 
 
 

 
 

1.7 Begreppsförklaring 
 
Små och medelstora företag: Företag med lönesumma på 1-50 miljoner kronor 
(Skatteverket, 2010:231). 
 
 

Kapitel  
2 

• Vetenskaplig metod - vi klargör vårt ämnesval, vilken förförståelse vi 
besitter, samt vår kunskapssyn. Vidare redogör vi för insamlandet av 
information och vald metod för detta.       

Kapitel  
3 

• Referensram - i kapitlet beskriver vi skatterevisionsprocessen, 
revisionspromemorian, företagsrevisionsprocessen,earnings management, 
samt lokalisering.   

Kapitel  
4 

• Praktisk metod - vi beskriver hur vi praktiskt har gått tillväga för att samla 
in det empiriska materialet.  

Kapitel  
5 

• Empiri - sammanställning av den information intervjurespondenterna 
delgivit oss, samt den information vi samlat in genom 
dokumentationsgranskning.    

Kapitel  
6 

• Analys - vi kopplar samman vår teoretiska referensram med det empiriska 
materialet och analyserar förhållandet där emellan.   

Kapitel  
7 

• Diskussion och slutsats - i det kapitlet för vi en diskussion utifrån 
analysen och klargör de slutsatser vi kommit fram till, samt kopplar dessa 
till studiens forskningsfrågor och syfte. 

Kapitel  
8 

• Sanningskriterier - vi beskriver de sanningskriterier vi tillämpat, samt 
diskuterar vi huruvida dessa uppfyllts 
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2. Vetenskaplig metod 

Syftet med detta kapitel är att redogöra vårt valda ämne, den förförståelse vi besitter 
samt vår kunskapssyn. Vidare fortsätter kapitlet med en beskrivning av metodval och ur 
vilket perspektiv studien genomförs. Vi redogör för valda teorier och källor, samt 
relevant kritik till dessa. Avslutningsvis berör vi etiska ståndpunkter vid forskning 
 

2.1 Ämnesval 
 
Vi har valt att skriva denna uppsats inom ämnet revision på grund av att detta är vad vi 
båda två kommer att arbeta med efter avslutade studier. Vi har båda två, under vår 
utbildning, valt att läsa kurser inom redovisning och revision och vi delar ett stort 
intresse för detta ämne. Att vi valde att inrikta oss mer specifikt mot 
skatterevisionsprocessen beror på att vi båda även är mycket intresserade av 
beskattningsrätt och taxering. Ett ämnesval som kombination av dessa två områden 
kändes därför som ett bra alternativ till denna uppsats. Vi har sedan tidigare en relativt 
bred kunskap om hur företagsrevisionsprocessen utförs men skatterevisionsprocessen är 
för oss mer okänd. Vi anser därmed att detta är ett mycket intressant ämne och vi tror att 
denna undersökning för vår egen del kan komma till stor nytta och användning i vårt 
stundande arbetsliv.  
 
En av anledningarna till att vi valt att undersöka hur en skatterevisionsprocess utförs, 
för att sedan jämför detta med hur en företagsrevisionsprocess utförs, grundar sig i att 
det sedan tidigare inte finns någon utbredd forskning kring detta. Forskning om 
företagsrevision har genomförts under en lång tid men skatterevisionen är än idag ett 
område där forskningen varit mycket begränsad. För samhället har skatterevision en stor 
betydelse. Det är ett kontrollsystem för staten, ett sätt att se till att lagar och regler följs, 
och för medborgarna en nödvändighet för att maximera samhällsnyttan. Vårt intresse 
för detta ämnesval går alltså att finna även i det faktum att det inte finns någon utbredd 
kunskap om detta samtidigt som det för samhället fyller en mycket stor funktion. 

2.2 Förförståelse 
 
Förförståelse för ett ämne är något som alla forskare bär med sig in i 
forskningsprocessen och utan denna förståelse är forskningen en omöjlighet (Bjereld, 
Demker, & Hinnfors, 2006:14). Kombinationen av all den förkunskap som vi tar med 
oss in i processen kan påverka studien och dess resultat men genom att vara medveten 
om risken för detta kan vi arbeta för att minimera denna påverkan (Johansson-Lindfors 
1997:76) 
 
Johansson-Lindfors (1997:76) delar i sin tur in den teoretiska förförståelsen i två 
områden, förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen är att 
likställa med vad vi själva har upplevt, så som personliga erfarenheter, och 
andrahandsförståelsen är all förståelse vi har för ämnet hämtat från sekundärkällor som 
läroböcker, föreläsningar och media etc. (Johansson-Lindfors, 1997:76) 
 
Vår förförståelse inom ämnet är att hänföra mestadels till andrahandsförståelse. Den 
förförståelse vi besitter är främst ett resultat av våra studier på Handelshögskolan vid 
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Umeå Universitet. Vi har båda två läst kurser inom beskattningsrätt, redovisning och 
revision, de två sist nämnda på avancerad nivå. Övergripande information och kunskap 
som vi besitter inom dessa ämnen är även ett resultat av rapportering från media, så som 
debattartiklar och nyhetspublikationer.  
 
Kristina har arbetat en sommar på Skatteverket som skattehandläggare och har därmed 
en viss förstahandsförståelse för beskattningen och taxering av privatpersoner. Då denna 
studie handlar om skatterevisionsprocessen som till största del endast behandlar 
beskattning av företag anser vi inte att detta kommer att påverka studien negativt. 
Arbetet på Skatteverket anser vi istället ha en positiv effekt på studien då vi har goda 
kontakter på Skatteverket att vända oss till för informationsinsamling och handledning.  

2.3 Kunskapssyn 
 
Inom kunskapsteoretiska frågeställningar är en viktig utgångspunkt i arbetet att 
fastställa vilken kunskapssyn som forskarna representerar. Det finns många 
kunskapssyner att relatera till men Johansson-Lindfors (1997:37) menar att 
samhällsvetenskaplig forskning kan begränsas till två att dessa, nämligen positivismen 
och hermeneutiken som är två av de mer centrala kunskapssynerna inom detta område.  
 
Positivismen är en kunskapssyn som förespråkar användandet av naturvetenskapliga 
metoder vid studier och undersökningar av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 
2005:26). Huvuddragen i det positivistiska synsättet är att all kunskap ska vara 
empiriskt prövbar, att de metoder som tillämpas ska ge tillförlitlig kunskap samt att 
förklaringar ska kunna beskrivas med ett samband mellan orsak och verkan. Vidare är 
det viktigt att forskaren är objektiv och inte låter sig påverkas av värderingar som har 
sin grund utanför vetenskapens område för att generera ett sanningsenligt 
forskningsresultat (Wallén, 2000:27)  
 
Hermeneutiken är i sin tur en kunskapssyn som bygger på förståelse och tolkning. Inom 
denna kunskapssyn ser forskaren till helheten och till skillnad från positivismen 
använder forskaren medvetet sina egna värderingar i forskningsprocessen vilket gör den 
hermeneutiska forskningen subjektiv (Patel, & Tebelius, 1991:33-34) 
 
Vi kommer för denna uppsats och undersökning att använda oss av det hermeneutiska 
synsättet som utgångspunkt. Vi anser att detta är bättre lämpat än det positivistiska 
synsättet då vi ämnar att tolka den empiri vi samlar in för att få en bättre förståelse för 
ämnet och för att kunna besvara vår frågeställning.  
 
2.4 Angreppssätt 
 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen anses den hermeneutiska kunskapssynen 
höra samman med ett induktivt angreppssätt (Johansson-Lindfors, 1997:55). Det 
induktiva angreppssättet innebär att forskningen genomförs med empirin som 
utgångspunkt för att sedan härleda nya teorier utifrån den insamlade empirin (Bryman 
& Bell, 2005:25). I denna studie kommer vi att använda oss av ett abduktivt 
angreppssätt, vilket enligt Johansson-Lindfors (1997:154) är ett analytiskt angreppssätt 
som har nära koppling till det induktiva angreppssättet, men som inte är lika begränsat. 
Då det finns knapphändigt med tidigare forskning kring skatterevisionsprocessen, 
kommer denna studie att ta utgångspunkt i en explorativ design. Enligt Patel och 
Tebelius (1991:53-54) är detta en undersökningsform som används då tidigare 
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forskning kring ett aktuellt område anses otillräcklig. Vi kommer för denna studie att 
utgå från det insamlade materialet och vidare besvara vår frågeställning genom att 
presentera kopplingar mellan våra undersökningsområden. Vi kommer även i enlighet 
med vad Patel och Tebelius (1991:54) menar är ett resultat av en explorativ 
undersökning, att redogöra för framtida intressanta forskningsämnen med utgångspunkt 
från denna studie.  

2.5 Metodval 
 
Enligt Denscombe (2009:183) finns det fyra huvudsakliga undersökningsmetoder för 
samhällsvetenskaplig forskning: frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga 
källor.  Den grundläggande principen är att det abuktiva angreppssättet vanligtvis hör 
samman med en kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2005:40). Vi kommer att 
följa även denna princip och använda oss av kvalitativa undersökningsmetoder, 
huvudsakligen i form av kvalitativa intervjuer men även av skriftliga källor. Denscombe 
(2009:267-268) menar att intervjuer är en mer korrekt metod än kvantitativa 
undersökningar då forskarens avsikt är att finna information om individers erfarenheter, 
kunskap och åsikter och vi anser att denna mening är väl befogad i vår undersökning. 
Vårt primära syfte är att undersöka hur skatterevisionsprocessen vid Skatteverket utförs, 
vi anser därför att den information vi kan tillhandahålla vid kvalitativa intervjuer med 
erfarna skatterevisorer är mer tillämpligt än den vid kvantitativa undersökningar.  
 
Vi har valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer vid vår undersökning. 
Tillvägagångssättet vid semi-strukturerade intervjuer innebär att intervjupersonen har 
rätt att formulera sina svar både djupt och detaljrikt samt att forskaren kan ställa 
följdfrågor på givna svar, men att forskaren i huvudsak följer den sedan tidigare 
formulerade intervjuguiden (Bryman & Bell, 2005:363-364).  
 
Vad gäller undersökningen i form av skriftliga källor, kommer denna att tillämpas 
genom dokumentationsgranskning av de av Skatteverket författade 
skatterevisionsbesluten och de av företagsrevisorerna författade revisionsberättelserna. 
Denna dokumentationsgranskning genomförs i syfte att komplettera och ge mer djup till 
den information som vi tillhandahåller i samband med intervjuerna.  

2.6 Perspektiv 
 
För att läsaren inte ska skapa egna perspektiv gällande forskningens problem och dess 
lösning, är det viktigt att forskaren väl beskriver ur vilket perspektiv denne valt att se på 
problemet och på så sätt applicera det samma på läsaren. Beskrivs inte vilket perspektiv 
som legat till grund för forskningen finns en risk att läsaren tolkar resultaten av 
forskningen på ett sätt som inte var avsett av forskaren. (Bjereld et al, 2006:17). Vi har 
valt att genomföra vår undersökning från ett övergripande samhällsperspektiv. Då 
Skatteverket är en förvaltningsmyndighet med uppgiften att bevaka statens fordringar 
anser vi att samhället i stort är undersökningens intressent och därför har vi valt detta 
perspektiv. Mer specifikt vill vi påpeka att undersökningen bör vara av nytta för 
företagsintressenter då vi tror att det är av vikt att företagsintressenter som använder sig 
av revisionsberättelser för inhämtande av information till beslutstagande även känner 
till hur skatterevisionsprocessen är uppbyggd och utförs. Om kunskapen för detta växer 
kan även skatterevisionsbesluten användas för beslutstagande och utvärdering av 
företagen, något som skulle öka tillförlitligheten av informationen.  
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2.7 Val av teorier och källor 
 
Innehållet i den teoretiska referensramen gällande företagsrevisionsprocessen som 
använts för denna studie är hämtad från databaser och album som för oss finns 
tillgängliga via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. Den teori vi samlat in i form av 
vetenskapliga artiklar är hämtad i databasen Business Source Premier och den teori vi 
samlat in i form av avhandlingar är hämtad i Album. För insamling av sekundärdata till 
vår empiri i form av årsredovisningar har vi använt oss av databasen Affärsdata. Nedan 
följer tabeller (Tabell 3-5) över vilka sökord vi använt och hur många träffar som gavs.  
 
Tabell 3 Sökresultat vetenskapliga artiklar i Business Source Premier 
Sökord Träffar Datum Klockslag 
Earnings management AND 
auditing 

389 110124 13:15 

Tax avoidance AND risk AND 
activities 

919 110218 10:58 

Earnings manipulation AND tax 15 110221 14:14 
Earnings management AND tax 
avoidance 

14 110221 16:16 

Healy P AND earnings 
management 

54 110302 9:54 

Earnings management within 
Europe 

17 110429 9:39 

An analysis of earnings 
management (in title) 

19 110429 10:24 

An analysis of earnings 
management (in title) AND 
taxation 

2 110429 10:35 

Book tax alignment 10 110429 11:58 
Internal control AND coso 
framework 

61 110509 10:38 

Tax aggression 4 110603 10.32 
Tax avoidance (in title) 146 110603 11.16 
 
Tabell 4 Sökresultat avhandlingar i Album 
Sökord Träffar Datum Klockslag 
Perspektiv på revision 2 110415 13:54 
Tobias Svanström 2 110415 14:32 
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Tabell 5 Sökresultat årsredovisningar i Affärsdata 
Sökord Träffar företag Datum Klockslag 
Företag A 1 110422 13:39 
Företag B 1 110422 14:32 
Företag C 1 110426 13:47 
Företag D 1 110426 14:58 
Företag E 1 110426 15:13 
Företag F 1 110426 16:04 
Ort: Umeå Aktiva AB: 3803 

Inaktiva AB: 3596 
110424 10:32 

Ort: Sundsvall Aktiva AB: 3349 
Inaktiva AB: 1975 

110424 11:04 

Ort: Umeå  
Företagsnamn: Restaurang 

Aktiva AB: 22 
Inaktiva AB: 27 

110424 11:47 

Ort: Sundsvall 
Företagsnamn: Restaurang 

Aktiva AB: 22 
Inaktiva AB: 24 

110424 12:06 

Företagsnamn: Restaurang & 
pizzeria 

Aktiva AB: 25 
Inaktiva AB: 29 

110424 12:40 

Ort: Umeå 
Företagsnamn: Bygg 

Aktiva AB: 66 
Inaktiva AB: 74 

110424 13:36 

 
Utifrån de vetenskapliga artiklar vi fann genom slagning i databasen har vi vidare letat 
upp vissa av de vetenskapliga artiklar som fanns angivna i dessa. Vi har även använt oss 
av kurslitteratur och vetenskapliga artiklar som vi tillämpat under kursen Accounting 
Auditing & Control D.  
 
Innehållet i de teoretiska riktlinjerna gällande skatterevisionsprocessen som använts för 
denna studie är hämtad från Skatteverktes egna publikationer.  

2.8 Källkritik 
 
Enligt Ejvegård (2000:59-61) ska forskaren utgå från fyra kriterier vid utvärderingen av 
de källor som använts under undersökningen.  
 

- Äkthetskrav  
- Oberoendekrav 
- Färskhetskrav 
- Samtidighetskrav 

Äkthetskravet betyder att de källor som används ska vara fria från förfalskning 
(Ejvegård, 2000:59). Det är svårt för oss att och styrka att de använda källorna är fria 
från förfalskning men då de vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna är hämtade 
från ansedda databaser och album gör vi bedömningen att dessa källor uppfyller 
äkthetskravet. Samtliga av de artiklarna vi valt att använda är också peer reviewed 
vilket gör att äkthetskravet styrks ytterligare. Vi har heller ingen anledning att tro att de 
årsredovisningar vi använt i vår studie på något sätt skulle innehålla någon form av 
förfalskning. Vad gäller böckerna och det av Skatteverket publicerade materialet gör vi 
även här bedömningen att källorna uppfyller äkthetskravet, då böckerna tillämpas som 
kurslitteratur och det material som publiceras av Skatteverket främst är avsett att 
användas av organisationens egna skatterevisorer.  
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Oberoendekravet innebär att undersökningen i så stor utsträckning som möjligt ska 
baseras på primära källor (Ejvegård, 2000:60). I de fall olika författare har beskrivit och 
citerat tidigare forskning har vi, i de fall det varit möjligt, gått tillbaka till 
ursprungsförfattarens information. Vi har kontrollerat att denna stämmer överrens med 
vad som anges, och på så sätt försökt att uppfylla oberoendekravet, även om vi inte har 
använt den primära källan som huvudsaklig källa.  
 
Enligt Ejvegård (2000:61) innebär färskhetskravet att ny forskning ska användas 
framför äldre forskning, vilket enligt vår mening blir aningen motsägelsefullt med tanke 
på vad oberoendekravet förespråkar. Med tanke på hur vi valt att behandla 
oberoendekravet anser vi ändå att vi uppfyller även färskhetskravet. Enligt 
färskhetskravet ska alltså ny forskning prioriteras, tanken bakom detta kan vara att vi 
lever i ett samhälle som präglas av ständig förändring och utveckling. Vi har för denna 
uppsats valt att använda oss av så nyligen genomförd forskning som möjligt. Vår åsikt 
är dock att äldre publicerade artiklar inte behöver förkastas, om nyare forskning har 
styrkt, samt hänvisar till och citerar, äldre forskning finns det ingenting som indikerar 
att den äldre forskningen skulle vara mindre riktig eller sämre än den nya.  
 
Samtidighetskravet betyder att forskning kan vara utförd i samband med en viss 
händelse (Ejvegård, 2000:61). Detta innebär att forskning som sker om denna händelse 
blir mindre tillförlitlig desto längre tid som går mellan den faktiska händelsen och 
tidpunkten för forskningen (Ejvegård, 2000:61). Vi anser dock att inte att detta är ett 
problem för vår undersökning då forskningen kring revision ständigt uppdateras. 

2.9 Forskningsetik 
 
Enligt Bryman och Bell (2005:557) finns det ett antal olika aspekter en forskare bör ta 
hänsyn till gällande etik vid utförandet av undersökningar och studier. För personer som 
är direkt inblandade i undersökningar som genomförs finns etiska regler gällande 
frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Dessa regler kan beskrivas med 
hjälp av ett antal principer som tillämpas bland annat inom svensk forskning, ett urval 
av dessa utgörs av informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitets- och 
anonymitetskrav, nyttjandekrav, samt krav för sanningsenliga förespeglingar (Bryman 
& Bell, 2005:557). Det förväntas av forskaren att denne respekterar deltagarnas 
värdighet och rättigheter, ser till att deltagarna inte lider någon skada genom att delta 
samt att arbetet utförs på ett ärligt sätt som respekterar deltagarnas integritet 
(Denscombe, 2009:193).  
 
Informationskravet innebär att alla berörda parter ska informeras om studiens syfte 
(Bryman & Bell, 2005:557). Samtliga av våra respondenter som deltagit i 
undersökningen informerades om studiens syfte vid tillfället för intervjun. Gällande 
övrigt material som har samlats in är detta att hänföra till offentliga handlingar, vilket 
gör att vi inte anser att någon ytterligare underrättelse krävs. De årsredovisningar, 
skatterevisionsbeslut och revisionsberättelser som har behandlats i undersökningen är 
alla tillgängliga för allmänheten, vilket gör att vi anser att någon underrättelse är 
överflödig.  
 
Samtyckeskravet innebär att alla deltagande parter, under undersökningens 
genomförande, ska kunna avbryta sin medverkan (Bryman & Bell, 2005:557). Alla 
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parter som deltagit i denna undersökning har medverkat frivilligt och de har haft 
möjligheten att säga nej till fortsatt deltagande under tiden för hela genomförandet.  
 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att alla uppgifter som är att hänföra till 
de i undersökningen deltagande personerna ska behandlas konfidentiellt (Bryman & 
Bell, 2005:557). Vi anser att vi uppfyllt detta krav, alla personuppgifter har behandlats 
med största försiktighet och kommer att förstöras i samband undersökningens 
slutförande. Samtliga respondenter som deltagit i undersökningen kommer även att vara 
anonyma i uppsatsen.  
 
Nyttjandekravet innebär att de personuppgifter som samlats in under undersökningens 
genomförande endast får användas och inom ramarna för denna forsknings ändamål 
(Bryman & Bell, 2005:557). Vi anser att även detta krav är uppfylld då uppgifterna inte 
har behandlats av någon annan än oss, samt det faktum att de kommer att förstöras i 
samband med att undersökningen avslutas. Det finns därmed ingen risk för att 
personuppgifterna kommer att användas för andra forskningsändamål. 
 
Kravet för sanningsenliga förespeglingar innebär att forskaren inte får lämna 
vilseledande eller falsk information gällande undersökningen till de för undersökningen 
deltagande parterna (Byrman & Bell, 2005:557). Vi vill för detta krav fastställa att vi 
genom hela undersökningens genomförande har lämnat sanningsenlig information till 
alla berörda parter.  
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3. Referensram 

Syftet med detta kapitel är att redogöra hur skatterevisionsprocessen och 
företagsrevisionsprocessen utförs. Vidare i kapitlet beskrivs även ytterligare teorier 
som vi anser har koppling till de båda revisionsprocesserna.   

 

3.1. Skatterevisionsprocessen 
 
Nedan följer en beskrivning av skatterevisionsprocessen. Allt material som presenteras 
i detta avsnitt är hämtat från Skatteverkets egna publikation Handledning för 
skatterevision – Revisionsmodellen. Revisionsmodellen är en beskrivning över hur 
skatterevision genomförs på Skatteverket i Sverige och är i huvudsak ämnad att 
användas av organisationens medarbetare.  Materialet är offentligt och finns att hämta 
på Skatteverkets hemsida. Anledningen till varför vi valt att behandla detta material 
som teori är den att vi inte funnit någon tidigare forskning kring skatterevision och 
ändå ville presentera en utförlig beskrivning av skatterevisionsprocessen. Vi vill ändå 
poängtera att materialet som presenteras nedan är att ses som riktlinjer, inte teori. Det 
faktum att det är detta material som används i jämförelsen med den primära data vi 
samlat in via intervjuer gör att vi tycker att beskrivningen lämpar sig bäst i detta 
kapitel.  
 
Stöd för det som återges nedan finns att hämta i lagtext. De grundläggande 
bestämmelserna om revision finns i Taxeringslagen 3 kap 8-14 c §§. Av dessa 
bestämmelser framgår bland annat vem som kan bli föremål för revision, vilka ändamål 
revisionen får ha, hur revisionen ska genomföras, vilka skyldigheter och befogenheter 
revisorn har samt vilka skyldigheter den reviderade parten har. Vidare återfinns stöd 
för detta avsnitt i: 
 

- SBL 14 kap 3-5 §§ och 7-7a § 
- LPP 3 kap 3 och 5-16 §§ 
- FPP 13-15,21,23 och 28 §§ 
- LSE 9 kap 13-15 §§ 
- LAS 31 a-c §§ 
- LTS 31 a-c §§ 
- LGS 8 b-d §§ 
- Torglagen 2-3 §§ 
- Kupongskattelagen 24 § 
- Lagen om skatt på ränta 12 § 
- Lagen om särskild inkomstskatt 23 § 
- Lagen om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting 14,16-17 §§ 
- Lagen om betalningssäkring för skatter, tullar, och avgifter 
- Förvaltningslagen  
- Sekretesslagen 
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3.1.1 Kontroll – Grundläggande arbete för organisationen  

3.1.1.1 Riskhantering  
 
Första steget och utgångspunkten för Skatteverkets arbete är riskhantering. 
Riskhanteringen inom Skatteverket består av två delar. Först genomförs en riskanalys 
och sedan även en riskvärdering. Analysen genomförs med syfte att erhålla kunskap och 
värderingen med syfte att generera ett underlag för prioritering av aktiviteter. Meningen 
med riskhanteringen är att arbetet ska leda fram till ett beslutsunderlag för vilka 
aktiviteter som ska användas för att önskade effekter ska uppnås. (Skatteverket, 
2006:13) 
 
I arbetet för att identifiera och analysera riskerna används en riskhanteringsmodell som 
utgår från Skatteverkets både långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsmål. Första steget i 
modellen är att identifiera riskerna och sedan generera kunskap om dessa, för att i nästa 
steg prioritera och värdera de aktiviteter som ska tillämpas. Efter att de utvalda 
aktiviteterna har genomförts sker omedelbart en utvärdering av dessa vilket leder till 
nästa analysfas av riskhanteringsmodellen. (Skatteverket, 2006:13) 

 
Figur 2 Riskhanteringsmodellen (Skatteverket, 2006:14) 
 
Inom organisationen sker riskhanteringen i olika nivåer och vilka aktiviteter som ska 
tillämpas föreslås och beslutas på antingen riks- eller regionnivå. När lämpliga 
aktiviteter har valts ut sker ett urval av skattebetalare där aktiviteterna tros ge bäst 
effekt. Dessa urval görs i första hand på riks-, region- eller kontorsnivå, men det slutliga 
urvalet kan även göras av enskild revisor som fattar beslut om åtgärd efter framtagande 
av aktuella underlag. (Skatteverket, 2006:14) 

3.1.1.2 Strategi 
 
Skatteverket arbetat efter en strategi som är utformad att främja organisationens vision 
”ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”. Syftet med de åtgärder som genomförs är 
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därför att förebygga fel, rätta fel och förhindra fel. Kontrollen som Skatteverket 
genomför har därför en avgörande betydelse för de normer som finns i samhället. Viljan 
att göra rätt för sig ska främjas, avsiktliga felaktigheter ska åtgärdas och vetskapen om 
att det inte lönar sig att bryta mot reglerna ska förtydligas. (Skatteverket, 2006:15) 
 
Inom kontrollområdet ska de åtgärder som väljs utformas så att de träffar avsiktliga fel, 
bidrar till en frivillig medverkan och anpassas till syftet av kontrollen. Kontroll av 
allvarliga, stora och nya fel, kontroll av områden där skatteundandragandet upplevs som 
mest stötande, och uppföljningskontroll av de skattskyldiga som tidigare gjort fel är alla 
exempel på åtgärder som kontrollerna kan väljas att riktas mot (Skatteverket, 2006:15) 

3.1.1.3 Olika kontrollnivåer 
 
Grundkontroll 
Alla deklarationer som lämnas till Skatteverket granskas genom vissa grundläggande 
kontroller för att direkt kunna godkännas eller bli föremål för vidare kontroller. Dessa 
kontroller på grundnivå utförs i så hög grad som möjligt med maskinella hjälpmedel. 
Syftet på denna nivå är att bearbeta deklarationer och tillhörande uppgifter så att beslut 
om debitering, avräkning eller utbetalning av skatt kan tas. Målet inom verksamheten är 
att den största delen av alla deklarationer som lämnas till Skatteverket endast ska 
behandlas med på denna grundnivå. (Skatteverket, 2006:16) 
 
Utökad kontroll 
Den utökade kontrollen är tänkt att rikta sig mestadels mot företagsbeskattning. Ett av 
de främsta motiven till detta är att företagen i större utsträckning än privatpersoner har 
möjligheter till skatteundandragande, samt att företagen står för svårare 
beskattningsfrågor. (Skatteverket, 2006:16) 

3.1.1.4 Kontrollformer 
 
Skatteverket arbetar med tre former av kontroll, skrivbordskontroll, besök och revision. 
Vilken form av kontroll som väljs beror på vilket utredningsbehov som bedöms 
föreligga från fall till fall och vissa utredningar genomförs som en kombination av två 
eller flera kontrollformer. (Skatteverket, 2006:17). Innan Skatteverket beslutar vilken 
kontrollform som ska användas på företagsnivå ska en analys genomföras av det 
enskilda företaget. Denna analys kan genomföras av bland annat enskilda revisorer och 
specifika urvalsgrupper och förutom att utse kontrollform ska även kontrollformens 
omfattning och begränsning avgöras. (Skatteverket, 2006:17) 
 
Skrivbordskontroll 
Det vanligaste sättet att kontrollera att deklarationer och övriga uppgifter som lämnas 
till Skatteverket är korrekta och enligt lag innehåller rätt uppgifter är 
skrivbordskontrollen. Skattskyldiga och uppgiftsskyldiga kan vid denna form av 
kontroll ombes att lämna ytterligare uppgifter och handlingar, eller varuprover och 
beskrivningar av varor och tjänster, som behövs för att Skatteverket ska kunna 
genomföra granskningen. (Skatteverket 2006:17-18)(TL 3 kap 5§, SBL 14 kap 3§) 
 
Besök 
Besök sker efter överrenskommande mellan Skatteverket och den skattskyldige eller 
den som är skyldig till uppgiftslämnande. Syftet med besöket är att göra avstämningar 
mot bland annat anteckningar och räkenskaper samt att klargöra eller befästa att de 
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uppgifter som lämnats är korrekta. (Skatteverket, 2006:19). Även särskilda former av 
besök kan i vissa fall förkomma men syfte att till exempel kontrollerna någons identitet 
eller för granskning av personalliggare i utvalda branscher. (Skatteverket, 2006:21)(TL 
3 kap 7§, SBL 14 kap 6§) 
 
Revision 
Den mest resurskrävande formen av kontroll är revision. Syftet med de revisioner som 
genomförs av Skatteverket är: (Skatteverket, 2006:21) 
 

- att kontrollera att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt 
och fullständigt 

- att kontrollera att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan 
antas förekomma  

- att hämta in uppgifter av betydelse för kontroll av annan 
- att kontrollera skatteupplag gällande vissa punktskatter 

3.1.1.5 Skatterevisorn 
 
I första hand är skatterevisorns roll att kontrollera de uppgifter som har, eller ska ha, 
lämnats i företagsdeklarationen till Skatteverket, men även andra uppgifter så som 
kontrolluppgifter för anställda som lämnats till Skatteverket kan ingå i kontrollen. 
(Skatteverket 2006:23) 
 
Om skatterevisorn genom revision upptäcker omständigheter gällande företagsrevisorer 
som kan vara av intresse för Revisorsnämnden, ska underrättelse ske till 
Revisorsnämnden i enlighet med revisorslagen 31§. Skatteverket har vidare en 
skyldighet att anmäla bokförings- och skattebrott samt brott mot låneförbudet och 
bestickning i enlighet med SkbrL 17§ och TF 22§. Skatteverkets skyldighet att anmäla 
brott infaller vid en mycket låg grad av misstanke, brottsanmälan ska ske så snart det 
finns anledning att anta att brott har begåtts, vilket betyder att anmälan kan ske både 
före och under skatterevisionens genomförande. (Skatteverket, 2006:23) 

3.1.2 Urval  
 
Urvalet för vilka att granska ska i huvudsak baseras på riskvärderingen på företagsnivå, 
detta för att uppnå högsta möjliga träffsäkerhet i kontrollen. Oftast begränsas arbetet till 
ett mindre antal personer, om revisorn är inblandad i urvalsprocessen skiljer sig från fall 
till fall. Syftet med urvalet är att identifiera de företag som ska granskas samt att 
bestämma vilken kontrollform som ska användas för respektive företag. (Skatteverket 
2006:25) 
 
I riskvärderingen för urvalsarbetet ingår att ta både egenskaper och händelser i 
beaktning. Egenskaper är att hänföra till vad det är som utmärker de företag som gör, 
eller har gjort, fel och händelser är att hänföra till både rena händelser samt 
transaktioner och företeelser som innehåller fel.  Vad gäller egenskaperna är dessa ofta 
karaktäristiska för längre perioder, till skillnad från händelserna som vanligtvis går att 
hänföra till specifika tidpunkter. Risken för att ett skattefel ska uppstå i samband med 
vissa händelser kan för olika företag vara olika stor beroende på specifika egenskaper 
hos relaterade företag. (Skatteverket, 2006:25) 
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Grovurval 
Grovurvalen som görs ska så långt det är möjligt inkludera alla de företag som uppfyller 
kriterierna för varje vald aktivitet (Skatteverket, 2006:25) 
 
Slutligt urval 
När det slutliga urvalet görs ska vikten läggas på de företag som bäst anses passa in på 
syftet med den valda aktiviteten. Under detta arbete är det viktigt att det finns tillräckligt 
med information om de företag där kontrollerna ska genomföras samt att det finns ett 
bra beslutsunderlag för detta. Det är viktigt att riskvärderingen under urvalsarbetet tar 
hänsyn till både egenskaper och händelser. Detta då specifika egenskaper hos företagen 
kan påverka risken för skattefel till följd av en händelse. Exempel på egenskaper som 
påverkar risken för skattefel hos aktuella händelser är bland annat omfattningen och 
inriktningen hos företagens interna kontroller, företagens benägenhet för 
skatteplanering, olika vinstnivåer, branschspecifika förhållanden, koncern- och 
ägarförhållanden samt företagsledningens agerande. (Skatteverket 2006:25-26) 
 
Slumpmässigt urval 
Urval av slumpmässig karaktär används för utredning av olika riskområden, samt för 
kontroll och uppföljning av hur väl skattesystemet fungerar (Skatteverket, 2006:26) 

3.1.2.1 Maskinella urvalssystem 
 
Som hjälpmedel i urvalsarbetet används olika maskinella urvalssystem. Systemen är 
utformade för att identifiera de skattedeklarationer som är granskningsvärda. Systemen 
är kopplade till olika databaser med uppgifter från deklarationer, räkenskapsscheman 
och kontrolluppgifter, preliminära självdeklarationer, inkomstdeklarationer samt 
uppgifter från externa register. De externa uppgifterna är att hänföra till bland annat 
Folkhälsoinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen och Länsarbetsnämnden. Även viss 
information från Bolagsverket och Tullverket finns att tillgå. (Skatteverket, 2006:30) 

3.1.2.2. Informationskällor 
 
Innan det slutliga urvalet kan göras behövs ibland kompletterande information till det 
material som finns att tillgå i ovan nämnda maskinella urvalssystem. Vilken ytterligare 
information som anses vara relevant och hur omfattande denna bedöms behöva vara 
anpassas till kontrollens inriktning. (Skatteverket, 2006:31) 
 
Den kompletterande informationen kan hämtas bland annat från: (Skatteverket, 
2006:32-35) 
 
Amadeus – En databas innehållande information från aktiebolag i Europa, främst 
räkenskapsinformation samt styrelse- och ägaruppgifter. 
 
Anmälningar och tips – Från allmänheten. 
 
Arbetsgivarkontrollhandlingar – Handlingar i både elektronisk och pappersform.  
 
Arbetsgrupp Riskhantering – Rapporter avseende kartläggning av vissa branscher. 
Rapporterna innehåller bland annat de olika branschernas riskområden. 
 
Bolagsverket – Uppgifter om bland annat företagens styrelse och revisorer.  
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Försäkringskassan – Uppgifter om utbetalda ersättningar och bidrag. 
 
KFM – Uppgifter om skuldsituation, gäldenärer, avbetalningsplaner och inbetalningar.  
 
Oren revisionsberättelse – En kopia av revisionsberättelsen ska alltid sändas till 
Skatteverket av företagsrevisorn om rapporten innehåller vissa anmärkningar.  
 
Revisionsregistret – Uppgifter om avslutad, beslutad eller planerad revision gällande 
aktuella företag. Om företaget har reviderats av Skatteverket vid ett tidigare tillfälle bör 
även information hämtas från den upprättade revisionspromemorian för att få en 
uppfattning om de tidigare felaktigheterna och syftet med den tidigare genomförda 
revisionen, det bör också bedömas om uppföljning ska göras på denna revision.  
 
Revisorsavsägelse – Om en företagsrevisor avslutat sitt uppdrag hos ett företag i förtid 
meddelas enliga aktiebolagslagen detta till Bolagsverket som i sin tur meddelar 
Skatteverket om det inträffade.  

3.1.2.3 Analys av inhämtad information 
 
När all tillgänglig information är insamlad värderas och bearbetas denna, arbetet görs 
med hänsyn till de specifika och enskilda förhållandena inom aktuellt företag. Vilket 

tillvägagångssätt som väljs och omfattningen av detta 
arbete varierar beroende på företagets storlek och vilka 
risker som bedöms föreligga. Analys av denna 
informationen ska alltid dokumenteras och innehålla en 
beskrivning av de aktuella riskerna och dess värdering. 
Dokumentationen är viktig för att denna utgör underlaget 
för eventuella åtgärder och om arbetet leder till att åtgärd är 
bedöms nödvändig genom kontroll, ska syftet med 
kontrollen och valet av denna tydligt framgå av underlaget. 
(Skatteverket, 2006:36). 

3.1.3 Skatterevisionsmodellen 
 
Revisionsmodellen som tillämpas inom Skatteverket består 
av följande steg: (Skatteverket, 2006:39) 

- revisionsplan 
- uppföljning 
- inledning 
- genomförande 
- slutförande 
- utvärdering 

Revisionsplanen 
Så snart ett beslut om revision finns ska en revisionsplan 
upprättas. Av revisionsplanen ska först och främst framgå 
vad som är syftet med revisionen. Vidare ska planen  

 
Figur 3 Skatterevisionsmodellen (egen bearbetning) 

 

Steg 1 
• Revisionsplan 

Steg 2 
• Uppföljning 

Steg 3 
• Inledning 

Steg 4 
• Genomförande 

Steg 5 
• Slutförande 

Steg 6 
• Utvärdering 
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innehålla uppgifter om tidsplaneringen, vilka åtgärder som ska vidtas och under vilken 
tidsperiod revisionen ska genomförs. Detta arbete görs av revisorn, och innan revisionen 
påbörjas ska planen godkännas av närmaste chef, och kompletteras med angivelser 
gällande arbetsfördelning och planerad uppföljning. (Skatteverket, 2006:40). 
 
Uppföljning 
För att vara säker på att revisionen genomförs på ett så effektivt sätt som möjligt, och 
att arbetet görs med hög kvalitet, ska det kontinuerligt genom hela arbetet göras 
uppföljningar mot revisionsplanen. Detta är även viktigt för att bedöma om det under 
arbetets gång framkommit information som kräver åtgärd i form av brottsanmälan eller 
underrättelse till Revisorsnämnden. (Skatteverket, 2006:40) 
 
Inledning 
Inledningsfasen innebär att revisorn läser in sig på ärendet, och i vissa fall görs 
kompletteringar till den information som samlats in under urvalsprocessen.                               
(Skatteverket, 2006:40) 
 
Genomförande 
Här sker första kontakten med det företag som är aktuellt för revision. Vilka åtgärder 
som ska genomföras varierar och beror på vad syftet med revisionen är, men oavsett vad 
åtgärderna innebär är det viktigt att arbetet dokumenteras för att möjliggöra att 
revisionen kan följas. När granskningen är genomförd ska en slutgenomgång av arbetet 
ske.  Genomgången ska ge en övergripande bild av de beskattningsfrågor som kommer 
att behandlas i revisionspromemorian, samt den fortsatta hanteringen av det aktuella 
ärendet. (Skatteverket, 2006:41) 
 
Slutförande 
Efter revisionens genomförande ska resultatet av denna presenteras i 
revisionspromemorian. Om granskningen leder till beskattningsändringar för andra 
parter än det reviderade företaget, ska även separata revisionspromemorior upprättas för 
dessa. Redovisning ska även ske i revisionsregistret och sedan diarieföras och arkiveras. 
(Skatteverket, 2006:41) 
 
Utvärdering 
Efter revisionen ska alltid en utvärdering ske. Syftet med detta är att återkoppla till 
revisionsplanen och bedöma kvalitet på den genomförda revisionen. Utifrån detta 
arbetas det sedan för att utveckla och förbättra revisionsarbetet. (Skatteverket, 2006:41) 

3.1.4 Steg 1 – Revisionsplan  
 
Om analysen av all information som samlas in leder till ett beslut om revision ska en 
revisionsplan upprättas. Av planen ska framgå hur revisionen planeras att genomföras 
på ett så effektivt sätt som möjligt samt vilken arbetsfördelning som ska tillämpas. Även 
uppgifter gällande hur samordning och uppföljning ska ske ska anges. Revisionsplanen 
ska sedan fastställas innan det slutgiltiga beslutet om revision tas av Skatteverket. 
(Skatteverket, 2006:45)  

3.1.4.1 Revisionsplanens innehåll 
 
Av Skatteverkets handledning för skatterevisions fastställs att revisionsplanen ska 
innehålla följande: (Skatteverket, 2006:45) 
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- syfte 
- tidsplanering 
- åtgärder 
- tidsperioder 
- arbetsfördelning 
- förankring 
- uppföljning 

Syfte 
Syftet med skatterevisionen ska alltid framgå av revisionsplanen och vara ett resultat av 
den information som analyserats i urvalsprocessen. Syftet ska ge svar på varför 
Skatteverket beslutat att genomföra skatterevisionen. (Skatteverket, 2006:45) 
 
Tidsplanering 
Denna del av planen ska innehålla uppgifter om när revisionen är planerad att påbörjas 
och avslutas samt beräknad tidsåtgång för de olika momenten i revisionsprocessen. 
Bland annat ska det finnas upplysningar om möten med den reviderade, när 
slutgenomgången ska genomföras och vid vilken tidpunkt revisionspromemorian ska 
vara fullständig och färdigställd. (Skatteverket, 2006:45) 
 
Åtgärder 
Utifrån syftet som formulerats för skatterevisionen bestäms vilka åtgärder som ska ingå 
i den aktuella granskaningen. Fler åtgärder kan tillkomma under genomförandet av 
revisionen om ny information och nya uppgifter kräver detta. De åtgärder som beskrivs 
i planen ska ge svar på vad granskningen ska omfatta och hur den ska genomföras. 
(Skatteverket, 2006:46) 
 
Tidsperioder 
I huvudsak ska revisionen ske för en så aktuell tidsperiod som möjligt, vissa gånger är 
det dock nödvändigt att bredda revisionen så att den omfattar även tidigare tidsperioder 
eller händelser som ännu inte varit föremål för deklaration. (Skatteverket, 2006:46) 
 
Arbetsfördelning 
Denna del av planen ska innehålla revisorns namn och arbetsfördelningen mellan 
revisorerna om flera revisorer deltar i processen. Om flera revisorer deltar ska det även 
framgå vem av dessa som har det huvudsakliga ansvaret för arbetets kvalité och till 
vilken grad denna revisor deltar i det löpande arbetet. Om det finns en samordning 
mellan olika revisionsprocesser, till exempel vid revision av flera företag inom en och 
samma koncern, ska även detta framgå i planen. (Skatteverket, 2006:46) 
 
Förankring 
Det ska vidare anges med vem förankringen av beskattningsfrågorna ska göras, och vem 
som har ansvaret för att läsa igenom revisionspromemorian innan denna överlämnas till 
den som varit föremål för revisionen. En processförare ska även utses för varje 
revisionsprocess och denne ska namnges i detta skede. (Skatteverket, 2006:46-47) 
 
Uppföljning 
En uppföljning av revisionsprocessen ska alltid ske efter genomförandet av denna och i 
revisionsplanen ska framgå med vem, när, och på vilket sätt detta ska ske. 
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Uppföljningens storlek och omfattning varierar från fall till fall och beror på 
revisorernas tidigare erfarenheter. (Skatteverket, 2006:47) 

3.1.4.2 Ändring av revisionsplanen 
 
På grund av ny information och nya uppgifter som framkommer under revisionens 
genomförande kan revisionsplanen komma att ändras. Om ändringarna är att hänföra till 
revisionens syfte, tidsplanering eller en utvidgning av arbetet ska detta alltid 
dokumenteras och förankras med chef eller annan ansvarig person. Om ändringarna är 
att hänföra till andra områden i revisionsplanen ska detta dokumenteras men behöver 
inte förankras av ansvarig. (Skatteverket, 2006:47) 

3.1.5 Steg 2 – Uppföljning  
 
Uppföljningen av revisionsarbetet ska ske löpnade under hela processen och grunda sig 
i upprättad revisionsplan. Syftet är att främja att revisionen fortlöper så effektiv som 
möjligt samt att arbetet utförs med hög kvalitet. (Skatteverket, 2006:49) 

3.1.5.1 Kvalitetssäkring 
 
Inom uppföljningsarbetet ingår även en kvalitetssäkring av revisionsprocessen för att 
uppnå syftet med uppföljning. Detta sker genom både förebyggande och förberedande 
åtgärder som omfattar bland annat: (Skatteverket, 2006:49) 
 

- rutiner och instruktioner för revisionsarbetet 
- krav på ett strukturerat arbetssätt i enlighet med revisionsmodellen 
- tillgång till stöd och handledning  

3.1.5.2 Uppföljningens innehåll 
 
Uppföljningens innehåll bestäms av revisionens omfattning och revisorernas 
erfarenheter. Innehållet ska bestämmas i samband med författandet av revisionsplanen i 
vilken det ska framgå vad det är som ska följas upp, samt vid vilken tidpunkt detta ska 
ske. Bland annat följande punkter kan vara lämliga att diskutera vid uppföljningen: 
(Skatteverket, 2006:49-50) 
 

- följer granskningen syftet med revisionen  
- är de planerade åtgärderna tillräckliga för att uppnå syftet 
- följs tidsplanen 

3.1.6  Steg 3 – Inledning  

3.1.6.1 Inläsning 
 
Första steget för revisorn i inledningsfasen av revisionen är att ta del av den information 
i form av dokument och underlag som tagits fram under urvalsprocessen och genomförd 
analys. Denna information kan om det är nödvändigt kompletteras av revisorn. Efter 
genomgången tas återigen ställning till om revisionen ska genomföras eller om företaget 
är mer passande för någon annan form av kontroll. Denna genomgång kan även leda till 
att revisorn beslutar om att företaget i fråga inte längre är föremål för kontroll och i 
sådana fall avslutas ärendet här. (Skatteverket, 2006:51) 
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3.1.6.2 Upprättande av revisionsplan 
 
Innan det slutgiltiga beslutet om revision tas ska revisionsplanen upprättas av revisorn. 
Både den information som samlats in under urvalsprocessen och genomförd analys, och 
den information som eventuellt tillförts av revisorn under inläsningen av ärendet, ligger 
till grund för denna plan. (Skatteverket, 2006:51) 

3.1.6.3 Planering av kontakter 
 
Utifrån revisionens syfte ska de första kontakterna med det aktuella företaget tas. Den 
som är föremål för revisionen ska underrättas om detta, kontakt ska inledas och 
överrenskommelser ska träffas. Revisorn ska även bedöma om särskilda åtgärder under 
revisionens genförande är aktuella, detta kan bland annat handla om 
överraskningsrevision eller om att företaget ska underrätts först vid värkställandet av 
revisionen. Vanligtvis underrättas den reviderade om revisionen via brev innan 
revisionen påbörjas och får i samband detta även kännedom om de båda parternas 
rättigheter och skyldigheter inom ärendet. Efter detta tas vanligtvis den första kontakten 
mellan parterna via telefon. Syftet men denna först kontakt är att vidare informera 
företaget om revisionen och träffa avtal om tid och plats för det första mötet, samt att få 
större insyn i företagets räkenskaper. Efter detta planeras vilka frågor som bedöms 
lämpliga att ställa företaget under den första kontakten. (Skatteverket, 2006:52) 

3.1.6.4 Beslut om revision 
 
Nästa steg är att chef eller annan ansvarig person på Skatteverket fattar beslut om 
revisionen. Detta sker alltid efter urvalsprocessen och genomförd analys och efter att 
ställning har tagits till eventuella brottsmisstankar och tvångsåtgärder. Förberedande för 
revisionsbeslutet är upprättandet av underlag till revisionsregistret där alla uppgifter om 
revisionen ska registreras. Bland annat följande uppgifter ska registreras för varje 
enskild revision: (Skatteverket, 2006:54) 
 

- beslutsdatum 
- reviderande kontor 
- revisorer 
- typ av bolag 
- omfattning 
- planerat färdigdatum 

 

3.1.7 Steg 4 – Genomförande  

3.1.7.1 Första kontakten 
 
Information om beslut om revision 
I de flesta fall informeras aktuellt företag om att revision ska genomföras via brev där 
det meddelas att revisorn kommer att kontakta företaget för vidare information. I 
samband med att revisionsbeslutet kommer den reviderade till kännedom ska även 
informationsbroschyren ”Allmänt om taxerings- och skatterevision” lämnas över till 
företaget. Denna information är övergripande och innefattar revisionens innebörd, samt 
de två parternas rättigheter och skyldigheter. I vissa fall är det dock möjligt att 
informera den reviderade först i samband med att revisionen värkställs, detta i enlighet 
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med tvångsåtgärdslagen, vilket är aktuellt om det bedöms att revisionen i annat fall 
skulle vara meningslös. Kontrollåtgärder av detta slag är bland annat: (Skatteverket, 
2006:57-58) 
 

- inventering av kassa 
- inventering av lager 
- granskning av maskiner och inventarier 
- kontroll av personalredovisning i anslutning till kontroll av personalliggare 

Ställning måste också tas till om revisionen ska genomföras i samverkan med den 
reviderade. Om revisorn gör bedömningen att detta inte är lämpligt, ska kontakt tas med 
granskningsledaren för att undersöka möjligheten till revision och tvångsåtgärder i 
enlighet med tvångsåtgärdslagen. (Skatteverket, 2006:58) 
 
Inledande kontakt 
Den första kontakten vid revisionen ska tas med behörig firmatecknare, och utifrån 
företagets storlek och syftet med revisionen bestäms vad som ska tas upp under denna 
kontakt. Syftet med denna kontakt är att presentera ärendet och boka in ett första möte 
med den reviderade, samt att informera sig om vart företagets räkenskaper finns. Om 
räkenskaperna finns förvarade hos andra företag, ofta revisionsbyråer, ska avtal 
gällande vilket material som ska finnas tillgängligt vid det första mötet med företaget. 
Överrenskommelser kan också träffas om annat material som ska finnas till hands eller 
skickas till Skatteverket innan det första mötet äger rum, så som årsredovisningar och 
revisionsberättelser. Av den första kontakten ska också framgå vart det första mötet ska 
hållas. För att revisionen ska kunna genomföras i den reviderade partens lokaler krävs 
medgivande av denne. Revisorn kan under inga omständigheter kräva att få tillgång till 
lokalerna utan ett medgivande. Undantaget från detta är de gånger revisionen genomförs 
i enlighet med tvångsåtgärdslagen och det ska då finnas misstanke om att handlingar 
kan komma att förstöras eller bristfällig samverkan från den reviderades sida. Den 
reviderade är dock, även i fall utan medgivande, tvingad att överlämna den information 
som revisorn efterfrågar. De lokaler som är föremål för inventering och besiktning ska 
även de under alla förhållanden stå revisorn till förfogande. (Skatteverket, 2006:59) 
 
Bekräftelse på gjorda överenskommelser 
Efter den första kontakten den reviderade parten och revisorn emellan ska träffade 
överrenskommelser bekräftas via brev. Bekräftelsen ska innehålla uppgifter om vilket 
material som ska finnas tillgängligt vid revisionens inledning, detta för att spara tid och 
undvika missförstånd. (Skatteverket, 2006:61) 

3.1.7.2 Sammanträffande med företaget 
 
Revisionens innebörd 
Revisionen innebär många gånger tidsåtgång och kostnader för det aktuella företaget, 
vilket även förstår att revisionen kan leda till ekonomiska konsekvenser oberoende av 
om skattefelen gjort med avsikt eller inte. På grund av detta är det av stor vikt för både 
Skatteverket och företaget att revisionen genomförs i ett sammanhang och så effektivt 
som möjligt. Revisorn bör även informera om att absolut sekretess föreligger dessa 
förhållanden men att de beskattningsbeslut som tas på grund av revisionen är offentliga. 
(Skatteverket, 2006:60-62) 
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Företagets verksamhet 
Under de revisioner som Skatteverket genomför, är den reviderade skyldig att lämna de 
uppgifter och det material som krävs för att revisionen ska kunna genomföras på bästa 
sätt. För att revisionen syfte ska uppnås är det viktigt att revisorn ställer väl förberedda, 
genomtänkta, och relevanta frågor. Detta är avgörande för vilken och hur mycket 
information som erhålls för genomförandet av revisionen. Förutom det material som 
lämnas över till Skatteverket kan det vara viktigt för revisorn att göra en rundvandring i 
lokalerna, att stämma av ägarförhållanden, bankförbindelser, och styrelsens 
sammansättning, och att ta del av de underlag som legat till grund för de uppgifter som 
lämnats i inkomstdeklarationen. Detta för att skapa sig en bättre insyn i det reviderade 
företagets verksamhet. (Skatteverket, 2006:62-63) 
 
Räkenskapsmaterial och andra handlingar 
Enligt TL 3 kap 11§ har revisorn rätt att ta del av och granska samtligt 
räkenskapsmaterial och övriga handlingar relaterade till verksamheten. Ett undantag till 
detta finns stiftat i TL 3 kap 13-14§§ där det anges att den reviderade kan begära att 
handlingar ska undanhållas från revisorns granskning. (Skatteverket, 2006:64) 
 
Vilket material och vilka handlingar som efterfrågas av revisorn varierar från revision 
till revision, exempelvis vid revision av stora företag och vid revision av företag 
verksamma i branscher där verksamheterna bedrivs i projektform, krävs ofta ett stort 
antal handlingar för att granskningen ska kunna genomföras. Vid de mer omfattande 
revisionerna efterfrågas ofta inte bara räkenskaperna utan även rutiner, protokoll och 
manualer som tillämpas av företagen. (Skatteverket, 2006:65-67) 
 
Avbryta revisionen 
Om det under de inledande kontakterna med företaget framkommer information som 
leder till att revisionens frågeställning besvaras och syftet uppnås kan revisorn avsluta 
revisionen. Om detta är aktuellt ska beslutet dokumenteras och förankras med för 
revisionen ansvarig person. (Skatteverket, 2006:67) 

3.1.7.3 Granskning 
 
Som hjälpmedel vid revisionen kan revisorn använda sig av de checklistor som finns att 
tillgå. Dessa checklistor är ett resultat av tidigare genomförda revisioner med syftet att 
underlätta revisionsarbetet. Skatteverket har även en direktuppkoppling till externa 
informationskällor som revisorn kan vända sig till för hjälp. (Skatteverket, 2006:67-68) 
 
Granskningsteknik 
Vid granskning av de enskilda företagens ekonomisystem ska hänsyn tas till vad som är 
relevant för revisionen. Syftet med denna granskning är att bedöma tillförlitligheten hos 
ekonomisystemet samt dess uppbyggnad. Hur stora resurser som läggs på denna del av 
revisionen beror på företagets storlek och syftet med revisionen. Vid denna genomgång 
är det vissa gånger fördelaktigt om representant från företaget finns tillgänglig. 
Materialet kan vara omfattande och om fallet är sådant att företagets redovisning 
upprättas av flera personer är det viktigt att ansvars- och arbetsfördelningen klargörs för 
revisorn. Om redovisningen sker med hjälp av redovisningsbyrå är det även viktigt att 
klargöra arbetsfördelningen dessa emellan. (Skatteverket, 2006:68) 
 
Revisorn måste även kartlägga företagets interna kontroll, bedömning ska göras av 
företagets betalningssystem, vilka personer som gör vad och vilka befogenheter dessa 
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olika personer har. I skatterevisorns arbete att bedöma tillförlitligheten i företagets 
redovisning kontrolleras verifieringskedjan, vilket innebär att bland annat följande 
kontroller genomförs: (Skatteverket, 2006:69-70) 
 

- följande av affärshändelser genom systemet 
- avstämning av att sista datakörningen av huvudbokföringen stämmer överrens 

med den officiella balans- och resultaträkningen 
- avstämning av att olika kontons utgående saldon stämmer överrens med 

ingående saldon i efterföljande period 
- avstämning av att huvudbokföringen för varje period endast innehåller 

transaktioner som finns med i verifikationslistorna för motsvarande perioder 

Genom denna granskning kan revisorn göra en bedömning gällande redovisningens 
kvalitet. Nästa steg i granskningen av företagets redovisning är att genomföra en 
substansgranskning. Exempel på detta är följande: (Skatteverket, 2006:70) 
 

- analys av olika kostnadskonton 
- uppföljning av utbetalda kostnadsersättningar mot reseräkningar eller annat 

underlag 
- granskning av företagets leverantörsfakturor för viss tidsperiod 

Substansgranskningens omfattning beror på revisorns bedömning av den interna 
kontrollen. En god intern kontroll leder till en mer begränsad substansgranskning och 
tvärt om. (Skatteverket, 2006:70) 
 
En annan form av granskning är stickprovsgranskning. Denna form av granskning kan 
ske när revisorn bedömer att ett stickprov är tillräckligt representativt för att dra 
slutsatser kring hela materialet, eller när företagets räkenskapsmaterial är så omfattande 
att det inte är möjligt att kontrollera samtligt material. (Skatteverket, 2006:71) 
 
När revision sker av stora företag, som ofta har väldigt stora mängder med material 
vilket kan finnas förvarat på olika ställen, krävs att revisorn i inledningen av revisionen 
lägger ner tid för att sätta sig in och förstå företagets ekonomisystem. Även vilken 
information som finns tillgänglig och vart denna går att finna. Detta arbete är mycket 
viktigt för att revisorn ska kunna samla in den ”korrekta” mängden material, om för lite 
material samlas in kan detta leda till att väsentliga fel inte upptäcks och om den 
insamlade informationen blir för omfattande finns risk för att revisionen blir mycket 
tidskrävande. Under granskningen ska revisorn även ta ställning till om företaget 
uppfyllt bokföringsskyldigheten, att bokföringen skett löpande under året, samt att 
årsbokslutet upprättats och att lagen om arkivering följts. Vad gäller granskningen av 
bokslutet ska revisorns arbete inledas med att kontrollera att de uppgifter som lämnats i 
deklarationen är i överrensstämmelse med vad som finns angivet i företagets års- och 
huvudbok samt bokslutstablån. Det är också viktigt att revisorn kontrollerar om det 
finns specifikationer och underlag för alla poster som angetts i företagets tillgångs- och 
skuldkonton, att de poster som finns i balansräkningen verkligen existerar, och att de 
har värderats på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagar och regler. (Skatteverket, 
2006:72) 
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3.1.7.4 Exempel på åtgärder vid granskning 
 
Om åtgärder ska vidtas, samt vilken eller vilka som ska användas, avgörs utifrån syftet 
med varje enskild revision (Skatteverket, 2006:73). Nedan följer ett urval av exempel på 
åtgärder vid granskning.  
 
Inkomstredovisning 
Vanligtvis utgör företagens försäljning den största posten i resultaträkningen och det är 
därför av stor vikt att skatterevisorn granskar och förstår den interna kontrollen för hur 
detta redovisas. I mindre företag, där den interna kontrollen oftast fungerar sämre än i 
större företag, krävs det ofta en mer omfattande kontroll av den interna kontroll som 
finns när syftet med revisionen riktar sig mot just inkomstsidan i företaget. 
(Skatteverket, 2006:73) 
 
Vad gäller kontroll av inkomstsidan gäller denna inte bara de inkomster som redovisas 
till följd av sålda varor eller utförda tjänster, utan även alla andra inkomster som 
företaget haft, exempelvis försäljning av tillgångar och kapital. När det misstänks 
förekomma fel i inkomstredovisningen bör ställning tas till om detta beror på 
oredovisade inkomster eller felperiodiserade inkomster. I vissa fall kan de fel som 
förekommer även vara en kombination av dessa två felredovisningar. (Skatteverket, 
2006:73-74) 
 
När kontroll av företagets inkomstredovisning sker är det viktigt att försäkra sig om att 
de likvidkonton som finns är avstämda mot redovisningen. Om det finns misstanke 
gällande oredovisade inkomster kan skatterevisorn undersöka företagets bankkontakter 
och begära in kontoutdrag. Om revisionen sker av ett större företag kan det vissa gånger 
vara nödvändigt att inte granska enbart de kontoutdrag som står på företaget utan även 
kontoutdrag som relaterar till företagsledarnas privata ärenden, detta för att kontrollera 
att de redovisade kontoutdragen inte är föremål för förvanskning. (Skatteverket, 
2006:74) 
 
Vid kontrollen av inkomstredovisningen kan skatterevisorn, förutom kontoutdragen, 
använda sig av kalkyler av olika slag och vissa avstämningar. Detta omfattar bland 
annat kontroll av kassaregister. Revisorn kan vid kontroll av detta slag exempelvis 
kontrollera så att inga utslagskvitton saknas och att kassaremsorna är intakta. 
(Skatteverket, 2006:74) 
 
Revisorn kan även granska företagets inkomster i förhållande till dess utgifter. Ett sätt 
att gömma undan inkomster kan nämligen vara att med motsvarande del sänka även 
utgifterna och på så sätt ”krympa företaget”.  Företagets bruttovinst följer i dessa fall en 
nivå för vad som anses normalt i branschen, men den beskattningsbara inkomsten 
sjunker. Revisorn kan för att kontrollera detta vända sig till tredje part i form av 
leverantörer för att stämma av deras uppgifter med de uppgifter som företaget redovisat. 
(Skatteverket, 2006:76) 
 
Kassakontroll är en annan kontrollform att använda vid granskning av 
inkomstredovisningen. Kontrollens syfte är att undersöka tillförlitligheten i de 
redovisningsrutiner gällande kontanta medel som finns i företaget. Huvudsakligen 
undersöks om det existerar något kassaunderskott och i sådana fall varför detta 
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underskott uppkommit. Exempel på anledningar till detta eller dessa fel är följande: 
(Skatteverket, 2006:77) 
 

- ingående balans på kassakontot är felaktigt 
- in- och utbetalningar bokförs med korrekta belopp med under fel dag 
- inbetalningar har inte bokförts, eller bokförts med fel belopp 
- utbetalningar har bokförts med fel belopp 
- kontanta insättningar eller uttag bokförs med fel belopp eller inte alls 
- sammanblandning av kontanta poster  

Om felen inte beror på ovan nämnda orsaker beror kassaunderskottet med stor säkerhet 
på att vissa inkomster har utelämnats från inkomstredovisningen. (Skatteverket, 
2006:77) 
 
Skatteverket kan vidare tillämpa bruttovinstberäkning som granskningsmetod. Detta 
görs automatiskt i ett av Skatteverkets dataprogram och kan därför tillämpas redan vid 
urvalsarbetet. Om företagets bruttovinstmarginal avviker från vad som anses vara 
branschindex kan detta vara en indikation på att företagets räkenskaper inte är korrekta. 
Skatterevisorn kan då, efter insamling av företagets räkenskaper och övrig information, 
göra en mer omfattande och komplett analys av företagets bruttovinstmarginal. 
(Skatteverket, 2006:79) 
 
Två andra granskningsåtgärder som revisorn har att tillgå är kontantberäkning och 
kontroll av kundfakturor. Kontantberäkning görs för att få en uppfattning om hur 
mycket disponibla medel som finns för att täcka främst ägarnas och företagsledningens 
privata levnadskostnader. Granskningen av kundfakturorna görs för att få en uppfattning 
om företagets kunder och leveranser. (Skatteverket, 2006:81) 
 
Revisorn kan även genomföra en granskaning för att se om företaget har 
felperiodiserade inkomster. Exempelvis kan faktureringsunderlag, orderbekräftelser och 
leveranssedlar granskas för att avgöra om, bland annat, alla leveranser faktureras och att 
detta görs med det korrekta beloppet och utan fördröjning. (Skatteverket, 2006:81) 
 
Utgiftsredovisning 
För granskning av utgiftsredovisningen bör företagets utgiftsverifikationer kontrolleras. 
Om detta material är omfattande kan granskaningen begränsas till en kortare specifik 
period, i vissa fall kan även stickprovskontroll tillämpas. Kostnadskontrollens syfte är 
framförallt att kontrollera att de kostnadsförda beloppen är: (Skatteverket, 2006:81-82) 
 

- kostnader i verksamheten eller om de är rörelsefrämjande, till exempel privata 
levnadskostnader 

- indikationer på oredovisade intäkter 
- direkt avdragsgilla eller om de ska aktiveras 

Balansposter 
Enligt Inkomstskattelagen ska den utgående balansen på företagets tillgångskonton 
bedömas med hänsyn till de förhållanden som föreligger vid utgången av 
beskattningsåret (Skatteverket, 2006:82). De balansposter som kan vara aktuella för 
granskning under revision är följande: (Skatteverket, 2006:82-84) 
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- lager 
- pågående arbeten 
- värdepapper 
- inventarier 
- fastigheter 

Internationella transaktioner 
Vid granskning av transaktioner som har gjorts med företag eller privatpersoner i 
utlandet, är det inte ovanligt att handlingar och material som behövs för att genomföra 
kontrollen finns utanför Sveriges gränser. I vissa fall är transaktioner som detta att 
hänföra till så kallade skatteparadis och transaktionernas syfte är då inte detsamma som 
anges på bland annat fakturor och avtal. Revisorns uppgift vid denna granskning är att 
bedöma om de transaktioner som har skett till utlandet är acceptabla ur skattessynpunkt. 
Om revisorn inte kan göra en korrekt bedömning med hjälp av det material som finns 
tillgängligt i Sverige finns det avtal och förordningar att vända sig till som möjliggör 
informationsutbyte mad andra länder.  Granskning av detta slag är aktuell bland annat 
vid följande företeelser: (Skatteverket, 2006:84-86) 
 

- internprissättning 
- skatteparadis 
- gränsöverskridande handel 
- införsel av motorfordon 
- holdingbolag 

Kontrolluppgifter avseende anställda 
En annan granskningsåtgärd som skatterevisorn kan tillämpa är kontroll av företagets 
lämnade kontrolluppgifter för anställda. Syftet med en sådan kontroll är att ta reda på 
vilka regler som företaget tillämpar gällande traktamente, kostnadsersättningar och 
andra ersättningar och förmåner som betalats ut till de anställda. Vid granskning av de 
kontrolluppgifter som är att hänföra till utbetalningar till anställda är syftet att 
kontrollera så att företaget på ett korrekt sätt har redovisat arbetsgivaravgifter samt 
avdragen skatt för alla de skattepliktiga ersättningar och förmåner som har betalats ut 
till de anställda. Vid denna form av granskning kan bland annat följande åtgärder vara 
aktuella: (Skatteverket, 2006:87-88) 
 

- avstämning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt att redovisa enligt 
huvudboken mot skattedeklarationer och kontrolluppgifter 

- kontrollera om externa revisorer lämnat rapport om löneredovisningen  
- kontroll av rutiner avseende reseräkningar och preliminärskatteavdrag 
- kontroll av om kostnadsersättningar utbetalats och hur dessa har beräknats 

Mervärdesskatt 
Syftet med granskning av företagets mervärdesskatt är att kontrollera så att 
redovisningen gällande detta har gjorts med rätt belopp och att samtliga belopp är 
redovisade inom rätt period. Vid denna form av granskning kan bland annat följande 
åtgärder vara aktuella: (Skatteverket, 2006:88-89) 
 

- avstämning av mervärdesskatt att redovisa enligt huvudboken mot 
skattedeklarationerna alternativt inkomstdeklaration 

- kontroll av orsak till lågt mervärde 
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- kontroll av vilka rutiner som tillämpas ur mervärdesskattsynpunkt vad gäller 
kund- och leverantörsfakturor 

- bedömning av den ingående mervärdesskatten genom att blad 
utgiftsverifikationer för viss begränsad period syfte att göra en kontroll av om all 
ingående mervärdesskatt är avdragsgill 

3.1.7.5 Kontrollinformation 
 
Om det under genomförandet av revisionen framkommer information som är av 
betydelse för kontroll av annan än den reviderade parten kan beslut tas om 
tredjemansrevision eller tredjemansföreläggande (Skatteverket, 2006:91) 

3.1.7.6 Ställningstagande och förankring 
 
Under revisionens gång ska revisorn löpande förmedla gjorda iakttagelser, 
ställningstaganden och bedömningar med revisionens processförare. Detta ska ske i 
enlighet med vad som angetts i revisionsplanen och ställningstagandena är menade att 
reflektera Skatteverkets syn på revisionens aktuella frågor. (Skatteverket, 2006:92) 
 
Utifrån de iakttagelser som revisorn gjort under revisionens gång ska denna på ett 
objektivt sätt bedöma om den reviderade parten följt gällande lagar och regler 
hänförliga till beskattnings- och redovisningsfrågor. (Skatteverket, 2006:92-93) 
 
Vid vissa revisioner som genomförs av Skatteverket är frågorna av så komplext slag att 
problemen inte kan lösas med stöd av endast skatteförfattningar, vid problemlösning av 
detta komplexa slag kan revisorn beakta följande: (Skatteverket, 2006:93) 
 

- affärstransaktionen 
- civilrättslig form 
- redovisningsregler 
- skatterätten 

3.1.7.7 Rättsligt stöd i övrigt 
 
Vid problemlösningsarbetet kan revisorn även hämta stöd från materiell information 
som finns på Skatteverkets intranät och de styrsignaler som utfärdats av 
rättsavdelningen på Skatteverket. Frågor kan även ställas till Skatteverkets 
rättsavdelning gällande redovisning, vilka i sin tur kan föra frågan vidare till 
Revisorsnämnden. Skatterevisorn kan även för problemlösningen använda sig av 
följande: (Skatteverket, 2006:96) 
 

- domstolspraxis 
- löpande referat av domar 
- riksdagstryck 
- myndighetspraxis 
- juridiska nyheter 
- författningar 
- Europarätt 
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3.1.7.8 Genomgång med den reviderade 
 
Genom hela revisionen är det viktigt att revisorn har en löpande dialog med den 
reviderade parten, detta underlättar arbetet då revisorn på detta sätt lättare erhåller rätt 
information och den reviderade parten får en bättre förståelse för de aktuella 
beskattningsfrågorna. Hur omfattande den löpande dialogen bör vara varierar från 
revision till revision, om beskattningsfrågorna är komplexa kräver detta oftast en mer 
omfattande dialog. Om utfallet av beskattningsfrågan är sådant att det medför 
skattetillägg ska revisorn informera den reviderade parten om bestämmelserna för detta, 
denne ska även ges tillfälle att framföra förklaringar och upplysningar av vikt för 
eventuella befrielsegrunder. (Skatteverket, 2006:97) 
 
Innan revisionen avslutas och revisionspromemorian upprättas ska en slutgenomgång 
genomföras med den reviderade parten. Syftet med denna slutgenomgång är att: 
(Skatteverket, 2006:97-98) 
 

- redogöra för de frågor som kan medföra övervägande om beskattning, inklusive 
frågan om skattetillägg om detta är aktuellt 

- informera om den fortsatta hanteringen av ärendet 
- ta upp frågor som har betydelse för den reviderades möjlighet att göra rätt i 

framtiden 

Om revisorn under revisionens genomförande uppmärksammar felaktigheter hos 
företaget utan att detta leder till beskattningsändring ska revisorn under 
slutgenomgången underrätta den reviderade parten om detta. Även dessa felaktigheter 
kan om det är nödvändigt aven anges i revisionspromemorian. (Skatteverket, 2006:98-
99) 

3.1.7.9 Kvalitetssäkring av promemorior 
 
Innan den färdigställda revisionspromemorian sänds ut till den reviderade parten ska 
denna godkännas av chefen för revisionen eller i enlighet med upprättad revisionsplan 
annan ansvarig person (Skatteverket, 2006:99) 

3.1.8 Steg 5 – Slutförande  
 
Innan Skatteverket avslutar revisionen och fattar beslut i frågan har den reviderade 
parten rätt att framföra sina åsikter. Detta sker genom att den reviderade parten har rätt 
att yttra sig gällande revisionspromemorian som är Skatteverkets övervägande till 
beslut. De synpunkter som lämnas av den reviderade parten bemöts sedan av 
Skatteverket i det slutgiltiga beslutet. När tidsfristen för att den reviderade parten att 
lämna synpunkter gått ut ska revisorn avsluta revisionen i revisionsregistret. 
(Skatteverket, 2006:101) 

3.1.9 Steg 6 – Utvärdering  
 
Efter varje avslutad revision ska en utvärdering av arbetet ske. Syftet med utvärderingen 
är att bedöma det genomförda arbetets kvalité, ge ett underlag för vidare riskhantering 
och att bedöma vilket behov som föreligger för uppföljningskontroller. Uppföljningen 
sker av de revisorer som deltagit i arbetet i samarbete med chef eller annan ansvarig 
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person och ska innehålla en bedömning av revisionen enligt bland annat följande 
moment: (Skatteverket, 2006:111-112) 
 

- om ledning och styrning har fungerat på avsett sätt 
- om stöd och handledning erhållits i tillräcklig omfattning 
- vilka lärdomar revisorn dragit av revisionen. Vad som gjorts bra och vad som 

kan göras bättre 
- noteringar som gjorts i samband med uppföljningen 
- om samverkan fungerat med den reviderade 
- en bedömning av planerad tid i förhållande till nedlagd tid 
- en diskussion om tvångsåtgärder i form av vite, tillämpning av 

tvångsåtgärdslagen och betalningssäkring hanterats korrekt 
- en diskussion om den valda kontrollformen och tillämpad arbetsmetod 
- om orsaken till eventuell skillnad mellan revisionsplanen och de nya uppgifter 

som framkommit i syfte att få kunskap om träffsäkerheten i urvalet 

Genom uppföljningen kan kunskap av värde för riskhanteringsarbetet erhållas, både 
gällande företeelser, rättsliga frågor och specifika frågor härförliga till enskilda företag. 
Under utvärderingsarbetet ska den ansvarige för detta även ta ställning till om någon 
uppföljningskontroll av det reviderade företaget ska göras. (Skatteverket, 2006:112) 

3.1.9.1 Kvalitetsmätning 
 
Utöver det arbete som ingår i revisionsprocessen kan en kvalitetsmätning göras efter 
avslutad revision. Syftet med detta är att finna förbättringsområden inom 
revisionsprocessen och föreslå förbättringsåtgärder för dessa områden. Utgångspunkten 
för denna mätning är samtal med de som deltagit i revisionsarbetet och revisorns 
dokumentation. Bland annan följande delområden kan ingå i kvalitetsmätningen: 
(Skatteverket, 2006:114) 
 

- planering och övergripande styrning 
- kvalitetssäkring/kvalitetsstyrning 
- formella regler och rutiner 
- revisorns miljö 
- resultat 
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3.2 Revisionspromemorian 
 
I likhet med skatterevisionsprocessen är allt material som återfinns i detta avsnitt 
hämtat från en av Skatteverkets egna publikationer. I detta fall Handledning för 
skatterevision – Revisionspromemorian. Vi anser att en utförlig beskrivning av 
revisionspromemorian i högsta grad är befogad då detta är skatterevisionens 
slutprodukt. Detta material används sedan i jämförelsen med företagsrevisionens 
slutprodukt, revisionsberättelsen. Även här vill vi poängtera att det material som 
presenteras nedan är att ses som riktlinjer, inte teori.  

3.2.1 Absolut sekretess 
 
Alla uppgifter som framkommer under Skatteverkets revisionsprocess omfattas av 
absolut sekretess enligt Sekretesslagen 9 kap 1-2§§. Detta innebär att den information 
som framkommit under arbetets gång endast får utlämnas till den skattskyldiga ifråga 
och gör att även de revisionspromemorior som författas av Skatteverket faller under 
absolut sekretess. De skattebeslut som sedan fattas utifrån dessa promemorior är dock 
offentliga och tillgängliga för allmänheten. (Skatteverket, 2006:19) 
 
Revisionspromemorior författade för företag som innan eller under revisionens gång 
försatts i konkurs är undantagna från absolut sekretess vad gäller att dessa ska sändas 
till konkursförvaltaren om denne är delaktig part i beskattningsprocessen. Även 
konkursgäldenärer ska i dessa fall sändas aktuella promemorior och delges 
informationen. (Skatteverket, 2006:19) 
 
Enligt Sekretesslagen 1 kap 3§ är huvudregeln att sekretess även gäller mellan olika 
myndligheter, i lagen finns dock sekretessbrytande regler som möjliggör överförande av 
sekretessbelagda uppgifter fån en myndighet till en annan. I Sekretesslagen 14 kap 3§ 
finns en generalklausul enligt vilken sekretessbelagda uppgifter får lämnas från 
Skatteverket till andra myndigheter om intresset för detta har företräde gentemot 
intresset av sekretessen. Vid tillämpning av generalklausulen måste hänsyn tas till om 
hela promemorian han överlämnas till annan myndighet eller revisorsnämnden, i vissa 
fall kan promemorian innehålla information som av sekretesskäl inte får komma viss 
person eller myndighet till kännedom och dessa delar måste i dessa fall tas bort innan 
promemorian kan överlämnas. Vid ett överlämnande till åklagare ska även ställning tas 
till viken information i revisionspromemorian som är relevanta för aktuell 
brottsanmälan och därmed nödvändig för åklagarens arbete, över information plockas 
därefter bort. (Skatteverket, 2006:21-22) 

3.2.2 Allmänt om promemorian 
 
Promemorian ska alltid undertecknas av den skatterevisor som är ansvarig för den 
aktuella skatterevisionsprocessen. Endast ett exemplar av promemorian ska 
undertecknas och detta originals ska sedan skickas till den reviderade. Efter att 
promemorian har skickats ut till den reviderade har denne under en viss tid rätt att 
lämna synpunkter gällande innehållet i promemorian. (Skatteverket, 2006:26) 
 
Ändamålsprincipen 
Ändamålsprincipen innebär att endast information och redogörelser som är att hänföra 
till de frågor som Skatteverket är behöriga att utreda får anges i revisionspromemorian. 
Redogörelser för utredningar som Skatteverket gjort som sakkunnig på begäran av 
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Kronofogdemyndigheten, åklagare eller annan intressent ska göras i särskilda rapporter 
och sändas till endast berörd part. (Skatteverket, 2006:26) 

3.2.3 Olika promemorior 
 
Skatterevision kan leda till följande promemorior: (Skatteverket, 2006:29) 
 

- delpromemoria 
- tilläggspromemoria 
- granskningspromemoria 
- förhandspromemoria 
- internpromemoria 

3.2.3.1 Delpromemoria 
 
Om revisionen av ett företag är omfattande och inkluderar flera olika beskattningsfrågor 
kan det vara nödvändigt att särredovisa de olika delarna av revisionen för att 
effektivisera beslutsfattandet.  Delpromemorior kan författas om revisionen omfattar 
avgränsade beskattningsfrågor och om utredningen behandlar väsentliga belopp. I 
delpromemorian ska det framgå att skatterevisorn vid senare tillfälle ämnar att författa 
en revisionspromemoria innehållande det resterande resultatet av revisionen. Precis som 
revisionspromemorian är delpromemorian inte ett slutgiltigt beslut utan ett övervägande 
till beslut. (Skatteverket, 2006:29-30) 

3.2.3.2 Granskaningspromemoria 
 
Om revisionsprocessen och granskningen leder till beskattningskonsekvenser för annan 
än den reviderade parten ska dessa iakttagelser redovisas i en granskningspromemoria. 
Om iakttagelserna är att hänföra till skattskyldiga i andra regioner än där den först 
reviderade är tillhörande kan en internpromemoria upprättas och kommunikations- och 
granskningsskyldigheten överföras till skattekontoret i denna region. Om granskning 
görs av ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag och det under arbetets gång 
framkommer iakttagelser som leder till beskattningskonsekvenser för delägarna av 
dessa måste olika promemorior författas, en revisionspromemoria för bolaget och en 
granskningspromemoria för delägare eftersom dessa två parter utgör skilda 
skattesubjekt. (Skatteverket, 2006:30-31) 

3.2.3.3 Tilläggspromemoria 
 
I de flesta fall bemöts de invändningar som lämnas till följd av övervägandet direkt i det 
beslut som Skatteverket fattar. I vissa fall är det dock lämpligare att skatterevisorn 
författar en tilläggspromemoria när denne ska bemöta de lämnade invändningarna och 
utveckla sina synpunkter. Detta är aktuellt i de fall då synpunkterna behöver 
kommuniceras med den skattskyldige, ofta i samband med att nya omständigheter 
framkommit. I likhet med de andra promemoriorna är även denna promemoria ett 
övervägande till beslut. I de fall nya omständigheter framkommit och de 
beskattningsärenden som tidigare legat till grund för övervägandet inte längre är 
aktuella, bör detta meddelas i tilläggspromemorian som då ska innehålla upplysningar 
om att inget beslut kommer att fattas. Om de nya uppgifterna leder till att endast vissa 
av de tidigare beskattningsfrågorna fortfarande är aktuella, ska tilläggspromemorian 
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upplysa den skattskyldige om vilka beskattningsfrågor som inte längre behandlas och 
att det därmed inte kommer att tas något beslut för dessa. (Skatteverket, 2006:32) 

3.2.3.4 Förhandspromemoria 
 
Under vissa revisioner kan skatterevisorn under granskningens gång behöva redovisa 
sina iakttagelser, bland annat i samband med betalningssäkring, säkerställande för 
inbetalning av skatt, samt vid brottsanmälan. Redogörelsen för dessa iakttagelser sker i 
en så kallad förhandspromemoria och innehållet i denna ska innan färdigställandet 
diskuteras med den myndighet som bär ansvaret för de vidare åtgärder. Denna form av 
promemoria ska inte kommuniceras med den reviderade parten. (Skatteverket, 2006:32-
33) 

3.2.3.5 Internpromemoria 
 
Precis som förhandspromemorian, kan iakttagelser som görs under revisionen 
beträffande annan är den reviderade parten, redogöras i en internpromemoria. 
Internpromemorian ska innehålla tillräckligt med information om den aktuella 
beskattningsfrågan, vilken ska vara så pass utredd att det utredande och beslutande 
skattekontoret inte ska behöva samla in ytterligare information för att fatta ett beslut i 
frågan. (Skatteverket, 2006:34) 

3.2.4 Promemorians utformning och innehåll 
 
Följade rubriker ska under förutsättning att de är relevanta för revisionen finnas i 
revisionspromemorian: (Skatteverket, 2006:36) 
 

- beloppsmässig sammanfattning 
- revisionens omfattning 
- redovisningen 
- beskattningsfråga 1” 
- beskattningsfråga 2” osv. 
- eftertaxering/efterbeskattning 
- skattetillägg 
- information för framtida deklarationer 

Om revisionen resulterat i beskattningsändringar ska promemorian alltid inledas med en 
beloppsmässig sammanfattning. Skatterevisorn redogör under detta avsnitt de 
beloppsmässiga konsekvenserna av revisionen. Beroende på revisionens innehåll och 
utfall bestäms sedan vilka övriga rubriker som ska finnas med i promemorian. 
(Skatteverket, 2006:36) 
 
De revisioner som inte resulterar i några beskattningsändringar redovisas i en så kallad 
noll-promemoria. Normalt ska det i promemorian så överskådligt som möjligt redogöras 
för vilken tidsperiod revisionen avsett, vilka skatter och avgifter revisionen behandlat 
och vad som framkommit under arbetets gång. Om inga beskattningsändringar 
föreligger anses detta vara uppfyllt genom utformning av blankett SKV 6309 och ingen 
revisionspromemoria behöver då författas. (Skatteverket, 2006:37) 
Iakttagelser vid sidan om revisionen 
Iakttagelser som gjorts utanför revisionen, vid till exempel skrivbordskontroll, och som 
inte omfattas av revisionen kan i vissa fall ändock redovisas i revisionspromemorian. 
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Det kan i dessa fall röra sig om iakttagelser som rör inkomst av tjänst eller kapital som 
är att hänföra till en fysisk person ställd under revision. (Skatteverket, 2006:37-38) 
 
Påpekanden 
Om skatterevisorn under revisionens gång uppmärksammar fel och brister i företagets 
material utan att detta leder till övervägande om beskattningsändring, kan detta nämnas 
som ett påpekande i revisionspromemorian. Det kan till exempel handla om fel och 
brister i företagets redovisning eller av företaget lämnade uppgifter i deklarationen eller 
kontrolluppgifter. Syftet med dessa påpekanden är att underlätta arbetet med att i 
framtiden upprätta korrekta redovisningar och lämna korrekta uppgifter. (Skatteverket, 
2006:38) 
 
Bilagor 
Syftet med att lämna bilagor med revisionspromemorian är att verifiera de uppgifter 
som lämnats. Exempel på bilagor som kan bifogas revisionspromemorian är: 
(Skatteverket, 2006:39) 
 

- kopior på verifikationen och fakturor 
- kopior av avtal 
- beräkningar och kalkyler 
- rättsfall, lagtext och rekommendationer 
- skriftliga synpunkter 

Om skatterevisorn och den reviderade parten är helt överrens om de uppgifter som 
framkommit under revisionens gång finns ingen anledning att bifoga bilagor och dessa 
utelämnas då från revisionspromemorian. Inte heller är det nödvändigt att bifoga bilagor 
med handlingar som den reviderade parten under revisionens gång erhålligt från 
skatterevisorn, det ska dock i dessa fall nämnas i revisionspromemorian att dessa 
handlingar har överlåtits till den reviderade. (Skatteverket, 2006:39)  
 
Promemorians första sida 
Revisions- gransknings- del- och tilläggspromemorians första sida består av en bilaga 
upprättad av skatterevisorn. Sida ska vara utställd till den reviderade och innehålla 
uppgift om revisionens tidsperiod. För intern- och förhandspromemorian finns ingen 
blankett tillgänglig och framsidan skrivs istället som en vanlig brevmall. (Skatteverket, 
2006:41) 
 
Vilka skatter och avgifter som ska ingå i beslutet om revision avgörs av revisionens 
syfte och vilka dessa är ska framgå av promemorians framsida. Om det finns ett 
övervägande för beskattningsförändring ska även detta framgå av framsidan. Om inga 
beskattningsändringar övervägs behöver skatterevisorn informera om detta endast på 
framsidan och utan att ytterligare redogörelse för detta är nödvändig i promemorian. 
Om situationen är sådan att inget övervägande för beskattningsändring föreligger och 
revisionen har varit begränsad, skriver skatterevisorn under promemorian på dennas 
framsida. (Skatteverket, 2006:42) 

3.2.4.1 Beloppsmässig sammanfattning 
 
Om revisionen leder till ett övervägande för beskattningsändringar ska detta anges 
under rubriken beloppsmässig sammanfattning. Syftet med detta är att den reviderade 
parten ska förstå vilka konsekvenser beskattningsändringen förorsakar. Varje skatt och 
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avgift som är under granskning i revisionen ska i detta avsnitt redovisas och klargöras 
separat. Det ska vidare framgå klart att promemorian endast är Skatteverkets 
övervägande till beslut och inte ett fastställt beslut. (Skatteverket, 2006:43) 
 
Vilka delrubriker som tillämpas under den beloppsmässiga sammanfattningen beror på 
vilka skatter och avgifter som granskningen ämnar att riktas mot utifrån syftet med 
revisionen. Exempelvis kan följande rubriker vara aktuella: (Skatteverket, 2006:44) 
 

- inkomsttaxering 
- mervärdesskatt 
- arbetsgivaravgifter 
- avdragen skatt 
- punktskatter 

3.2.4.2 Revisionens omfattning 
 
Om revisionen som genomförts i något avseende skett på begränsat sätt ska detta 
redogöras för under rubriken revisionens omfattning. Även om revisionen inte resulterat 
i ett övervägande om beskattningsändring ska detta ske. Att revisionen varit begränsad 
kan bland annat betyda att revisionen omfattat granskning av endast en transaktion eller 
en viss företeelse. (Skatteverket, 2006:55) 
 
Om den upprättade promemorian är en delpromemoria ska detta anges under denna 
rubrik. Även vilka skatter eller avgifter som delpromemorian behandlar ska anges, samt 
att de resterande skatterna och avgifterna som ämnar att granskas under revisionen vid 
senare tillfälle kommer att redovisas i en revisionspromemoria. Om promemorian är en 
revisionspromemoria och det tidigare under revisionen har upprättats delpromemorior, 
ska det under denna rubrik framgå datum för dessa och vilka beskattningsfrågor som i 
dessa redovisades. Dessa beskattningsfrågor behandlas inte vidare i 
revisionspromemorian. (Skatteverket, 2006:55-56) 

3.2.4.3 Redovisningen 
 
I detta avsnitt av revisionspromemorian ska en redogörelse för allvarliga fel och brister i 
företagets redovisning göras. I huvudsak är det följande allvarliga brister som redogörs i 
detta avsnitt: (Skatteverket, 2006:57) 
 

- brister som gör att redovisningen inte kan ligga till grund för företagets 
beskattning 

- brister som gör att företagets förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i 
huvudsak inte kan bedömas, eller att bristerna förorsakar en allvarlig försvåring 
av skattekontrollen 

Om företagets företagsrevisor i dennes revisionsrapport eller revisionsberättelse gjort 
anmärkningen att företagets redovisning inte skötts på ett korrekt sätt, kan detta anges 
av skatterevisorn under detta avsnitt om detta är av betydelse för beskattningen 
(Skatteverket, 2006:57)  
 
Vid redogörelsen för redovisningens allvarliga brister bör skatterevisorn tillämpa 
följande disposition: (Skatteverket, 2006:58) 
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- beskrivning 
- gällande rätt 
- lämnade synpunkter 
- bedömning 

Beskrivning 
Beskrivningen ska innehålla uppgifter om företagets redovisning. Vilket inkluderar 
system som används, hur redovisningen upprättas, och vilka redovisningsrutiner som 
tillämpas i företaget. En beskrivning av de brister som iakttagits ska också göras. Om 
räkenskapshandlingar saknas i redovisningen ska skatterevisorn ange vilka handlingar 
som saknas samt vad orsaken till detta är. (Skatteverket, 2006:58-59) 
 
Gällande rätt 
Skatterevisorn ska under denna rubrik ange vilka lagar och regler som är att tillämpa för 
företagets redovisning, specifikt för de brister som iakttagits (Skatteverket, 2006:59) 
 
Lämnade synpunkter 
Företagets lämnade synpunkter på de iakttagna bristerna i redovisningen ska redogöras. 
Om synpunkterna är omfattande kan skatterevisorn bifoga hela det skriftliga underlaget 
för synpunkterna som lämnats till Skatteverket. Om företaget valt att inte lämna några 
synpunkter gällande de iakttagna bristerna ska detta anges av skatterevisorn. 
(Skatteverket, 2006:60) 
 
Bedömning 
Under denna rubrik ska skatterevisorn redogöra för på vilket sätt gällande lagar och 
regler inte har följts, samt på vilket sätt detta har påverkat underlaget för beskattning 
(Skatteverket, 2006:60) 

3.2.4.4 Beskattningsändringar 
 
Alla beskattningsändringar ska redogöras för var för sig och innehålla följande fem 
moment: (Skatteverket, 2006:64) 
 

- beskrivning 
- gällande rätt 
- lämnade synpunkter 
- skattemässig bedömning 
- beloppsmässiga konsekvenser 

Beskrivning 
Beskrivningen ska innehålla de faktiska omständigheter som föreligger och har 
betydelse för den enskilda beskattningsfrågan. Exempelvis den transaktion som ligger 
till grund för aktuell beskattningsfråga ska så objektivt som möjligt beskrivas, belopp 
och datum för denna bör också anges. Om revisorn och den reviderade parten är överens 
om de sakförhållanden som föreligger kan denna beskrivning hållas kortfattad, om 
parterna däremot är oense ska revisorn grundligt beskriva de aktuella sakförhållandena. 
Om den reviderade parten är varit föremål för skönstaxering eller om de lämnade 
uppgifterna i deklarationen inte stämmer överens med bokföringen ska även detta anges 
inledningsvis. Även alla beräkningar som gjorts under revisionens granskningsarbete 
och som föranlett någon form av beskattningsändring ska redogöras. (Skatteverket, 
2006:65-66) 
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Gällande rätt 
För alla aktuella beskattningsfrågor som föreligger ska revisorn redogöra för de 
skattemässiga reglerna. Lagar, regler, föreskrifter och praxis kan anges som grund för 
detta. (Skatteverket, 2006:66-67) 
 
Lämnade synpunkter 
Revisorn ska under detta avsnitt ange de synpunkter som den reviderade parten har 
lämnat gällande de aktuella beskattningsåtgärderna. Om de lämnade synpunkterna är 
omfattande kan de lämnas som en bilaga till promemorian. Om inga synpunkter har 
lämnats ska detta framgå. (Skatteverket, 2006:67) 
 
Skattemässig bedömning 
De uppgifter som angivits tidigare i revisionspromemorian ska i detta avsnitt 
sammanställas och leda till Skatteverkets bedömning av beskattningsfrågan. Hur den 
skattemässiga bedömningen av beskattningsfrågan utformas beror på om 
beskattningsfrågan är att hänföra till en rättsfråga eller en bevisfråga. Om den aktuella 
beskattningsfrågan är att hänföra till en rättsfråga hänvisar revisorn bedömningen till 
lagtext eller andra relevant källor. Om beskattningsfrågan istället är att hänföra till en 
bevisfråga är det första steget att klargöra huruvida det är Skatteverket eller den 
reviderade parten som har bevisbördan. Praxis för detta är att Skatteverket har 
bevisbördan i de fall då beskattningsfrågan kan hänföras till intäkter och den reviderade 
parten har bevisbördan i de fall beskattningsfrågan är relaterad till kostnader. 
Prövningen av de bevis som lagts fram ska göras noggrant för att revisorn ska kunna 
avgöra vad som anses vara bevisat. (Skatteverket, 2006:67-68) 
 
Beloppsmässiga konsekvenser 
Av revisionspromemorian ska Skatteverkets beloppsmässiga övervägande framgå. 
Revisorn ska redogöra för de beloppsmässiga konsekvenserna, och om 
beskattningsfrågan är att hänföra till skatteslag av olika karaktär ska övervägandet 
innehålla en sammanfattning av samtliga ändringar som framkommit under 
revisionsarbetet. (Skatteverket, 2006:69) 

3.2.4.5 Eftertaxering/efterbeskattning 
 
Om den reviderade parten är föremål för eftertaxering eller efterbeskattningen ska 
förutsättningarna för detta framgå av revisionspromemorian. För att Skatteverket ska 
kunna fatta ett omprövningsbeslut om eftertaxering eller efterbeskattning ska alla dessa 
förutsättningar vara uppfyllda. (Skatteverket, 2006:75) 

3.2.4.6 Skattetillägg 
 
Om den aktuella beskattningsfrågan leder till att Skatteverket överväger att påföra 
skattetillägg ska detta framgå av revisionspromemorian. Revisorn ska i redogörelsen för 
detta beskriva den beskattningsändring som skattetillägget är att hänföra till, redogöra 
för gällande lagar och regler, återge en beskrivning av de synpunkter som den 
reviderade parten har lämnat, klargöra för Skatteverkets bedömning, samt ange de 
beloppsmässiga konsekvenserna av skattetillägget. (Skatteverket, 2006:79-80) 



Kapitel 3 – Referensram 
 

 43!

3.2.4.7 Information för framtida deklarationer 
 
De iakttagelser som revisorn gör under revisionsprocessen och som kan vara av 
betydelse för kommande års taxeringar ska anges under detta avsnitt. Detta görs med 
syfte att främja den reviderade partens chanser att göra rätt från början. Om justeringar 
som genomförts till följd av revisionen kommer att påverka även nästkommande års 
taxering ska även detta anges. (Skatteverket, 2006:83) 
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3.3 Företagsrevisionsprocessen 
 
Nedan följer en teoretisk redogörelse för företagsrevisionsprocessen. Då uppsatsens 
syfte inkluderar en jämförelse mellan skatterevisionsprocessen och 
företagsrevisionsprocessen, anser vi att denna beskrivning är av relevans för studien. 
 
I revisionsprocessen inkluderas hela processen från det att revisionsarbetet börjar till det 
att revisionsberättelsen är skriven. Under denna process är det revisorns arbete att 
granska och säkerställa företags bokföring, årsredovisning, och det arbete som 
företagsledningen utfört. (Moberg, 2006:110). Revisorer ska genom sin granskning 
säkerställa att denna information är tillförlitlig, relevant, och jämförbar. Om 
informationen anses tillförlitlig beror på hur väl den speglar verkligheten av företagets 
ekonomiska ställning, vilket betyder att den exempelvis inte får vara vinklad. 
Informationens relevans är beroende av i vilket utsträckning den är användbar för 
externa intressenter vid ekonomiska besluttaganden rörande företaget. Syftet med att 
informationen ska vara jämförbar, att liknande uppgifter ska redovisas på ett likartat 
sätt, är att möjliggöra jämförelser som externa intressenter kan tänkas vara intresserade 
av. (Öhman, 2007:35). Svanström (2008:38) klargör att alla som redan innan revisionen 
eller efter dess utförande har en koppling till företaget ska ses som intressenter av 
revideringen. Det betyder att möjliga intressenter kan vara anställda, aktieägare, 
borgenärer, allmänheten, och utbildningsanstalter. Öhman (2007:17) tydliggör att det 
krävs utbildning, praktik, samt en godtagen yrkesexamination för att en revisor ska få 
utföra granskningen och göra en bedömning av företags finansiella ställning.  
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Revisionsprocessen består av flertalet grundläggande delar som ska beaktas vid 
granskningen av ett företag (Moberg, 2006:110).  
 

3.3.1 Steg 1 - Accepterande av ny 
kund/val av fortsatt arbete med 
nuvarande och utformande av 
samarbetsvillkor 
 
Det finns riktlinjer inom de 
yrkesmässiga standarderna som 
uttrycker att en revisionsbyrå ska ha 
klara anvisningar hur de ska agera 
vid val av kunder. Detta gäller både 
vid val av ny kundrelation och när 
det ska beslutas om befintlig relation 
ska fortlöpa. Syftet med dessa 
anvisningar är att minimera risken att 
en revisionsbyrå inleder ett 
samarbete med en kund där 
relationen dem emellan inte är 
oberoende. Processen då 
revisionsbyrån samlar in information 
om ett företag, för att kunna ta ett 
beslut angående en eventuell relation, 
bidrar även till en bra 
bakgrundsinformation om företaget 
som revisorn sedan kan använda sig 
av. (Eilifsen, Messier, Glover, & 
Prawitt, 2006:17). 
 
Figur 4 Företagsrevisionsmodellen 
(Eilifsen et al, 2006:17) (egen 
bearbetning) 

 
När en kundrelation är fastställd ska det utformas samarbetsvillkor så att båda parter är 
medvetna om vad som förväntas av dem. (Eilifsen et al, 2006:17) 

3.3.2 Steg 2 – Förplanering 
 
I förplaneringsfasen kan arbetet generellt delas upp i tre faser. För det första är det 
nödvändigt att samla ytterligare information om en ny kund än den som framkommit 
under första huvuddelen av revisionen. Det är viktigt att exempelvis information 
angående den aktuella industrin, externa faktorer, företagets karaktär, finansiella resultat 
samt den interna kontrollen säkerställs.  Det är även vid en befintlig kundrelation som 
ska fortlöpa, nödvändigt att uppdatera informationen som byrån redan har om denna 
kund. (Eilifsen et al, 2006:17-18). 
För det andra ska byrån se till att det team som ska arbeta med revisionen besitter den 
kunskap som krävs för att nå kundens behov. Detta betyder att ett flertal faktorer 

Steg 1 

• accepterande av ny kund/val av fortsatt 
arbete med nuvarande och utformande av 
samarbetsvillkor !

Steg 2 
• förplanering!

Steg 3 
• bestämmande av väsentlighet och 
riskbedömning!

Steg 4 
• planering av revisionen!

Steg 5 
• bedömning och revidering av intern 
kontroll!

Steg 6 
• revidering av företagets processer och 
relaterade poster!

Steg 7 
• slutförande av revisionen!

Steg 8 
• utvärdera resultatet och utfärda en 
revisionsberättelse  !
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påverkar vilken kompetens som bör inkluderas i ett arbetsteam. Faktorer av detta slag 
kan exempelvis vara omfattning och komplexitet på revisionen, risknivå, om det krävs 
experter på vissa berörda områden, samt tillgänglighet på revisorer. Om revisionen 
anses komplex och risknivån är hög, består revisionsteamet vanligtvis av mer erfarna 
revisorer. Det kan trots ett team med erfarna revisorer vid vissa tillfällen vara 
nödvändigt att samråda med en expert inom särskilda områden. Enligt International 
Standards on Auditing (ISA) 620 besitter en expert kunskap, speciella skickligheter, och 
särskild erfarenhet inom annat område än redovisning och revision, och kan på så sätt 
bistå revisorerna med kompletterande kunskap och information. (Eilifsen et al, 
2006:140). När informationen är samlad och teamet sammansatt, måste byrån även i 
förplaneringsfasen säkerställer teamets oberoende till kunden (Eilifsen et al, 2006:17). 
 
Diskussionen om revisorns oberoende grundar sig främst i frågan om det är möjligt att 
kombinera rådgivning och revision för en och samma kund. Denna diskussion var i hög 
grad delaktig i revisorslagen som infördes den 1 januari år 2002. (Moberg, 2006:81) 
Den nya lagen inkluderade regler i syfte att säkerställa revisorers och revisionsarbetets 
oberoende. Vid varje revisionsuppdrag ska en så kallad analysmodell användas för att 
granska och analysera om det finns några sammanträffanden som skulle kunna ha en 
inverkan på oberoendet. Om det finns indikationer på att oberoendet är påverkat måste 
en revisor undanbe sig det uppdraget. (Ekonomi info, 2001). Öhman (2007:27) menar 
att revisionens värde är beroende av att granskningen genomförs på ett opartiskt och 
oberoende sätt, och att externa intressenter av den anledningen har rätt att kräva att 
revisorer ska agera oberoende. Ett problem som Öhman (2007:29) vill belysa angående 
revisorers oberoende, är att de vanligtvis har en nära relation till det reviderade 
företaget, men inte alls samma kontakt med de externa intressenterna. Detta menar 
Öhman (2007:29) kan vara en risk mot oberoendet eftersom revisorerna är anställda av 
företagen och det är från dem som de får betalt för sitt arbete. Detta är även något som 
Svanström (2008:79) uppmärksammar och han påpekar att exempelvis det faktum att 
revisorer även utför andra tjänster till sina klienter resulterar i att det ekonomiska bandet 
dem emellan blir än starkare och att oberoendet hamnar i farozonen. 

3.3.3 Steg 3 - Bestämmande av väsentlighet och riskbedömning 
 
Vid en revision är det inte möjligt för revisorer att granska all information som finns om 
det aktuella företaget som revideras. Det är därför nödvändigt att ett urval gällande vilka 
delar inom företaget som revisionen ska omfatta, begränsas till de områden där risken 
för att väsentliga fel ska uppstå är störst.(Moberg, 2006:111). Anledningen till att alla 
områden inte kan granskas menar Öhman (2007:24) kan bero på tidsaspekter, tillgången 
till material, samt kostnader och att revisorer därför måste prioritera vilka delar som ska 
granskas och kvalitetssäkras. Till väsentliga fel räknas de fel som enskilda eller som i 
samband med andra fel påverkar externa intressenters omdöme om ett företag. Externa 
intressenter baserar ofta ekonomiska beslut på företags finansiella resultat, vilket 
förutsätter att dessa resultat måste vara fria från väsentliga fel som kan vilseleda dem. 
(Eilifsen et al, 2006:14). Enligt Öhman (2007:25) kan externa intressenters otillräckliga 
tillit till att företag lämnar ifrån sig opartisk information ses som grunden till revision. 
 
Bestämmelser om vad som skall anses vara väsentligt vid en revision har hittills 
beskrivits i Revisionsstandard i Sverige (RS) 320. I RS 320 framgår det att revisorn 
använder sig av väsentlighets bedömning när han/hon ska besluta om vilka poster inom 
företag som ska granskas och vilka metoder som ska användas för att säkerställa denna 
information. När revisorn beslutar om vilka granskningsmetoder som ska användas 
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ligger fokus på att dessa ska minimera revisionsrisken. I benämningen revisionsrisk 
avses risken att revisorn gör en felaktig bedömning av den finansiella informationen 
vilket resulterar i ett oriktigt omdöme i revisionsberättelsen. (Moberg, 2006:111).  
 
Vid revisionsuppdrag som har sin början från och med räkenskapsåret 2011, ska 
revisorer använda sig av bestämmelserna i ISA (FAR, 2011). Detta medför en ändring 
av RS 320 som innebär att begreppet arbetsväsentlighet ska inkluderas, och nivån av 
denna ska säkerställas och dokumenteras. Arbetsväsentlighet beskrivs som ”det eller de 
belopp under väsentlighetsnivån för de finansiella rapporterna som helhet som revisorn 
bestämmer i syfte att till en lämpligt låg nivå minska sannolikheten för att summan av 
icke rättade och oupptäckta felaktigheter ska överstiga väsentligheten för de finansiella 
rapporterna som helhet”. Det tillkommer även krav på att överväganden angående 
väsentlighet ska dokumenteras. (FAR SRS, 2010:2-7).  
 
Vid riskbedömningen är det framförallt revisionsrisken och revisorers affärsrisk som 
ska beaktas. Revisionsrisken är risken att en revisor gör en felaktig bedömning och att 
det resulterar i en felaktig revisionsberättelse. Det betyder exempelvis att den ansvarige 
revisorn skriver en ren revisionsberättelse då det finns väsentliga fel i redovisningen. 
För att minimera revisionsrisken bör revisorer göra en riskbedömning både på boksluts-, 
konto-, samt transaktionsnivå. Denna indelning underlättar urvalet gällande vilka 
åtgärder som är nödvändiga under revisionsarbetet. Affärsrisken som revisorer är utsatta 
för, innebär att de riskerar att få sitt professionella anseende skadat genom exempelvis 
dålig publicitet eller rättstvister. Skillnaden mellan revisionsrisk och affärsrisk är att 
revisorerna själva kan påverka revisionsrisken medan affärsrisken till stor del ligger 
utom deras kontroll. (Eilifsen et al, 2006:62-63). 

3.3.4 Steg 4 - Planering av revisionen 
 
För att en revision av ett företag ska kunna effektiviseras på bästa sätt måste 
revisionsteamet noga planera sitt arbete. Det är nödvändigt att klargöra vad inom det 
aktuella företaget som ska granskas och hur denna granskning ska utföras. (Moberg, 
2006:111). Det finns flertalet punkter som en revisor kan utgå från vid planeringen:  
 

• Överväga möjligheten att lagar och förordningar inte följs 
Enligt ISA 250 måste revisorer planera revisionen med syftet att erhålla en 
förståelse beträffande vilka lagar och förordningar som omfattar det företag som 
revideras, och hur dessa följs inom det aktuella företaget. Vid erhållandet av 
denna förståelse brukar revisorer inse att det finns lagar och förordningar som 
möjligen kan innebära en affärsrisk, och därför påverkar de företagets 
verksamhet. En revisor måste vara medveten om att det kan uppstå väsentliga fel 
i ett företags finansiella redovisning till följd av att företaget inte följer de 
reglementen som finns. Detta innebär att revisorer bör säkerställa att regler och 
förordningar, som de av erfarenhet vet kan påverka fastställandet av det 
väsentliga beloppet och de finansiella rapporterna, följs på ett korrekt sätt. 
(Eilifsen et al, 2006:143). 
 
 

• Identifiera närstående parter och transaktion 
Vid planeringen av revisionsarbetet är det viktigt att revisorerna försöker att 
identifiera närstående parter och transaktioner som berör det företag som de 
reviderar. För att identifiera närstående parter bör revisorer granska vilka rutiner 
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det aktuella företaget har när de bedömer sin relation till tredje part. Om det efter 
denna granskning visar sig att det förekommer relationer som anses nära, ska 
revisorer därefter granska de transaktioner som förekommer mellan dessa 
företag. Det finns flertalet faktorer som ökar risken för att det ska uppstå 
relationer mellan företag som kan anses tvivelaktigt nära. Dessa faktorer kan 
exempelvis vara att organisationen eller dess ledningsstruktur är så komplex att 
nära relationer är svåra att upptäcka, eller att det finns incitamentsprogram 
utformade för ledningen, vilka kan resultera i en uppmuntran till earnings 
management eller bedrägeri genom användningen av närstående relationer. 
(Eilifsen et al, 2006:144). 
 

• Uppföra preliminära analytiska förfaranden 
Enligt revisionsstandarderna ska revisorer tillämpa analytiska förfaranden i detta 
stadium av revisionsarbetet. Det primära syftet med dessa förfaranden är 
framförallt att erhålla en förståelse för den aktuella organisationen och dess 
omgivning, samt att identifiera poster i de finansiella rapporterna där 
sannolikheten för felaktigheter är stor. Att identifiera dessa poster underlättar 
revisorernas fortsatta arbete eftersom det underlättar deras beslut om var vikten 
av revisionsresurserna ska läggas. (Eilifsen et al, 2006:145). 
 

• Utveckla en övergripande revisionsstrategi och upprätta en granskningsplan 
När ovanstående punkter är slutförda, ska revisorerna fortsätta sitt 
planeringsarbete genom att utforma en övergripande revisionsstrategi. Denna 
revisionsstrategi ska inkludera revisionens tidpunkt, riktning, och omfattning. 
Revisorer ska även här sammanställa sin kunskap om det aktuella företagets 
affärsmål, strategier, relaterade affärer och eventuella risker. Det är viktigt att 
revisorer noterar hur väl företag hanterar risker, detta sker vanligtvis genom 
observation av den interna kontrollen, för att kunna sammanställa hur risker 
påverkar de planerade revisions förfaranden. Revisorer använder sig av 
kopplingen från företags affärsplan och strategi till revisionsplan för att försäkra 
sig om att de eventuella riskerna åtgärdas. Revisionsplanen innehåller tidpunkt 
för, och omfattning på planerade revisions förfaranden, och denna kan utformas 
i detalj när en övergripande revisionsstrategi har formats. (Eilifsen et al, 
2006:145-146). 
 

• Överväga ytterligare tjänster som är av mervärde för företaget 
Revisorer bör upplysa sin klient om det under planeringsprocessen framkommer 
att det finns ytterligare tjänster att tillhandahålla som skulle ge klientens företag 
ett mervärde. Detta kan exempelvis inkludera skatteplanering, intern 
rapportering, och rådgivning till ledningen. Det ska dock understrykas att det 
finns regler som begränsar i vilken omfattning och vilken typ av rådgivning som 
får ske till en klient så att inte oberoendet riskeras. (Eilifsen et al, 2006:147). 

Det är viktigt att poängtera att dessa är riktlinjer, och vilka punkter som används och i 
vilken ordning och omfattning de utförs, kan skilja mellan revisionsuppdragen.  

3.3.5 Steg 5 - Bedömning och revidering av intern kontroll 
 
I benämningen intern kontroll inkluderas alla handlingar som sker inom ett företag och 
som har till syfte att säkerställa att fel inom företagets verksamhet inte påverkar 
redovisningen eller företagets resultat (Moberg, 2006:35). Det är revisionsteamets 
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uppgift att granska och säkerställa att företags redovisning är trovärdig, att processer 
inom företag är nödvändiga och effektiva, samt att företag följer de regler och lagar som 
finns angivna (Eilifsen et al, 2006:18). Den interna kontrollen i ett företag består av fem 
olika komponenter:  

 
Kontrollmiljö 
Kontrollmiljön som råder inom ett företag har inverkan 
på hela organisationen genom att den påverkar de 
anställdas kontrollmedvetenhet. Kontrollmiljön 
tillhandahåller struktur och disciplin inom ett företag, och 
är grunden för en effektiv intern kontroll. Denna 
komponent inkluderar ledningens medvetenhet, 
förhållningssätt, policy, och åtgärder beträffande 
företagets interna kontroll och dess betydelse för 
organisationen. Det finns flera faktorer som kan påverka 
ett företags kontrollmiljö, exempelvis kompetens och 
kunskap inom företaget, organisationsstruktur, och 
tilldelning av befogenheter och ansvar. (Eilifsen et al, 
2006:178-185). Michelman och Waldrup (2008:34) 
menar att det inom ett företag bör vara särskilt fokus på 
dessa faktorer för att kontrollmiljön, och därmed den 
interna kontrollen, ska bli så effektiv som möjligt. 
 
 

Figur 5 Intern kontroll (Eilifsen et al, 2006:179) (egen bearbetning) 
 
Företagets riskbedömningsprocess 
Ett företag använder sig av en riskbedömningsprocess för att identifiera och sedan hitta 
åtgärder gentemot företagsrisker. Processens utgångspunkt är att företagsledningen 
identifierar risker som är relevanta och kan påverka företagets bokslut. När riskerna är 
fastställda, måste ledningen uppskatta vilken betydelse dessa kan komma att ha, utreda 
hur stor sannolikheten för att de ska uppstå är, samt besluta om vilka åtgärder som ska 
användas mot dem. Företagsledningen måste även överväga riskernas betydelse mot vad 
det kostar att åtgärda dem, de måste vid vissa tillfällen därför acceptera eventuella 
konsekvenser av en risk beroende på att åtgärdskostnaderna anses för höga. 
Riskbedömnings processen bör ta hänsyn till både interna och externa förhållanden och 
händelser. (Eilifsen et al, 2006:187-189). Michelman och Waldrup (2008:34) menar att 
viktiga risker att identifiera är de som riktas mot den finansiella rapportering, och om 
det finns risk för finansiella bedrägerier.  
 
Revisorer måste erhålla tillräckligt med information och kunskap om ett företags 
riskbedömnings process. Detta för att kunna förstå, granska, och utvärdera vad 
företagsledningen anser vara relevanta risker och vilka rutiner de har för att åtgärda 
dessa. (Eilifsen et al, 2006:187-189). 
 
Information och kommunikation 
Informationssystem inom ett företag inkluderar bland annat programvaror, 
automatiserade och manuella förfaranden, fakta och siffror, och de anställda. 
Redovisningssystemet är en form av informationssystem som är relevant för den 
finansiella rapporteringen. Detta system omfattar protokoll och förfaranden som 

Kontrollmiljö 

Företagets 
riskbedömnings process 

Information och 
kommunikation 

Kontrollaktiviteter 

Övervakning av 
kontroller 
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används för att initiera, bearbeta, och rapportera transaktioner som företaget genomfört 
och för att bevara ansvar över tillgångar och skulder. Ett väl utformat 
informationssystem kan vara en bidragande faktor till att risknivån för väsentliga fel 
sänks inom ett företag om det efterföljs på ett korrekt och effektivt sätt. Revisorers 
uppgift är här att skapa sig en förståelse och kunskap om varje affärsprocess inom 
företaget som kan påverka betydande poster i bokslutet. Denna kunskap ska inkludera 
hur handlingar och dokumentsamlingar skapas och hur flödet från dessa till huvudbok 
och bokslut sker, samt hur transaktioner initieras. För att kunna förstå 
informationssystemet måste revisorer även få klart för sig vilken informationsteknik 
som används och hur denna tillämpas för att bearbeta data. (Eilifsen et al, 2006:189-
190).  
 
I kommunikationsarbetet ingår att skapa en uppfattning av enskilda roller och ansvar för 
intern kontroll med hänsyn till den finansiella rapporteringen. Företag använder sig av 
handböcker för redovisning och rapportering, promemorior, och policymanualer för att 
kommunicera med sin personal gällande förfaranden och strategier. Kommunikation 
inom ett företag kan även ske muntligt eller elektroniskt. (Eilifsen et al, 2006:189-190). 
Michelman och Waldrup (2008:34) menar att företag bör uppmuntra sina anställda att 
kommunicera inom verksamheten, särskilt om de besitter information som kan bidra till 
företagets effektivitet. 
 
För att kunna utvärdera denna del av den interna kontrollen måste revisorer erhålla 
kunskap om hur väl kommunikationen inom företaget rörande roller, ansvarsområden, 
och viktiga frågor med avseende på den finansiella rapporteringen sköts. (Eilifsen et al, 
2006:189-190).  
 
Kontrollaktiviteter 
I benämningen kontrollaktiviteter inkluderas de förfaranden och den politik som 
tillämpas inom ett företag för att försäkra att de direktiv som ledningen framför 
genomförs. De kontrollaktiviteter som är betydelsefulla för revisionen är exempelvis 
kontroll av hur företag behandlar information, medarbetarsamtal, fysiska kontroller, och 
kontroll av hur arbetsuppgifter delas upp inom företaget. Utförandet av dessa kontroller 
kan ske antingen automatiskt eller manuellt. Revisorer måste erhålla kunskap om 
företags kontrollaktiviteter, men i vilken omfattning detta sker är beroende av vilken 
revisionsstrategi som används. Om en väsentligstrategi används, läggs det mindre vikt 
vid att erhålla information om kontrollaktiviteterna inom ett företag. Skillnaden uppstår 
om det istället är en tillitsstrategi som tillämpas. Då måste revisorerna skaffa sig en 
förståelse för de kontrollaktiviteter som är kopplade till påståenden där det krävs en 
lägre nivå av kontrollrisk. (Eilifsen et al, 2006:190-192). 
 
Övervakning av kontroller 
Denna process innebär en övervakning av den interna kontrollens kvalitet över tid. 
Kontroller inom företaget måste fungera effektivt för att företaget med rimlig säkerhet 
ska nå sina satta mål, vilket innebär att företagsledningen bör övervaka detta löpande. 
Övervakningen kan ske antingen kontinuerligt eller genom separata utvärderingar. Om 
övervakningen sker kontinuerligt ingår den i normala och återkommande aktiviteter 
inom företaget, och utgör en del av den ordinarie lednings- och tillsynsverksamheten. 
En revisor måste granska och säkerställa hur ett företag övervakar kvaliteten på sin 
interna kontroll. (Eilifsen et al, 2006:192). Michelman och Waldrup (2008:34) är av den 
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uppfattningen att många företag utvecklar ett system för intern kontrollen, men att detta 
system sedan inte följer den utvecklingstakt som övriga organisationen följer.   
 
En revisor måste erhålla en uppfattning om alla fem ovanstående komponenter, för att 
kunna få en ordentlig förståelse för sin klients interna kontroll och därmed kunna 
planera revisionen (Eilifsen et al, 2006:185). 
 
Öhman (2007:40) påpekar att revisorers granskning av den interna kontrollen hos 
företag har ökat. Det betyder att revisionens fokus nu allt mer ligger på att granska hur 
väl företagen själva klarar av att hålla sig till de ekonomiska riktlinjerna. Tidigare har 
fokus mer varit att granska de aktiviteter som företag utfört, nu fokuserar revisorerna 
alltså allt mer på att kontrollera de system som företagen nyttjar för att framställa 
information och rapporter. Svanström (2008:29) menar även att en god intern revision 
och intern kontroll kan reducera avståndet mellan exempelvis styrelse och 
underordnande inom ett företag och därmed förbättra kommunikationen och 
effektiviteten. Att revisionen kan förbättra effektiviteten inom ett företag har föreslagits 
som en av orsakerna till att företag efterfrågar tjänsten. 

3.3.6 Steg 6 - Revidering av företagets processer och relaterade poster 
 
När revisorn ska göra en riskbedömning gällande väsentliga fel, tar de ofta sin 
utgångspunkt i det aktuella företagets affärsprocesser. Dessa processer, samt relaterade 
poster, granskas i detta stadium och därefter beslutar revisor vilka åtgärder som krävs 
för att minimera risken för att väsentliga fel i företagets finansiella poster ska uppstå på 
grund av enskilda affärsprocesser.(Eilifsen et al, 2006:19). 

3.3.7 Steg 7 - Slutförande av revisionen 
 
Innan revisorn kan avsluta revisionsarbetet måste den information som inhämtats vid 
företagsrevideringen utvärderas. Utvärderingen har till syfte att säkerställa att mängden 
information och kvaliteten på denna är tillräcklig för att revisorn ska kunna göra en 
tillförlitlig bedömning om företagets redovisning och finansiella ställning. (Eilifsen et 
al, 2006:19). När revisorn har kommit fram till en slutgiltig bedömning angående det 
företag som revideras, utformas en revisionsberättelse, men innan dess genomförs i 
detta stadium ett antal sista revisionssteg för att revisionen ska kunna slutföras:  
 

• Genomförande av slutgiltiga analysförfaranden 
Enligt ISA 520 ska en revisor i slutfasen av revisionsprocessen genomföra 
slutgiltiga analytiska förfaranden. Syftet med dessa förfaranden är att underlätta 
en bedömning av de slutsatser revisorerna kommit fram till gällande 
komponenterna i företagets redovisning och den samlade informationen rörande 
redovisningen i helhet. Förfarandena i detta stadium inkluderar vanligtvis att 
nyttan av den insamlade information och eventuella fluktuationer i företagets 
saldon analyseras, samt identifiering av avvikande saldon som inte redan blivit 
granskade. De slutgiltiga analysförfarandena kan resultera i att det blir ett 
faktum att mer underlag för granskning måste införskaffas. (Eilifsen et al, 
2006:529). 
 

• Övervägande angående företagets fortlevnad 
När revisorer ska göra en utvärdering gällande ett företags möjlighet till fortsatt 
existens, finns det tre punkter de bör beakta: 
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1. Överväga om det finns något i de förfaranden som genomförts i samband 

med planeringen och färdigställandet av revisionen som indikerar på att det 
finns tvivelaktigheter angående företagets fortlevnad 

2. Om det finns tvivel gällande företagets fortsatta existens, ska revisorn erhålla 
information från företagsledningen där de är tvungna att skriftligen uppge 
hur de planerar att minska fortlevnadsproblemet, samt hur stor sannolikheten 
är att planen är genomförbar.  

3. Om revisorn fortfarande tvivlar på företagets fortlevnad efter att ha tagit del 
av företagsledningens plan, bör denne överväga huruvida uppgifterna om 
företagets förmåga att fortsätta att existera är tillräckliga. Om dessa anses 
tillräckliga får företaget fortleva, men problemet betonas i 
revisionsrapporten.  

Revisorer bör vara aktsamma på interna och externa problem, negativ finansiell 
utveckling, och andra finansiella svårigheter, då dessa förhållanden kan indikera 
fortlevnadsproblem för ett företag. (Eilifsen et al, 2006:530). 
 

• Erhålla representations brev 
Under revisionsprocessen får en revisor flera representationer från 
företagsledningen, vilka är en del av materialet för att säkerställa revisionen. 
Dessa kan vara muntliga eller skriftliga, men inom vissa områden krävs det att 
representationerna är skriftliga och dessa är vanligen även mer tillförlitliga. 
Revisorer erhåller i regel ett representationsbrev av företagsledningen, vars syfte 
är att styrka de uppgifter som lämnats muntligen, samt att dokumentera dessa 
representationers fortsatta användbarhet. Representationsbrev underlättar 
undvikandet av missförstånd mellan företagsledning och revisor. (Eilifsen et al, 
2006:532).              
 

• Genomgång av revisionsprocessens arbetsdokument  
Den ansvarige revisorn för revisionsarbetet måste granska de arbetsdokument 
som dennes medarbetar förberett, och följa upp om det finns några oklarheter. 
På samma sätt bör även revisionschefen granska arbetsdokumenten, men i vilken 
omfattning detta sker beror på hur mycket denne förlitar sig på den ansvarige 
revisorn. Syftet med denna granskning är att den ansvarige revisorn och 
revisionschefen ska försäkra sig om att arbetsdokumenten styrker att 
revisionsarbetet genomförts planerat och kontrollerat, att bevis som stödjer 
påståenden har testats, och att bevisen är tillräckliga för att utforma en 
revisionsberättelse. (Eilifsen et al, 2006:535).         
 

• Slutgiltig bedömning av revisionsresultaten 
En slutgiltig bedömning av revisionsresultaten gör revisorer i samband med 
granskningen av arbetsdokumenten. När revisorn granskar revisionsresultaten, är 
det framförallt om revisionsbevisen är tillräckliga och hur de upptäckta felen 
kommer att påverka de finansiella rapporterna, som bedöms. (Eilifsen et al, 
2006:535).           
 

• Utvärdering av finansiella rapporter och bokslut 
Revisorn utvärderar företagets finansiella rapporter och bokslutet för att försäkra 
sig om att de stämmer överens med hur ekonomisk rapportering enligt lagar och 
regler ska gå till, att konton och saldon presenteras på ett organiserat sätt, och att 
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de inkluderar all nödvändig information. Vanligtvis har revisionsbyråer någon 
form av avprickningslista som revisorer kan använda sig av vid denna 
utvärdering.(Eilifsen et al, 2006:535).          
 

• Genomförande av oberoende kvalitetsgranskning 
En oberoende kvalitetsgranskning av redovisningen och revisionsberättelsen 
används för att få en objektiv utvärdering av de väsentliga bedömningar som 
revisionsteamet har gjort, samt de slutsatser som återfinns i revisionsberättelsen. 
Om revisionsuppdraget är väldigt komplext, och risken för att 
revisionsberättelsen inte är upprättad på ett lämpligt sätt är hög, ökar 
omfattningen av den objektiva granskningen. .(Eilifsen et al, 2006:536).          

3.3.8 Steg 8 - Utvärdera resultatet och utfärda en revisionsberättelse 
 
I revisionsprocessens sista fas ska revisorn besluta om det är en ren eller oren 
revisionsberättelse som ska skrivas. Om det är så att eventuella felaktigheter i det 
aktuella företagets redovisning, tillsammans eller individuellt, inte överstiger den 
bestämda nivån för väsentliga fel ska revisorn skriva en ren revisionsberättelse. 
(Eilifsen et al, 2006:19). Enligt Öhman (2007:40) innebär en ren revisionsberättelse att 
resultat- och balansräkningen kan fastställas, samt att verkställande direktör och 
styrelsen får fortsatt ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen ska vara strukturerad och 
klargöra till vem revisionen riktar sig, inledning, företagsledningens ansvar, revisorns 
ansvar, revisorns yttrande, revisorns signatur, datum, samt revisorns adress. (Eilifsen et 
al, 2006:549). I aktiebolagslagen (2005:551) regleras revision i det nionde kapitlet och i 
28-37 §§ redogörs det för vad revisionsberättelsen skall innehålla. I 34 § beskrivs 
särskilt revisorns anmärkningsskyldighet när det gäller vissa delar som är kopplade till 
skattebetalningslagen, exempelvis att företag måste lämna skattedeklaration och betala 
skatter och avgifter i rätt tid. (Lagen.nu, 2011). Dessa anmärkningar ska göras 
oberoende av väsentligt belopp och kan sedan ge skatterevisorn en indikation på att allt 
inte står rätt till i företaget.  
 
Det är inte möjligt att skriva en ren revisionsberättelse om det under 
revisionsprocessens arbete funnits omständigheter som hindrat revisionsteamet att 
samla in all nödvändig information, det kan exempelvis vara att företagsledningen 
hindrar revisionsteamet från att utföra granskningar och förfaranden inom företaget. En 
revisor kan heller inte skriva en ren revisionsberättelse om det kommer till dennes 
kännedom att redovisningen påverkats av att företaget avvikit från de lagar och regler 
som finns angående finansiell rapportering. (Eilifsen et al, 2006:554).  
 
I revisionsberättelsen ska det framgå huruvida företagets förvaltningsberättelse stämmer 
överens med de övriga delarna i årsredovisningen. Om det skulle vara så att revisorn på 
något sätt känner tveksamhet kring säkerställandet av någon speciell information som 
ingår i revideringen, ska denna osäkerhet framgå i revisionsberättelsen på ett klart och 
tydligt sätt. Om det i revisionsberättelsen framkommer att årsredovisningen eller annan 
information som företaget uppgivit inte stämmer överens med de lagar som ska 
tillämpas, måste revisorn se till att Skatteverket får en kopia av revisionsberättelsen. 
(Moberg, 2006:134). I revisionsberättelsen kan även revisorn lämna övrig information 
till aktieägarna och andra inblandade individer. Detta kan vara upplysningar angående 
något som revisorn påträffat under sin granskning av företaget och som denne anser 
vara av värde för bland annat aktieägarna. Revisorn måste dock tänka på att 
revisionsberättelsen är offentlig och därmed tillgänglig för allmänheten, vilket innebär 
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att övriga upplysningar som kan påverka företag negativt ska undvikas. (Moberg, 
2006:136).  

3.4 Earnings management  
 
Nedan redogör vi för begreppet earnings management. Då detta är ett handlingssätt 
som företag använder sig av för att korrigera sitt resultat, även ur ett skatteperspektiv, 
anser vi att området är relevant och bör belysas inom uppsatsen. 
 
I bakgrundsavsnittet förklaras det att Skatteverket utgår från ett företags 
bokföringsmässiga resultat när de ska fastställa det beskattningsbara resultatet, detta 
anser vi kan uppmuntra oärliga företag att använda sig av earnings management. Enligt 
Healy och Wahlen (1999:368) är earnings management en benämning som används då 
chefer avsiktligen korrigerar finansiella rapporter eller företags transaktioner på ett 
felaktigt sätt. Detta anses de göra för att antingen vilseleda aktieägarna eller för att 
påverka det redovisade resultatet om det finns kontrakt eller liknande avtal som tar sin 
utgångspunkt i detta resultat. Healy och Wahlen (1999:369) åsyftar att en förutsättning 
för att det ska förekomma earnings management i syfte att vilseleda aktieägarna bör det 
vara så att cheferna som beslutar om detta har tillgång till information som inte är 
tillgänglig för aktieägarna. Vi tror att detta problem är vanligare om det är så att det 
finns många utomstående aktieägare och dessa inte är insatta i den dagliga 
verksamheten på samma sätt som cheferna inom företagen. 
 
Om ett företag redovisar höga inkomster resulterar det i att de attraherar ytterligare 
investerare och därmed minskar företaget dess framtida kostnader för att söka nytt 
kapital. Nackdelen med att redovisa höga inkomster är att företag då drabbas av högre 
skattebörda. Earnings management härleds från det att chefer väger dessa båda 
alternativ mot varandra i valet av vilket resultat de ska rapportera. (Eilifsen, Knivsfla, & 
Saettem, 1999:482). Eilifsen et al (1999:482) förutspår att valet att undervärdera 
företagets intäkter hör samman med att det är en nära koppling mellan de redovisade 
intäkterna och den beskattningsbara inkomsten, samt att detta beslut har minimal 
inverkan på kapitalmarknaden. Även Coppensa och Peek (2005:4) menar att det finns 
situationer när incitamenten till earnings management ökar och att en sådan situation 
speciellt är när det är ett nära förhållande mellan redovisningen att vilken skatt ett 
företag påförs. Detta förhållande anser Coppensa och Peek (2005:4) leder till att 
företags incitament att justera sina redovisade inkomster nedåt ökar. I likhet med 
Eilifsen et al (1999:482) menar även Burghstahler, Hail, och Leuz (2006:986) att om ett 
företags redovisade resultat inte är av någon större vikt för kapitalmarknaden, så leder 
det till att företag i större utsträckning använder earnings management för att justerar 
ned sitt resultat och på så sätt minska sin skattebörda. Eilifsen et al (1999:488) påpekar 
dock att en eventuell påverkan på kapitalmarknaden och dess intressenter är av stor 
betydelse för att motverka att företag undervärderar sina inkomster i syfte att påföras en 
lägre skattekostnad. I dagens samhälle är externa intressenter vanligtvis mycket 
intresserade av företags finansiella resultat. Då detta är fallet, menar Burghstahler et al 
(2006:1013) att kraven som kapitalmarknaden och dess intressenter ställer på god 
information från företagen, mildrar incitamenten till earnings management. Vi anser 
därför att externa intressenter är en bidragande orsak till att earnings management med 
syfte att korrigera resultatet nedåt minimeras. 
 
En förutsättning för att ett företag istället ska övervärdera sina inkomster är att denna 
information anses vara av högt värde för externa investerare, samt att den 
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beskattningsbara inkomsten är mindre beroende av de redovisade intäkterna (Eilifsen et 
al, 1999:482). Maijoor och Vanstraelen (2006:34) påpekar att pressen från 
kapitalmarknaden kan öka företags incitament till earnings management, och då i syfte 
att korrigera resultatet uppåt och inte nedåt i ett skatteperspektiv. Coppensa och Peek 
(2005:4) menar att om ett företag använder sig av sin redovisning för att kommunicera 
med externa intressenter, leder detta till att incitamentet att vilja redovisa högre 
inkomster än de faktiska ökar.  
 
Porcano (1997:399) föreslår att ett företags förmåga att hantera sina inkomster kan vara 
relaterat till dess storlek. Det argumenteras att större företag vanligtvis har mer 
utvecklade ekonomiavdelningar och större kunskap kring skatter, vilket resulterar i att 
de har mer resurser att tillgå i ett skatteplaneringsarbete. Denna kunskap bland större 
företag kan vara en orsak till att det till största del är små och medelstora företag som 
står för skattefelen i Sverige, vilket visas i figur 1.1 i inledningskapitlet. Strategin som 
de större företagen har med att använda sig av skatteplanering är att försöka minimera 
sina redovisade inkomster i syfte att även minimera sin skatteskyldighet. Trots 
argumenten att större företag har mer utvecklade ekonomiavdelningar diskuteras det att 
det framförallt är mindre företag som är mest aktiva när det gäller earnings management 
kopplat till skatter och försök till att minimera sin redovisade inkomst. Anledningen till 
detta tros vara att den interna kontrollen bland mindre företag inte blir granskad i 
samma omfattning och att de därför har möjligheten att vara mer aktiva och aggressiva. 
(Porcano, 1997:399). Vi anser att denna aggressivitet i kombination med okunskap 
möjligen kan vara en bidragande orsak till den stora delen skattefel som uppstår i 
mindre företag.  
 
Maijoor och Vanstraelen (2006:34) argumenterar att en faktor som begränsar earnings 
management är landets kvalitet på revision. Ett land med god revisionskvalitet samt ett 
strikt reglemente kring revisorns oberoende tenderar att höja redovisningskvaliteten och 
minimera incitamenten till earnings management. Detta är även något som Burghstahler 
et al (2006:1013) diskuterar, och de menar att earnings management förekommer i 
större utsträckning i länder där det finns brister i rättssystemet och tillämpningen av 
detta.  
 
Vi diskuterar i inledningskapitlet att Skatteverket i Sverige har problem med att 
privatpersoner och företag placerar sina kapitaltillgångar i utlandet, i så kallade 
skatteparadis. Desai och Dharmapala (2009:171) menar att företagschefer framförallt 
använder sig av skatteparadis i eget intresse och inte i första hand med tanke på 
aktieägarnas intresse. Författarna argumenterar att då chefer har ett liknande intresse i 
företaget som aktieägarna, tenderar de att agera i riktning för att undvika sin 
skatteskyldighet. Historiskt sett har chefer varit ovilliga att aktivt försöka undvika 
företagets skatteskyldighet och har alltså inte agerat i aktieägarnas intresse, vilket kan 
förklaras med intresseskiljaktigheter enligt principal-agent teorin. (Desai & 
Dharmapala, 2009:171). Desai och Dharmapala (2009:183-184) vill tydliggöra att 
skatteundvikande inte längre endast tar sin utgångspunkt i aktieägarna intresse, utan att 
handlingar i likhet med earnings management sker i syfte att möta chefers intresse 
likväl.  
 
Van Tendeloo och Vanstraelen (2008:448) argumenterar att skattemyndigheter i de 
länder där det finns en stark koppling mellan redovisning och skatt, tenderar att granska 
företags bokslut mer omfattande. Detta med tanke på att företags skatteskyldighet 



Kapitel 3 – Referensram 
 

 56!

baseras på denna information och att attraktionen till earnings management och 
skatteflykt där är större. Vi anser att Sverige är ett av de länder som av den anledning 
bör ha en omfattande granskning, då skattesatsen i landet är relativt hög, den 
beskattningsbara inkomsten grundas på det bokföringsmässiga resultatet, samt att 
problemet med kapitalplaceringar i skatteparadis finns. 

3.5 Lokalisering 
 
I likhet med earnings management, är lokalisering något företag använder sig av för att 
på ett felaktigt sätt undvika sin skatteskyldighet i Sverige. Då detta berör 
skatterevisorernas arbete, Skatteverket och Sveriges ekonomi, anser vi att ämnet är av 
betydelse för denna studie.  
 
I inledningskapitlet nämns att ett problem som Skatteverket stöter på är att företag väljer 
att placera sina kapitaltillgångar i utlandet, detta för att undvika sin skatteskyldighet i 
Sverige. Av den anledningen kan lokalisering ses som ett alternativ till earnings 
management, eftersom syftet även här är att företag vill minimera sin skattebörda. I 
National Tax Journal pekar Joel Slemrod (2010:853) att om ett företags skatteskyldighet 
avgörs beroende på lokalisering, lockar det till både skatteflykt och att företag försöker 
undvika sin skatteskyldighet genom att till exempel flytta kapital utomlands. Skatteflykt 
är olagligt, men det är emellertid svårt att se en tydlig gränsdragning mellan olaglig 
skatteflykt och ett skattekringgående som skett på lagligt vis. Möjligheten att undvika 
sin skatteskyldighet genom att flytta kapital över landsgränser underlättas av dagens 
ekonomiska rörlighet. Företag utnyttjar denna rörlighet för att placera kapital i så 
kallade skatteparadis. Benämningen skatteparadis innebär att företag och även 
privatpersoner har möjlighet att flytta sina kapitaltillgångar till en plats eller ett land där 
skattebördan är extremt liten eller inte alls existerar. (Slemrod, 2010:857). Slemrod 
(2010:858) menar att länder som inte klassas som ett skatteparadis mister stora 
nationella intäkter på grund av den ekonomiska rörlighet som företag och privatpersoner 
utnyttjar till sin skattefördel. Det är precis detta vi poängterar i inledningskapitlet 
rörande problematiken kring IKEA och att företagets kapitalplaceringar i utlandet 
resulterar i förlorade intäkter för Sverige. 

3.6 Skatter 
 
Det finns flertalet studier som behandlar ämnet skatter. Dyreng, Hanlon och Maydew 
(2010:1163) studerar exempelvis vilken betydelse enskilda befattningshavare har vid ett 
företags agerande kring skatter. De undersöker till vilken grad den enskilda 
befattningshavaren påverkar ett företag då dess karaktär i sig inte kan förklara varför 
företaget handlar i syfte att undvika sin skatteskyldighet. Beck, Davis och Jung 
(1992:88) undersöker huruvida skattesatsens storlek och om skattebetalarnas osäkerhet 
kring skattepliktiga inkomster påverkar rapporteringen av skatter. Desai och 
Dharmapala (2009:537) undersöker till vilken grad aktieägarvärdet påverkas av att 
företag nyttjar möjligheten till skatteflykt. Chen, Chen, Cheng och Shevlin (2010:41) 
granskar om familjeägda företag tenderar att vara mer eller mindre aggressiva i sitt 
handlande rörande skatter jämfört med företag som inte ägs och styrs av 
familjemedlemmar. Med detta vill vi som författare belysa för läsaren att det finns 
åtskilliga artiklar som behandlar och diskuterar skattefrågor. Dock kan majoriteten av 
dessa, inklusive de ovan nämnda, inte tillämpas i denna uppsats med tanke på studiens 
ansats.
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4. Praktisk metod 

Syftet med detta kapitel är att beskriva vårt praktiska tillvägagångssätt vid 
genomförandet av denna studie. Vi redogör för hur vi samlat in och bearbetat den data 
vi använt till undersökningen samt argumenterar för varför vi valt att använda dessa 
data. Avslutningsvis i kapitlet finns en kritisk granskning av valt tillvägagångssätt.  

4.1 Övergripande beskrivning av tillvägagångssätt 
 
Under inledningen av detta uppsatsarbete, när vi bestämt oss för att skriva om 
skatterevisionsprocessen, kontaktade vi Skatteverkets kontor i Sundsvall. Vi åkte dit för 
ett inledande möte där vi berättade om vad vi ämnade att skriva om, vilken hjälp vi 
skulle komma att behöva, och vilket material vi ville ta del av. Vid detta möte fick vi 
revisionsavdelningens sektionschef tilldelad som handledare/kontaktperson för att 
kunna höra av oss med vidare frågor och funderingar.  
 
Vi har genom intervjuer samlat in information kring hur skatterevisionsprocessen på 
Skatteverket genomförs. Vi har sedan jämfört denna information med det av 
Skatteverket publicerade materialet som finns för hur skatterevision ska genomföras. 
Detta för att undersöka om arbetet sker på ett sätt som överrensstämmer med de 
teoretiska riktlinjerna. Vidare har vi sedan jämfört detta resultat med teorin om hur 
företagsrevision genomförs för att klargöra för skillnaderna och likheterna i de båda 
revisionsprocesserna. Vi har även genom insamling av sekundärdata i form av 
revisionsberättelser och de beslut som fattats av skatteverket till följd av skatterevision, 
jämfört de för offentligheten tillgängliga slutprodukterna av de två 
revisionsprocesserna.  

4.2 Urvalsprocess 
 
Då skatterevisionsprocessen för små- och medelstora företag på Skatteverket genomförs 
på ett standardiserat sätt inom hela organisationen oberoende av skattekontorens 
geografiska plats är vi av den åsikten att intervjurespondenternas geografiska placering 
inte har haft någon betydande roll för undersökningens ändamål. Vi har därför valt att 
intervjua anställda på Skatteverket i Sundsvall och Umeå för att detta ur praktisk 
synpunkt varit till fördel för oss. På Skatteverkets kontor i Sundsvall arbetar vid 
tidpunkten för denna undersökning cirka 100 personer, varav 17 personer är att hänföra 
till revisionsavdelningen. Antalet anställda i Umeå uppgår vid samma tidpunkt till cirka 
120 respektive 16 personer. Både kontoret i Sundsvall och kontoret i Umeå ingår i 
Skatteverkets norra region, till den norra regionen hör förutom dessa två kontor även 
kontoren i Härnösand, Kiruna, Skellefteå, Luleå, Lycksele, Sollefteå, Örnsköldsvik och 
Östersund. Vi valde för denna undersökning endast att intervjua personer inom 
Skatteverkets organisation anställda som skatterevisorer, detta för att få så relevanta 
svar som möjligt med tanke på studiens syfte. Då varken kontoret i Sundsvall eller 
kontoret i Umeå har en egen särskild inriktning, anser vi att respondenternas svar även 
är representativa för Skatteverkets kontor i övriga Sverige. 
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Då urvalsprocessen för vilka företag att revidera i huvudsak sker centralt på 
Skatteverkets huvudkontor i Stockholm, Solna, kan det för ändamålet att klargöra för 
hur urvalsprocessen går till ha varit intressent att intervjua anställda som arbetar med 
detta. Vi är dock begränsade i vårt arbete, båda gällande tid och resurser, och vi valde 
därför att rikta denna undersökning mot arbetet som skatterevisorerna genomför efter 
urvalsprocessen, detta i linje med uppsatsens syfte. 
 
Vad gäller de skatterevisionsbeslut och revisionsberättelser vi har tagit del av valde vi 
att granska dokument som författats under år 2010. Detta för att vi ville spegla ett så 
aktuellt arbete som möjligt. Det faktum att vi inte har granskat dokument författade 
under år 2011 beror på att väldigt få skatterevisionsbeslut har fattats hittills under 
innestående år och även om många revisionsberättelser har skrivits under det första 
kvartalet av 2011 valde vi för att få en så jämförbar studie möjligt att granska dokument 
författade under samma kalenderår.  

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Primärdata – Intervjuer  
 
För att komma i kontakt med skatterevisorer att intervjua kontaktade vi 
revisionsavdelningens sektionschef i Sundsvall, vår tilldelade handledare, och fick då 
intervjua honom och ytterligare tre skatterevisorer på skattekontoret i Sundsvall. Vi 
erhöll kontaktuppgifter till Skattekontoret i Umeå och fick genom dessa även 
genomföra två intervjuer med skatterevisorer placerade i Umeå.  
 
Efter att intervjuerna var inbokade skickade vi ett utkast av intervjuguiden till 
intervjurespondenterna för att dessa skulle få en uppfattning om intervjuns upplägg och 
möjlighet att förbereda sig på frågorna. Intervjuguiden kompletterades sedan med ett 
fåtal frågor innan genomförandet av intervjuerna. Samtliga respondenter informerades 
om detta, samt det faktum att vi under intervjuns gång ämnade att ställa följdfrågor på 
de svar som angavs, vid intervjuns inledning. Fyra av intervjuerna genomfördes på 
skattekontoret i Sundsvall och två av intervjuerna genomfördes på skattekontoret i 
Umeå. Båda författarna närvarade vid samtliga tillfällen och alla intervjuer varade i 35-
40 minuter.  
 
Vi har som utgångspunkt genomfört sex stycken intervjuer. I efterhand har vi sedan 
kontaktat respondenterna för att ställa ytterligare frågor för att komplettera med 
information som vi ansett saknats. Förutom den konversation vi fört med de sex 
huvudsakliga respondenterna har vi även haft kontakt med ytterligare två personer 
anställda på Skatteverket i Sundsvall, vilka varit bättre lämpande att besvara 
kompletterande frågeställningar. Även kontakten med dessa två respondenter är 
förmedlade av vår tilldelade handledare och konversationen har skett via kortare möten 
på skattekontoret i Sundsvall, samt via e-mail.   
 
Vid utformningen av intervjuguiden (Bilaga 4) utgick vi från de teoretiska riktlinjer vi 
har behandlat om skatterevisionsprocessen. För att kunna besvara vår frågeställning om 
hur skatterevisionsprocessen genomförs på Skatteverket i Sverige konstruerade vi frågor 
om hur denna process genomförs och hur skatterevisorernas arbetsuppgifter ser ut. Vi 
försökte att ställa frågorna områdesvis, liknande den ordning som presenteras i 
referensramen, för att på detta sätt kunna klargöra hur skatterevisionsprocessen 
genomförs från början till slut. Frågorna vi konstruerade är av övergipande art och kan 



Kapitel 4 – Praktisk metod 
 

 59!

ses som viktiga beröringspunkter vi ville behandla. Tanken med detta var att vi ville att 
respondenterna skulle svara på frågorna så fritt som möjligt, och om vi kände att vissa 
områden behövde klargöras ytterliga ställde vi följdfrågor.  
 
De frågor som är att hänföra till slopandet av revisionsplikten är rent hypotetiska frågor. 
Detta för att det vid tiden för intervjuernas genomförande inte hunnit ske några 
förändringar i Skatteverkets arbete. Vi formulerade därför frågorna på ett sådant sätt att 
respondenterna kunde ange vad de tror att slopandet av revisionsplikten kommer att 
innebära för Skatteverket och dess skatterevisionsarbete.  

4.3.2 Sekundärdata – Statistik och dokument 
 
Vi har genom kontakterna på Skatteverket även tagit del av statistik och dokument som 
varit av intresse för uppsatsen och dess syfte. För att förstå hur skatterevisionsprocessen 
genomförs har vi utöver intervjuerna tagit del av några av de beslut som fattas av 
Skatteverket till följd av skatterevision. De skatterevisionsbeslut vi har tagit del av är 
samtliga tagna av skattenämnd i Sundsvall. Vi har på Skatteverkets kontor i Sundsvall 
gått igenom samtliga beslut som tagits av denna skattenämnd under år 2010 och sedan 
valt ut 15 av dessa beslut som vi använt vid jämförelsen med revisionsberättelserna. För 
att få en uppfattning om hur de vanligast förekommande promemoriorna ser ut valde vi 
att granska skatterevisionsbeslut hänförliga till både revisionspromemorior, 
granskaningspromemorior och delpromemorior. Av det slutliga urvalet om 15 
skatterevisionsbeslut är nio stycken att hänföra till revisionspromemorior, fyra stycken 
att hänföra till granskningspromemorior och två stycken att hänföra till delpromemorior.  
 
Vid granskningen av revisionsberättelser bestämde vi oss för att använda både rena- och 
orena revisionsberättelser, samt rena revisionsberättelser innehållande anmärkningar. 
För att få ett så representativt urval som möjligt beslutade vi oss för att granska 
revisionsberättelser författade av auktoriserade företagsrevisorer från alla de fem största 
revisionsbyråerna verksamma i Sverige, Deloitte, KPMG, PWC, Ernst & Young och 
Grant Thornton. Vi valde sedan ut sex revisionsberättelser från varje revisionsbyrå, två 
rena, två orena och två rena innehållande anmärkningar. Vid insamlingen av 
revisionsberättelser försökte vi att hitta revisionsberättelser skriva för de företag som 
varit föremål för skatterevision och representerar de skatterevisionsbeslut vi valt att 
granska. Vi lyckades finna revisionsberättelser för sex av dessa företag, varav fyra var 
rena revisionsberättelser, en var ren innehållande anmärkningar och en var oren. 
Samtliga revisionsberättelser är hämtade från databasen Affärsdata.  
 
Den statistik som använts i undersökningen har erhållits från Revisorsnämndens 
hemsida.  

4.4 Databearbetning 

4.4.1 Primärdata - Intervjuer 
 
Efter datainsamlingens genomförande valde vi att transkribera samtliga intervjuer. Detta 
för att lättare kunna analysera svaren och göra en noggrannare tolkning, samt för att på 
ett så korrekt och precist sätt som möjligt kunna presentera resultatet i empirikapitlet. På 
grund av den sekretess som föreligger har vi valt att inte publicera denna transkribering 
och de fullständiga svaren som intervjurespondenterna gav oss, men vi anser att empirin 
i denna uppsats ändå ger en rättvisande bild av den information intervjuerna resulterade 



Kapitel 4 – Praktisk metod 
 

 60!

i. För att förbättra undersökningens trovärdighet har intervjurespondenterna innan 
publiceringen av denna uppsats tagit del av, korrigerat och godkänt, det material vi 
sammanställt och ämnat att redogöra för i undersökningens empiriska avsnitt.  

4.4.2 Sekundärdata – Statistik och dokument 
 
Det material vi har samlat in utanför intervjuerna, i form av statistik, av Skatteverket 
upprättade dokument, och av revisionsbyråerna författade revisionsberättelser, har vi 
gått igenom och granskat. Detta för att skapa oss en uppfattning om vilken roll detta 
material har i skatterevisions- samt företagsrevisionsprocessen och dess genomförande.  

4.5 Bortfall 
 
Vi är av den uppfattningen att inga bortfall har skett under undersökningens 
datainsamling. Efter att de första intervjuerna genomförts har vi återkommit till 
respondenterna och kompletterat med den information vi ansett fattats. Vi har 
återkommande haft kontakt med vår handledare på Skatteverket i Sundsvall för att ställa 
frågor gällande det vi tyckt varit oklart och för att komplettera med ytterligare uppgifter 
och material.  

4.6 Access 
 
På grund av att mycket av det arbete som utförs av Skatteverket och mycket av den 
information som finns tillgänglig för detta arbete är sekretessbelagt har denna 
undersökning skett med begränsat material. Även om vi båda två har skrivit under ett 
sekretessavtal har vi inte kunnat ta del av all information som finns och delar av det 
material som varit tillgänglig för oss har vi av sekretesskäl inte kunnat ange och 
publicera i uppsatsen. Vi känner dock att vi trots sekretessbegränsningen har kunnat 
presentera en korrekt och rättvisande beskrivning av skatterevisionsprocessen och dess 
slutprodukt. Vi är av den uppfattningen att syftet med uppsatsen kunnat uppfyllas, och 
frågeställningarna har kunnat besvarats med det material som varit offentligt och 
tillgängligt för allmänheten.  
 
Anledningen till att vi inte har använt oss av revisionspromemorior vid jämförelsen 
mellan de två slutprodukterna av revisionsprocesserna är att revisionspromemoriorna är 
sekretessbelagda. Endast Skatteverket och den reviderade parten har rätt att ta del av de 
olika promemoriorna som författas till följd av revision. De olika promemoriorna är 
dock endast ett övervägande till beslut och beslutet som fattas utifrån promemoriorna är 
offentliga och tillgängliga för allmänheten. Beslutsdokumentet som författas ska vara 
självbärande vilket innebär att läsaren utifrån endast detta dokument ska förstå varför 
beslutet har fattats och på vilka grunder. Detta gör att skatterevisionsbesluten till stor 
del har samma innehåll som promemoriorna, med den skillnaden att känslig information 
har utelämnats i beslutet. Vi anser därför att skatterevisionsbesluten är representativa för 
en jämförelse mellan de två slutprodukterna. Att vi genomför undersökningen ur ett 
perspektiv som företagsintressent gör också att skatterevisionsbesluten är ett bättre 
alternativ vid denna jämförelse än promemoriorna, då detta är det dokument som 
intressenterna har rätt att ta del av.  

4.7 Kritik mot tillvägagångssätt 
 
Vi anser att det urval vi gjort väl lämpar sig för denna undersökning. Samtliga av de 
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respondenter som deltagit i intervjuerna har lång erfarenhet av det yrke de utövar och av 
branschen de verkar i. Att vi begränsade undersökningen till att endast innehålla 
intervjuer med skatterevisorer gör att jämförelsen mellan skatterevisionsprocessen och 
företagsrevisionsprocessen grundas på insamlad primärdata vad gäller 
skatterevisionsprocessen och teori gällande företagsrevisionsprocessen. Vi försvarar 
vårt gjorda urval med det faktum att vi för denna undersökning haft begränsat med tid 
och resurser, om undersökningen omfattat en längre tidsperiod hade vi med största 
sannolikhet även genomfört intervjuer med företagsrevisorer. Vi anser dock inte att vår 
undersökning i någon större utsträckning har påverkats av detta urval, då teorierna för 
företagsrevision är mycket tillförlitliga till följd av omfattande forskning. Utfallet av 
denna undersökning och vår slutsats hade med stor sannolikhet varit densamma även 
om vi hade genomfört intervjuer med företagsrevisorer.  
 
Vårt val att endast inkludera revision av mindre- och medelstora företag i 
undersökningen är också något som kan ifrågasättas. Anledningen till detta urval är att 
all skatterevision av stora- och börsnoterade företag är koncentrerad till Skatteverkets 
kontor i Solna. Även detta är alltså ett urval som gjorts till följd av undersökningens 
begränsning gällande tid och resurser. Vi anser trots detta att vår undersökning ger en 
rättvisande bild av hur skatterevisionsprocessen genomförs på Skatteverket i Sverige.
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5. Empiri 

Syftet med detta kapitel är att sammanställa och redogöra den information som 
intervjurespondenterna delgivit oss, samt den information vi samlat in genom 
dokumentationsgranskning. Denna sammanställning ger en övergripande bild av hur 
skatterevisionsprocessen på Skatteverket utförs, samt hur respondenterna ställer sig till 
slopandet av revisionsplikten och dess eventuella påverkningar på Skatteverket 

 
5.1 Intervjuer 
 
I figuren nedan (Figur 6) ges en övergripande bild av de ämnesområden som varit 
framträdande vid våra intervjuer. För att underlätta för läsaren har vi valt att utgå från 
dessa ämnesområden vid redovisningen av den insamlade informationen. Det betyder 
att vi inte redogör fråga för fråga, utan har samlat respondenternas åsikter angående ett 
visst ämne under rådande rubrik.  
 

Figur 6 Översikt ämnesområden (egen bearbetning) 
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RESPONDENT A Sektionschef på revisionsavdelningen på Skatteverket i 
Sundsvall. Ansvarar för planering, och ser till att de områden som 
de inom sektionen blir tilldelade genomförs på bästa sätt. I 
planeringsarbetet ingår det att organisera vilka personer som ska 
jobba med vilka aktiviteter och hur arbetet ska utföras. Detta sker 
vanligtvis i samråd med sektionens medlemmar.  Har även jobbat 
som företagsrevisor i många år. 

 
RESPONDENT B Arbetar som skatterevisor på Skatteverket i Sundsvall. Arbetar 

med revision mot ekobrott, och har tillhört flera olika nätverk. 
Nätverk och samverkan mellan olika myndigheter är speciellt 
viktigt vid arbetet med ekobrott.  

 
RESPONDENT C Arbetar som skatterevisor på Skatteverket i Sundsvall. Arbetar 

för tillfället med ett Riksprojekt som inriktar sig särskilt mot grov 
ekonomisk brottslighet.  

 
RESPONDENT D Arbetar som skatterevisor på Skatteverket i Sundsvall och 

granskar framförallt arbetsgivaravgifter och moms, men även en 
del ekobrott. Ingår i ett husprojekt där granskningens fokus ligger 
på ROT-avdraget. Har tidigare arbetat som företagsrevisor i ett 
och ett halvt år. 

 
RESPONDENT E Skatterevisor på Skatteverket i Sundsvall. 
 
RESPONDENT F Sektionschef på Taxeringssektion 1 på Skatteverket i Sundsvall 
 
RESPONDENT G Arbetar som skatterevisor på Skatteverket i Umeå sedan år 1993. 

Arbetar framförallt med ekorevision.  
 
RESPONDENT H Arbetar som skatterevisor på Skatteverket i Umeå. Började arbeta 

på revisionssektionen år 2004 och är färdig skatterevisor sedan 
två år tillbaka. 

 

5.1.1 Urval 
 
Urvalsprocessen kan variera beroende på inom vilket område eller aktivitet revisionen 
sker. Anonyma tips, urval inom specifika branscher och olika företeelser inom 
exempelvis arbetsgivarsidan är några av de urvalsprocesser som används. Detta hanteras 
till stor del genom dataprogram. Det framkommer att varken Skatteverket i Sundsvall 
eller Umeå granskar stora bolag, utan de utredningarna hanteras från Stockholm, 
Malmö, och Göteborg. 
 
När granskningen främst riktas mot arbetsgivaravgifter och moms, utgår revisorn från 
en lista av företag som framtagits med hjälp av olika parametrar, exempelvis 
omsättning, traktamenten, och bilinnehav. Med listan som utgångspunkt, väljer sedan 
revisorerna ut vilka objekt som ska revideras. I detta urval tar de hjälp av sin 
lokalkännedom och erfarenhet för att kunna välja ut de mest intressanta och relevanta 
företagen, detta underlättas genom att merparten av revisionerna genomförs på företag 
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inom regionen. Det poängteras även av respondent D att det inte behöver betyda 
automatisk revision bara för att det är ett nytt företag som dyker upp på listan, men 
faktumet att det finns bristande information angående detta företag kan ha en viss 
betydelse i urvalet. 
 
Respondent C, som arbetar särskilt mot grov ekonomisk verksamhet, berättar att urvalet 
av revisionsobjekt i vissa fall sker centralt från Stockholm. Utifrån en databas där bland 
annat information om företag, ägare, delägare och diverse inhämtade uppgifter lagras, 
väljs revisionsobjekt ut, dessa föredelas sedan till hela landet. Respondent G, som 
arbetar särskilt med ekorevision, menar i enlighet med respondent C säger att de får ett 
revisionsobjekt tilldelat till sig. De måste därefter göra en intern bedömning om de kan 
ta sig an uppdraget. Om de inte gör det kan det bero på att de anser att det av någon 
anledning inte är värt att granska objektet eller att de resurser som krävs inte finns 
tillgängliga. Respondent G klargör att de i dagens granskningar framförallt väljer att 
titta på företag där de misstänker att det förekommer medvetna fel. 
 
Ett revisionsobjekt kan även komma från en annan avdelning inom Skatteverket. Det 
kan exempelvis vara så att momsavdelningen har utrett ett ärende så långt de kunnat, 
men att det krävs en djupare utredning för att ta reda på vad som är fel, en revision. 
Respondent B menar att dessa fall ofta mynnar ut i ekobrott eftersom det många gånger 
handlar om grövre brott då informationen inte går att finna via skrivbordskontrollen.  
 
Hur stort inflytande och hur mycket en skatterevisor kan påverka vissa urvalsprocesser 
beror på dennes erfarenhet. Om den ansvarige skatterevisorn har stor erfarenhet inom 
det aktuella området får denne relativt stor frihet i valet av revisionsobjekt, dock är det 
alltid revisionschefen på avdelningen som har sista ordet och därmed kontrollen över 
urvalet, om beslut inte kommer från riksplan.  

5.1.2 Granskning 
 
Skrivbordskontroll 
Skrivbordskontroller är något som normalt sett till största del sköts av andra sektioner 
inom Skatteverket, innehållande deklarationsgranskning, moms, arbetsgivaravgifter 
och en stor del av det löpande. Vid utförandet av en skrivbordskontroll skickar 
Skatteverket ut förfrågningar om ytterligare material om det finns frågetecken eller 
felaktigheter i det inskickade materialet. Respondent A förklarar att Skatteverket idag 
emellertid håller på att förändra sitt arbetssätt en del. Denna förändring innebär att det 
ska finnas team över sektionsgränserna för att kunna göra det bästa urvalet. Dessutom 
gynnar detta en ökad kompetensspridning bland personalen. Det förklaras att 
exempelvis om det är problem med ett företag, så ska det kunna sättas ihop en 
konstellation med personer som tillsammans kommer fram till åtgärder för att få 
företaget på banan igen. Då är det viktigt att involvera personer från olika sektioner 
eftersom de har olika kunskaper och erfarenheter. Respondent A förklarar att 
förändringen i arbetssättet har inneburit att även revisionssektionen numer genomför 
skrivbordskontroller, och skillnaden gentemot vanlig revision är att kommunikationen 
med det aktuella företaget sker brevledes. Det påpekas att det framförallt är en aktivitet 
som riktats mot hushållsarbeten och ROT-avdrag som bidragit till att 
skrivbordskontrollerna ökat inom revisionssektionen.  
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Revision 
Respondent A tydliggör att även om det numera förekommer skrivbordskontroller inom 
revisionssektionen, så utförs det i normalfallet en revision om ett ärende gått så långt 
att det kommit till sektionen. En revision genomförs normalt i samverkan med den 
skattskyldige, vilket innebär att revisorerna och de skattskyldiga för dialog under 
granskningstiden. Det förklaras att det finns en typ av mall som följs vid en revision, 
men det framhålls att denna inte kan följas slaviskt utan att revisorerna måste använda 
sin erfarenhet och kreativitet på ett sätt som gynnar arbetet. Respondent A berättar att 
Skatteverket har två verksamheter inom revisionssektionen, dels arbetar de med så 
kallad vanlig revision och dels genomförs det revisioner med inriktning mot ekonomisk 
brottslighet.  
 
Det beskrivs att den så kallade vanliga revisionen börjar med att Skatteverket tar 
kontakt med det aktuella företaget så att ett möte kan bokas in för att Skatteverket ska 
kunna ställa inledande frågor och att företagaren samtidigt ska få möjligheten att 
berätta mer om sin verksamhet. Utifrån den information som Skatterevisorerna får från 
företagaren eller ekonomichefen på företaget, tillsammans med den information som de 
har tillgänglig via Skatteverkets datasystem, försöker de att kartlägga det företag som 
ska revideras. Respondent H förklarar att de även hämtar uppgifter från externa 
informationskällor, exempelvis via nätet. Har företaget en egen hemsida så tittar 
skatterevisorerna exempelvis på hur företaget presenterar sig själv där. Respondent A 
och H förklarar att syftet med detta är att få en allsidig bild av företaget, och att via den 
erhålla förklaring till eventuella frågetecken som kan framkomma under revisionens 
gång. För det poängteras att det måste finnas en misstanke att det förekommer 
felaktigheter för att Skatteverket ska inleda en revisionsprocess. Respondent G 
framhåller att det numera ofta är begränsat vad de ska titta på, så insamlingen av 
material har fokus på det området särskilt. Till exempel fysiska inventeringar av bland 
annat lager är numera mycket sällsynta. Respondent H klargör dock att de alltid vill ha 
in lagerinventeringslistor om det finns och att det kan förekomma att de genomför 
enstaka stickprover på lagret. 
 
Respondent H menar att det idag blivit vanligare med så kallade 
överraskningsrevisioner, vilket innebär att skatterevisorerna åker ut till företag 
oannonserat. Överraskningsrevisioner används bland annat om skatterevisorerna vill 
titta på en speciell lokal, räkna kontantkassan, eller andra liknande moment som inte 
fungerar att utföra om de har annonserat att de ska komma. Respondent H poängterar 
att det är syftet med revisionen som styr om det kan anses relevant att göra en 
överraskningsrevision, det måste finnas en bedömning bakom. 
 
Nästa steg i revisionen är att skatterevisorerna granskar bland annat 
räkenskapsmaterial, huvudbok, årsredovisningen och bokslut. Respondent A berättar 
att utredningen kring fel som här upptäckts i räkenskaperna har förändrats. Förr i tiden 
blev det en utredning kring alla fel som påträffades, medan skatterevisorerna idag 
arbetar lite mer rationellt och gör en riskvärdering över vilka fel som bör granskas. Det 
som nämns är att revisionsprocessen måste ha en viss omloppshastighet, vilket 
resulterar i att skatterevisorerna i stort håller sig till den revisionsingång de 
inledningsvis hade. Det understrykas här av respondent A att detta är en 
bedömningsfråga, vilket innebär att revisionsplanen kan utökas om skatterevisorn anser 
att det är nödvändigt med avsteg från den ursprungliga revisionsingången. Detta är 
något som även betonas av respondent G, som menar att det inte är meningen att de ska 
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avvika från revisionens utgångspunkt, utan att det är en bedömning och att det endast 
vid stora fel blir ett tillägg i revisionen. Bakgrunden till att det görs begränsade 
revisioner sägs vara att revisorerna därigenom kan minska tiden som läggs på varje 
revision och därmed kan besöka fler företag. Detta resulterar i en ökad synlighet av 
Skatteverkets verksamhet.  
 
Idag används oftast datamässig redovisning. Då huvudboken är datamässig kan den tas 
ut i ett slags standardformat och därefter konverteras till Skatteverkets 
databasanalysprogram Sesam. När analysen är utförd kan det finnas eventuella 
frågetecken som måste följas upp, detta sker endera via brev eller direktkontakt med 
företaget beroende på frågans omfattning.  
 
Respondent C, som arbetar med revision inriktad mot grov ekonomisk brottslighet, 
berättar att granskningen till största del rör företag i Stockholmsregionen. Här kan det 
hända att företagen går i konkurs i stort sett samtidigt som Skatteverket tar ut 
revisionsbeslutet, vilket resulterar i att revisionerna blir komplicerade. I motsats till 
granskningen vid vanlig revision, finns det i dessa fall sällan en bokföring som 
skatterevisorn kan ta del av eftersom den antingen har förstörts eller aldrig existerat. 
Respondent C påpekar att ytterligare ett problem är att dessa företag ofta använder sig 
av svart arbetskraft. Det kan även handla om så kallade fakturaskrivande bolag, som 
inte bedriver någon verksamhet utan endast skriver fakturor så att andra företag ska få 
dra av moms och liknande, vilket är försvårande för skatterevisorerna. Respondent C 
berättar att bristen på material från företag gör att granskningen till stor del utgår från 
de personer som är verksamma i företagen.  
 
Att företag avsiktligen undviker att redovisa intäkter eller andra uppgifter är ett 
problem. Respondent H förklarar att skatterevisorer kan använda sig av så kallade 
branschindex för att utläsa var ett företag borde ligga och sedan jämföra detta med hur 
det ser ut i verkligheten. På så sätt kan de få en indikation på att det möjligen finns 
oredovisade intäkter eller liknande i företaget. Respondent H klargör att de hos ett 
mindre företag kan göra en kontantberäkning, där skatterevisorerna tittar på ägarens 
privata situation. Det kan exempelvis innebära att skatterevisorerna bedömer om det är 
rimligt att ägaren, kanske tillsammans med familj, kan leva på den summa som 
redovisas som lön i företag. Om inte, är det en stor indikation på att ägaren plockar ut 
mer pengar än vad som redovisas. 
 
Respondent B tydliggör att om det under en pågående revision visar sig att ett annat 
företag är inblandat, så gör Skatteverket en utredning på det företaget också, men det 
poängteras att det blir två skilda utredningar.  
 
Tvångsåtgärdslagen 
Tvångsåtgärdslagen är ett regelverk som Skatteverket kan använda sig av när det 
misstänks att det blir problem att få tillgång till räkenskaper eller att det efter ett 
revisionsbeslut blir svårigheter att få ta del av handlingar som behövs för att utföra 
revisionen. För att använda sig av tvångsåtgärdslagen måste det finnas en uppenbar 
sabotagerisk, som kan vara till exempel att det finns uppgifter om att alla inkomster 
inte är redovisade eller att den skattskyldige inte har skött sina åligganden mot det 
allmänna. Det förklaras även att det krävs ett beslut från Förvaltningsrätten för att 
Skatteverket ska få tillämpa tvångsåtgärdslagen. Begäran till Förvaltningsrätten görs då 



Kapitel 5 – Empiri 
 

 67!

av speciellt utsedda granskningsledare på Skatteverket, ofta erfarna revisorer. Det 
poängteras att beslut från Förvaltningsrätten inte delges den skattskyldige.  
 
Vidare beskrivs det att granskningsledare, i de flesta fall, brukar anlita 
Kronofogdemyndigheten för verkställande av beslutet och den skattskyldige blir först 
vid verkställande delgiven beslutet. Kronofogdemyndigheten eftersöker sedan 
materialet och räkenskaperna i verksamhetslokalerna, och i vissa fall även 
privatbostaden. Det understrykas att den skattskyldige kan uppleva åtgärderna som 
väldigt jobbiga och det är av vikt att den personal som gör eftersökningen är erfaren 
och tar ett stort ansvar vid förrättningen.  
 
En granskningsledare har också enligt tvångsåtgärdslagen möjlighet att med ett 
provisoriskt beslut säkra tillgångar i samband med genomförandet av tvångsåtgärden. 
Det poängteras dock att en betalsäkring då måste beslutas av Förvaltningsrätten inom 
fem dagar.  
 
Respondent B förklarar att ytterligare en väg att gå för att få tillgång till räkenskaper 
och handlingar för revision är att göra en brottsanmälan och få ett åklagarinträde samt 
ett beslut om husrannsakan. Vid revisioner av vissa grupper i organiserad grov 
brottslighet är detta oftast det effektivaste sättet.  
 
Betalningssäkring 
Respondent B berättar att det inte hör till ovanligheterna att ett företag som blir 
granskat inser att revisionen är början på slutet för deras verksamhet, gör sig av med 
tillgångar, skriver över hus och bilar på andra, gömmer pengar och så vidare. När 
skatterevisorn misstänker att det kommer att bli skatteskada och det finns risk att 
företagaren kommer att agera likt ovan, upprättas en betalningssäkring. Det innebär att 
en processförare skriver en ansökan om betalningssäkring, går till förvaltningsrätten 
och får ett beslut som går till Kronofogden, och de i sin tur kan då gå ut och säkra 
tillgångar och pengar för den kommande skatteskadan. 
 
Skatteparadis 
Respondent H menar att det egentligen är en annan avdelning som genomför kontroller 
av utlandstransaktioner, men om det vid en skatterevision framkommer att 
transaktioner av detta slag har skett, utreder skatterevisorn självklart dessa. Respondent 
H klargör att transaktioner till vissa länder, så kallade skatteparadis, leder till större 
misstänksamhet hos skatterevisorn. Förr kom Skatteverket i stort sätt inte åt dessa 
pengar, men idag har de ett samarbete med ett flertal länder och kan på så sätt få 
information kring transaktionerna från de nationella bankerna. Detta är något som 
bekräftas av respondent E, som förklarar att OECD sedan ett antal år tillbaka har utövat 
påtryckningar på skatteparadisen att de ska sluta informationsutbyteavtal med 
medlemsländerna. Detta har lett till att Sverige, i samarbete med övriga nordiska 
länder, under se senaste två åren slutit cirka 30 sådana avtal med ett antal skatteparadis. 
Hittills har cirka 15 sådana avtal trätt i kraft och övriga förväntas träda i kraft inom den 
närmaste tiden. Med stöd av dessa avtal kan Skatteverket fortsättningsvis begära 
upplysningar från dessa länder. Respondent E menar att vetskapen om att 
skatteparadisen i fortsättningen kommer att lämna ut information till Skatteverket när 
de begär det, har lett till att cirka 300 personer hittills har kommit med frivilliga 
rättelser om att de disponerar kapital i utlandet och vill ta upp avkastningen till 
beskattning i Sverige.  
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Respondent E förklarar att det inom Skatteverket sedan några år tillbaka pågår ett 
projekt kallat Utlandstransaktioner. Inom ramen för detta projekt utförs revisioner och 
skrivbordsutredningar av företag och personer som har bolag och/eller kapital placerat i 
skatteparadis. Det klargörs att det även utanför detta projekt utförs utredningar av 
skatteparadistransaktioner, där arbetssättet varierar beroende på det enskilda ärendet.  
Respondent E menar att några exempel på utredningsmetoder är: 
 
- att inhämta kontrolluppgifter från svenska banker för att analysera förekommande 

penningtransaktioner 
- att inhämta uppgifter av transaktioner i Sverige gjorda med utländska kontokort 
- att inhämta utdrag ur utländska bolagsregister för uppgifter om styrelse och ägare 
- att köpa kreditupplysningar om utländska bolag för att få en uppfattning om 

verksamhetens inriktning och omfattning 
- att analysera gjorda transaktioner för att se om de är affärsmässiga och 

överensstämmer med deras verkliga innebörd 
- att begära uppgifter från tredje land som Sverige har informationsutbytesavtal med 

Respondent E nämner också i sammanhanget att den så kallade CFC-lagstiftningen 
(Controlled Foreign Company). Den innebär att överskottet i ett bolag beläget i ett 
skatteparadis kan beskattas hos den som kontrollerar skatteparadisbolaget, om vissa 
förutsättningar är uppfyllda. Problemet är dock många gånger att bevisa vem som 
ytterst kontrollerar ett skatteparadisbolag, eftersom sådana uppgifter inte alltid är 
tillgängliga.  
 
Förutom att flytta kapital till andra länder genomför vissa företag även många 
skattemässiga justeringar. Detta för att kunna redovisa en lägre beskattningsbar 
inkomst. Respondent F menar att det ofta är dessa justeringar som granskas när det 
finns misstanke om att företaget redovisar ett för lågt resultat. Samma respondent 
menar också att ned- och avskrivningar är två vanliga åtgärder som används av 
företagen för att minska den beskattningsbara inkomsten och att detta är något som 
granskas av skatterevisorerna.  
 
Nytta av företagsrevisorn och företagsrevisionen 
Respondent A menar att revisionsrapporten och den granskning som företagsrevisorer 
utfört i regel inte hjälper Skatteverket i deras granskning, men om det finns sådant 
material tittar de på det. Respondent A klargör dock att godkännande för att få ta del av 
materialet måste komma från det aktuella företaget eftersom det inte ingår i 
räkenskapsmaterialet. Respondent A menar att nyttan av att ett företag blivit granskat 
av en företagsrevisor kan ses på ett motsatt sätt, att om de har tittat på ett område 
behöver inte Skatteverket göra det. Respondent A har även erfarenhet av att 
kommunikationen mellan företagsrevisor och när det gäller mindre företag, ofta sker 
muntligt eller endast i form av kladdanteckningar, vilket resulterar i att Skatteverket får 
beskedet att det inte finns något material att ta del av.  
 
Enligt respondent B tittar de på den granskning som företagsrevisorn gjort om de får 
indikationer på att den sköts dåligt och att företagsrevisorn därmed inte granskat vad 
denne borde ha gjort.  Respondent B antyder att det finns en känsla av att vissa 
företagsrevisorer har väldigt många bolag att hantera, och att de skriver en 
standardiserad revisionsberättelse utan att de varit och tittat ordentligt. I enlighet med 
vad respondent A sa, tydliggör även respondent B att de behöver ett godkännande av 



Kapitel 5 – Empiri 
 

 69!

det skatteskyldiga företaget för att de ska få ta del av den granskning företagsrevisorn 
genomfört.  
 
Respondent C berättar att även de företag som är aktuella för grov ekonomisk 
brottslighet i de allra flesta fallen blivit granskade av en företagsrevisor. Problemet här 
är att om det finns en bokföring så brukar den se rätt okej ut vilket vanligtvis leder till 
att företagsrevisorn utfärdar en ren revisionsberättelse, medan Skatteverket är 
intresserade av det som inte finns med i bokföringen. Respondent C förklarar att de inte 
har någon skyldighet att anmäla företagsrevisorn om det visar sig finnas brottsliga 
bakomliggande handlingar eftersom bokföringen som denne gjort sin bedömning 
utifrån ser okej ut, utan det ska vara någon exceptionellt för att det ska ske en anmälan. 
Detta är även någon som respondent H påpekar. Den granskning som då 
företagsrevisorn har genomfört är enligt respondent C ingenting som de tittar på. 
Respondent G menar även att det var vanligare förr, men att de ytterst sällan tittar på 
företagsrevisorns granskning vid ekorevisioner idag. Detta menar respondent G kan 
bero på att skatterevisorerna idag arbetar mer koncentrerat och vet vad de ska titta på. 
Trots att de inte använder sig av den gjorda utredningen menar respondent C att de har 
nytta av att företagen blivit granskade av en företagsrevisor eftersom allt för grova fel 
inte går igenom deras granskning. Respondent G förtydligar att en oren 
revisionsberättelse är en indikation på att någonting är fel. En oren revisionsberättelse 
betyder dock inte automatisk revision, utan dessa företag inkluderas bland övriga i 
urvalsprocessen och därefter görs en bedömning huruvida revision anses nödvändig.  
 
Till skillnad från övriga respondenter är respondent D väldigt tydlig med att de 
använder sig av de revisionsrapporter och revisionsberättelser som företagsrevisorer 
skriver. I revisionsberättelsen brukar det återges om det funnits en obenägenhet från 
företagets sida att bland annat betala skatter, moms, och avgifter i tid, vilket 
skatterevisorerna då tittar på.  
 
Frånsett informationen i revisionsrapporten och revisionsberättelsen menar respondent 
D, och får medhåll av respondent B och respondent H, att företagsrevisorer är noga 
med att inte lämna ifrån sig information lättvindigt.  
 
Revisionspromemorian  
Respondent A berättar att det är den ansvarige revisorn som huvudsakligen skriver 
revisionspromemorian men finns det delmoment utretts av någon annan får den 
personen skriva den delen. Anledningen till att någon annan utfört vissa delar av 
granskningen har med arbetsfördelning att göra. Det poängteras att 
revisionspromemorian är ett övervägande och inget beslut. Respondent A förklarar att 
alla delar i revisionen som är relevanta och intressanta ska inkluderas i promemorian, 
men även att det alltid ska finnas en notering om de delar har utelämnats och varför. 
Allt material, även det som inte finns med i revisionspromemorian, har företaget som 
revideras rätt att ta del av i och med den så kallade partsinsynen. När promemorian är 
skriven får en processförare kolla igenom den så att det inte har inkluderats delar som 
inte bedöms hålla i den kommande processen. Det kan också vara så att processföraren 
bedömer en sakfråga på så sätt att den är viktig för rättstillämpningen och vill pröva 
den.  
 
Respondent G menar att revisionspromemorian och granskningspromemorian är de två 
promemorior som är mest förekommande. Granskningspromemorian är riktad till 
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exempelvis ägarna eller de anställda och kommer vanligen ut i samband med 
revisionspromemorian. De andra varianterna av promemorior används också, 
exempelvis kan en delpromemoria användas om Skatteverket vill snabba på processen 
om det inom ett visst område handlar om mycket pengar. Respondent G klargör att 
delpromemorian görs under arbetets gång och alltså före den avslutande 
revisionspromemorian. 
 
Om resultatet av revisionen leder till en brottsanmälan, ska revisionspromemorian vara 
en bilaga till den anmälan. Respondent C förklarar att promemorian bifogas för att 
tydliggöra en helhet av företaget eller personen i fråga.  
 
Uppföljning 
Om ett företag har blivit granskat, behöver det inte betyda att Skatteverket även 
granskar detta företag nästkommande år, utan respondent A förklarar att uppföljning 
vanligtvis sker slumpmässigt. Respondent G tydliggör att dessa företag ska inkluderas 
bland övriga företag i urvalsprocessen som vanligt, och att det då inte är särskilt vanligt 
att de blir valda till revision återigen. Det kan dock förekomma fall då den enskilde 
revisorn bedömer att det bör ske en uppföljning. Respondent A klargör att 
skatterevisorn vid en eventuell uppföljning inte gör en ny helhetsbedömning, utan de 
försöker hålla sig till de delar som innehöll felaktigheter föregående år.  
 
Respondet B förklarar att det är lite annorlunda vid uppföljning av företag som har 
kopplingar till grova fel eftersom de företagen ofta går i konkurs i samband med 
revisionen. Det betyder att uppföljningen riktas mot de aktuella personerna istället för 
mot företaget. Respondent B menar att en lokalkännedom här kan vara till nytta, då 
vissa personer tenderar att alltid falla tillbaka i samma brottsliga mönster igen.  

5.1.3 Påföljd 
 
Respondent B redogör att påföljden av skattefel hos de företag som revideras är 
skattetillägg. Respondent A förklarar att även vid de tillfällen då skatterevisorer hjälper 
ett företag att rätta till eventuella felaktigheter ska företaget betala skattetillägg. Det 
förklaras att skattetillägget är en sanktion, en typ av böteslapp för företag. Enligt 
respondent B har det varit mycket diskussioner angående dubbelbestraffning om 
företag till exempel blir fällda för skattebrott i Tingsrätten. 
 
Respondent B klargör dock att Högsta Domstolen har kommit med en dom som 
tydliggör att Skatteverket inte ska ta hänsyn till den aspekten med  dubbelbestraffning, 
utan de ska påföra skattetillägg även om det exempelvis blir en brottsutredning. 
Respondent H tydliggör att skatterevisorer har en skyldighet att brottsanmäla större fel, 
men att det sedan är upp till åklagaren om fallet ska gå vidare. Brottsanmälan kan göras 
under revisionens gång, men vanligtvis görs den i samband med revisionspromemorian. 
Respondent H menar att skatterevisorer möjligen borde bli bättre på att brottsanmäla 
redan under revisionens gång. 
 
Respondent A menar att det är vanligare att det blir skattetillägg än att det blir beslut 
om att inget skattetillägg ska påföras. Undantagsfall för skattetillägg kan exempelvis 
vara om felaktigheter i uppgiftslämnandet beror på oerfarenhet eller hög ålder.  
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5.1.4 Skillnaderna mellan skatterevision och företagsrevision 
 
Respondent B antar att den stora skillnaden mellan skatterevision och företagsrevision 
är att skatterevisorer vanligtvis enbart tittar på vissa saker, medan företagsrevisorer mer 
tittar på helheten inom ett företag. Detta är även något som respondent G håller med 
om. Har en skatterevisor beslutat att exempelvis granska momsen, då granskar de endast 
momsen. Respondent B tydliggör dock att revisionen kan utökas om stora fel upptäcks. 
Att detta kan skilja sig mellan kontor är något respondent G poängterar. Det framhålls 
att det är möjligt att revisionen på de kontor som granskar större bolag är mer 
omfattande, men att skatterevisorerna på kontoren i Sundsvall och Umeå enbart 
granskar specifika områden på små- och medelstora företag. Beslutet om att flera av 
Skatteverkets kontor enbart ska inrikta sig mot mindre företag tror respondent G beror 
på att det gjorts en bedömning om att det sker flest fel där. Respondent D som har 
erfarenhet av både skatterevision och företagsrevision, menar att det trots vissa 
kopplingar mellan företagsrevision och skatterevision är vitt skilda arbeten. Respondent 
D menar att den enda kontakt denne hade med skatter som företagsrevisor var via 
deklarationer.  

5.1.5 Slopandet av revisionsplikten 
 
Det förekommer både avsiktliga och oavsiktliga fel hos de företag som blir utvalda för 
granskning av Skatteverket, och alla utom respondent D tror att dessa kommer att öka 
som en följd av den slopande revisionsplikten, då detta innebär att företagen ej 
granskas av en revisor. De är dock alla noggrann med att poängtera att detta endast är 
gissningar. De anledningar som nämns är att företag då vet att det inte förekommer en 
årlig kontroll, att de inte kommer att få en kontinuerlig uppdatering av ändringar i 
lagstiftningen, samt att det underlättar utnyttjandet av förbjudna lån. Det som skulle 
tala för att det inte skulle bli en ökning av felaktigheter anser respondent D kunna bero 
på att företag förmodligen kommer att behålla kontakten med revisorn och använda 
denne som rådgivande konsult. Respondent A nämner även att det troligtvis kommer 
att bli mer felaktigheter inledningsvis, men att dessa gradvis kommer att kunna lösas. 
 
På frågan om respondenterna tror att Skatteverkets granskningsprocess gällande 
revision kommer att förändras i och med slopandet av revisionsplikten, var samtliga 
svarande enade om att det inte kommer att påverka. Respondent A klargör dock att 
Skatteverket måste bemöta detta avskaffande på något vis, och de förändringar som 
denne, tillsammans med övriga respondenter tänker sig kunna bli aktuella är att mer 
fokus läggs på informationssidan och att eventuellt skrivbordskontrollerna kommer att 
utökas. Då Skatteverket arbetar utifrån förutbestämda aktiviteter, nämner respondent B 
och respondent C att det är mycket möjligt att det kommer ett projekt eller en aktivitet i 
framtiden som riktar sig mot de företag som inte använder sig av en revisor. 
Respondent G förklarar att det kommit ett nytt föreläggande om att Skatteverket kan 
kräva in vissa handlingar av nystartade företag i granskningssyfte. Detta föreläggande 
är ett resultat av lagändringen och respondent G menar att det antagligen kan vara ett 
bra sätt för att få dessa företag i rätt riktning redan från början. Det förklaras att 
föreläggandet gäller alla företag, men att tanken är att fokus ska ligga på de företag som 
går under gränsvärdena för lagstadgad revision. 
 
När det gäller frågan angående om respondenterna tror att slopandet av revisionsplikten 
kommer att innebära några konsekvenser för Skatteverket, exempelvis merarbete eller 
att det blir ekonomiskt betungande, råder det delade meningar. Respondent A menar att 
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det troligen kommer att bli ett merarbete, då främst på informationssidan. Detta genom 
exempelvis informationskampanjer eller att Skatteverket väljer att göra kortare besök 
hos företag och informera dessa på så sätt. Respondent G tror även att det kommer att 
leda till att det granskningsunderlag Skatteverket kan ta del av från företag kommer att 
få en lägre kvalitet. Respondent C tror att de flesta företag kommer att behålla sin 
revisor, och om inte, åtminstone ta hjälp av en revisionsbyrå gällande redovisningen för 
att få den korrekt och att avskaffandet av revisionsplikten av den anledningen inte 
kommer att innebära några större konsekvenser för Skatteverket. 

5.2 Dokumentationsgranskning 
 
Dokumentationsgranskningen är något vi har valt att genomföra för att klargöra 
skillnaden i de två revisionsprocessernas slutprodukter. Då olikheten mellan dessa två 
slutprodukter är en av de företeelser i processerna som skiljer sig mest åt anser vi att 
det är av vikt att beskriva hur de två slutprodukterna ser ut.  
 
Som bilaga till uppsatsen finns två skatterevisionsbeslut bifogade. Ett av dessa bifogade 
beslut är att hänföra till en revisionspromemoria (Bilaga 1) och det andra är att 
hänföra till en granskningspromemoria (Bilaga 2).  Dessa två skatterevisionsbeslut hör 
ihop på det sättet att granskningspromemorian har upprättats till följd av skatterevision 
hos det företag som denne skattskyldige är ägare till. Granskningspromemorian är 
alltså att hänföra till en enskild granskning som kommit till stånd på grund av 
skatterevision av företag. Som bilaga finns också en revisionsbesättelse bifogad. Denna 
revisionsberättelse (Bilaga 3) är även den att hänföra till samma företag som varit 
föremål för skatterevision. Genom detta vill vi visa att ett företag kan erhålla en ren 
revisionsberättelse men ändå komma att bli föremål för skatterevision. 

5.2.1 Skatterevisionsbeslut 
 
Då alla promemorior och de beslut som fattas till följd av skatterevision utformas efter 
samma mall ser besluten i stort sätt likadana ut oberoende av till vilket slags 
promemoria de är att hänföra till. I och med detta kommer vi i detta avsnitt att 
presentera en sammansatt redogörelse för hur ett skatterevisionsbeslut ser ut.  
 
Vid granskningen av de skatterevisionsbeslut vi valt ut ser vi att de alla är uppbyggda på 
samma sätt. Inledningsvis finns uppgifter om vilken skattskyldig eller vilket företag 
granskningen avser. Vilket taxeringsår granskningen är att hänföra till och vilken, eller 
vilka, beskattningsfrågor granskningen har berört. Efter detta följer en redogörelse för 
vad det är Skatteverket har tagit för beslut och en motivering till varför dessa beslut har 
tagits.  
 
Efter detta följer för varje beskattningsfråga en beskrivning av vad som framkommit 
under granskningen, gällande rätt för denna beskattningsfråga och sedan Skatteverkets 
bedömning av det som framkommit under granskningen. Beskrivningen av vad det är 
som framkommit under granskningen och Skatteverkets bedömning av varje 
beskattningsfråga är utförligt beskrivet för att läsaren av dessa skatterevisionsbeslut ska 
förstå varför de beslut som tagits har tagits. Belopp hänförliga till de olika 
beskattningsfrågorna finns också angivet vilket ger en förståelse för felaktigheternas 
omfattning. Angivelserna för gällande rätt består av laghänvisningar och Skatteverkets 
allmänna råd och gör att läsaren förstår vad som är korrekt hantering av varje 
beskattningsfråga.   
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Löpande i texten finns också information om de synpunkter som den skattskyldige 
lämnat under granskningen och Skatteverkets bemötande av dessa synpunkter.  I de fall 
granskningen har lett till skattetillägg avslutas skatterevisionsbesluten med en 
beskrivning av detta. Gällande rätt för skattetilläggen anges och följs av en beskrivning 
av varför Skatteverket anser att skattetillägg ska tas ut.  
 
5.2.2 Revisionsberättelse 
 
I figuren nedan (Figur 7) ges en övergripande bild över vilket urval vi valt att göra för 
att få en rättvis bild över hur en revisionsberättelse som företagsrevisorer utfärdar kan se 
ut. Då revisionsberättelserna till stor del är standardiserade, anser vi att ett urval om 10 
stycken från de olika varianterna av revisionsberättelser är tillräckligt för att ge oss den 
rättvisande bild vi eftersöker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 Översikt urval (egen bearbetning) 
 
Ren revisionsberättelse 
De olika varianterna av revisionsberättelser som vi har granskat är utfärdade av PWC, 
Deloitte, Ernst & Young, KPMG, samt Grant Thornton i syfte att se om det skiljer något 
mellan de olika byråerna. Urvalet av de rena revisionsberättelserna inkluderar två 
revisionsberättelser från vardera revisionsbyrå. Det visade sig att de rena 
revisionsberättelserna till största del följer en standardiserad utformning och därmed 
inte skiljer mellan de fem revisionsbyråerna. Det som framgår i en ren 
revisionsberättelse är att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige, att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige, samt att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.    
 
Ren revisionsberättelse med anmärkningar 
De tio valda revisionsberättelserna med anmärkningar omfattas av två 
revisionsberättelser från vardera revisionsbyrå. Revisionsberättelsen inleds som en ren 
revisionsberättelse och därefter beskriver revisorn de anmärkningar som denne vill 
upplysa om. Revisorn poängterar vanligen att dessa påpekanden inte har påverkat de 
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uttalanden denne gjort i den rena revisionsberättelsedelen. Det som framkommit under 
granskningen är att vissa anmärkningar är mer återkommande än andra. Frekventa 
anmärkningar innehåller bland annat information om att företag inte betalt skatter och 
avgifter i tid, att årsredovisningen inte avgivits inom sådan tid att årsstämma har kunnat 
hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång, samt att aktiekapitalet helt eller 
delvis har förbrukats.  
 
Oren revisionsberättelse 
De tio orena revisionsberättelserna representeras av två orena revisionsberättelser från 
vardera revisionsbyrå. Då revisionsberättelsen innehåller väsentliga fel eller att 
företagsrevisorn av någon anledning inte haft möjlighet att samla in tilltäckligt med 
bevisunderlag, ska denne upprätta en oren revisionsberättelse. Felaktigheter som 
resulterat i att företagsrevisorn inte kunnat säkerställa att årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild av bolagets 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige, är exempelvis: 
 

• Stora brister i företagets interna rutiner 
• Skatter och avgifter har inte betalats i rätt tid och med fel belopp 
• Företagsrevisorn har ej erhållit något underlag för väsentlig post 
• Årsredovisningen har lämnats för sent 

Vanligt förekommande vid förekomst av flertalet väsentliga fel i räkenskaperna, är att 
företagsrevisorn avstyrker att bolagsstämman ska bevilja styrelsens ledamot 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Till skillnad från en ren revisionsberättelse med 
anmärkningar framgår det vid en oren revisionsberättelse tydligt att det handlar om 
väsentliga felaktigheter. Detta förtydligar skillnaden att det vid företagsrevision är ett 
fokus på väsentliga fel och en helhetsbedömning angående företaget vilket inte är fallet 
vid skatterevision.  
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Analys 

I detta kapitel kommer vi att länka samman och analysera vår teoretiska referensram 
med den empiri vi redogjort för i föregående kapitel. Vi kommer även att sammanfläta 
dessa delar med våra egna åsikter. För att underlätta för läsaren väljer vi att 
presentera de områden vi analyserat ämnesvis.  

 
I figuren nedan (Figur 8) klargör vi de områden som behandlas inom analyskapitlet. 
 

 
Figur 8 Översikt analysområden (egen bearbetning) 

6.1 Urval 
 
Redan i den inledande urvalsprocessen märker vi att det finns skillnader mellan 
skatterevisionsprocessen och företagsrevisionsprocessen. I företagsrevisionsprocessen 
är det företagen som visar ett revisionsintresse och kontaktar en revisionsbyrån, vilka i 
sin tur måste göra en riskbedömning om de utifrån vissa kriterier kan ta emot företaget 
som ny kund. Utgångspunkten i detta urval är oberoendeförhållandet mellan det aktuella 
företaget och revisionsbyrån, vilket betyder att nära kopplingar dem emellan inte får 
existera. Det ska poängteras att det är företagen som tar första steget mot en revision, 
och att företagsrevisorer gör sitt urval utifrån de företag som visat intresse för 
revisionsbyrån. I skatterevisionsprocessen har urvalsprocessen en annan utgångspunkt. 
Skatteverket har vissa kriterier för att ett företag ska bli aktuellt för revision. Dessa 
kriterier kan variera från år till år och även vara riktade mot vissa branscher. Det är 
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alltså inte på företagens initiativ de blir aktuella för revision, utan alla företag som 
passar in på de bestämda kriterierna blir tillhörande en grovurvalsgrupp. Till skillnad 
från företagsrevisionen, där valet av företag som ska revideras inom revisionsbyrån till 
största del beror på oberoendesituationen, så utgår Skatteverket istället ifrån särskilt 
bestämda aktiviteter vid valet av revisionsobjekt. Syftet med skatterevisionen varierar 
med olika aktiviteter och det är med hänsyn till syftet som ett urval av aktuella företag 
ur grovurvalsgruppen görs. Detta betyder att skatterevisionen på Skatteverket omfattar 
ett smalare spektrum av företagstyper än vad företagsrevisionen gör. Vid våra intervjuer 
poängteras det att skatterevisorerna vet vilka felaktigheter de ska leta efter på ett annat 
sätt än vad företagsrevisorerna gör.   
 
Redan i det första steget av de två revisionsprocesserna hittar vi alltså signifikanta 
skillnader då urvalsarbetet sker på vitt skilda sätt. En av de största skillnaderna är att 
skatterevision endast väljs att utföras av företag där det existerar en indikation på 
felaktigheter i räkenskaper och förvaltningen, jämfört med företagsrevision som sker av 
samtliga företag utan att hänsyn, i detta skede av revisionen, tas till aktuella, eventuella 
eller obefintliga felaktigheter. En annan väldigt påtaglig skillnad är att urvalet för vilka 
företag att granska genom skatterevision sker centralt för hela landet och väljs ut av de 
som är ämnade att genomföra revisionen medan urvalet för vilka företag att granska 
genom företagsrevision sker lokalt och på initiativ av den reviderade parten.  

6.2 Granskning 
 
Att skatterevisorerna ”vet vad de letar efter” och genomför en mer begränsad 
granskning är en aspekt som lyfts fram under empiriavsnittet som en av de väsentliga 
skillnaderna mellan skatterevision och företagsrevision. Syftet med företagsrevision är 
att företagsrevisorn ska utreda och granska företagets helhet, medan skatterevisorn är 
mer begränsad och nästan uteslutande granskar de delar inom ett företag som ingår i 
syftet med skatterevisionen. Detta är en betydande skillnad mellan skatterevision och 
företagsrevision, att de två revisionsprocesserna har olika syften, detta anser vi är 
grunden och den bakomliggande orsaken till flertalet av de skillnader som föreligger 
mellan de båda revisionsprocesserna.  
 
Det har under empiriavsnittet blivit tydligt att skatterevisorer granskar de delar som inte 
är synliga i det finansiella material som hålls tillgängligt från företagen. Att 
företagsrevisorerna kan utfärda en ren revisionsberättelse samtidigt som det ur 
skatterevisionsperspektiv bedöms förekomma felaktigheter i företaget beror på att 
företagsrevisorn endast grundar sin bedömning av företaget på de räkenskaper som 
finns tillgängliga. Dessa räkenskaper och det material som presenteras för 
företagsrevisorerna är många gånger korrekt och eftersom företagsrevisorernas arbete är 
att bedöma företaget utifrån detta material utfärdas en ren revisionsberättelse.  Detta är 
något som gjort oss uppmärksamma, att företagsrevisorn kan gör rätt men att det ur ett 
skatterevisionsperspektiv ändå är fel.  
 
Skatterevisorn i sin tur grundar sin bedömning även på material som utelämnats 
räkenskaperna. Ofta finns de felaktigheter som förekommer i företagen i just detta 
material som inte tilldelats företagsrevisorn och då dennes jobb inte inkluderar att 
granska material utanför räkenskaperna utfärdas en ren revisionsberättelse, vilket gör att 
företagsrevisorn kan göra rätt samtidigt som det ur skatterevisorns synvinkel bedöms 
föreligga fel.  
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Detta anser vi är en huvudanledning till att externa intressenter även borde vara 
intresserade av skatterevisionen. I dagsläget talas det mycket om att syftet med 
företagsrevisionen är att säkerställa företags finansiella ställning så att externa 
intressenter ska kunna förlita sig på denna information och ta ekonomiska beslut utifrån 
den. Vi menar att det faktum att denna säkerställning kan vara genomförd på ett, enligt 
lag och ordning korrekt sätt, men ändå innehålla flertalet felaktigheter i ett 
skatterevisionsperspektiv är ett problem som borde uppmärksammas betydlig mer. Vi 
anser att externa intressenter kan bli vilseledda av en ren revisionsberättelse om det 
senare visar sig att det finns skattemässiga felaktigheter inom ett företag. Det är möjligt 
att erfarna intressenter har kunskap om skatterevisionen och vet att denna problematik 
finns, men vi anser att den allmänna kunskapen om skatterevision är bristfällig och att 
en stor grupp intressenter därför riskerar att missa felaktigheter hos ett intresseobjekt.  
 
I vanliga fall kan skatterevisorn anmäla företagsrevisorn om denne anser att 
företagsrevisorn inte gjort ett tillräkligt granskningsarbete, dilemmat i situationer likt 
ovan är att företagsrevisorn inte kan anses skyldig till brister i sitt arbete. Detta 
resulterar i ett glapp mellan de båda revisionsprocesserna där felaktigheter kan förbises, 
vilket vi anser är ett problem. Ett annat problem som härrör från glappet mellan de båda 
revisionsprocesserna är att skatterevisorn knappt använder sig av den granskning som 
företagsrevisorn har utfört. Skatterevisorerna förklarar detta med att de granskar andra 
områden än vad företagsrevisorn granskar. Skatterevisorerna ser det inte direkt som ett 
problem, men det kommer till vår kännedom under empiridelen att det ändå finns en 
önskan om att de skulle få ta del av företagsrevisorns granskning. I dagsläget är 
företagsrevisorns granskning ingenting som skatterevisorn har rätt att ta del av utan 
företagsrevisorns medgivande. Vi anser att detta är någonting som borde ses över, då vi 
tror att det i många situationer skulle vara positivt för skatterevisorn att få ta del av 
denna granskning. Argumentet att företagsrevisorn vill se till sitt eget och dennes kunds 
bästa, och inte avslöja mer än nödvändigt gentemot en tredje part som Skatteverket, ser 
vi inte som tillräckligt. Vi anser att det borde finnas ett lagstadgat 
informationsutlämnande från företagsrevisorer till skatterevisorer, detta för att 
underlätta skatterevisorns granskningsarbete.  

6.3 Revisionspromemorian och revisionsberättelsen 
 
Slutprodukten av skatterevisionen är revisionspromemorian, och densamma i 
företagsrevisionen är revisionsberättelsen. Det poängteras att skillnaden mellan dessa 
två slutprodukter är att revisionspromemorian är ett övervägande och 
revisionsberättelsen är ett beslut. Den revisionspromemoria som upprättas och dess 
innehåll är alltså bara ett övervägande till beslut som skatterevisorerna förespråkar och 
föreslås ska tas. Det slutgiltiga beslutet som tas till följd av skatterevisionen fattas sedan 
i skattenämnd. Till skillnad från revisionspromemorian är alltså den revisionsberättelse 
som författas av företagsrevisorn ett beslut i den meningen att företagsrevisorn själv 
avgör vilken information som ska anges och tilldelas intressenterna. Företagsrevisorn 
har alltså i de flesta fall själv beslutsrätt gällande vilket material som ska publiceras och 
inte. Vi tror att denna skillnad föreligger på grund av att dessa två slutprodukter 
påverkar den reviderade parten på olika sätt. Om skatterevision utförs och granskningen 
leder till beskattningsändringar med skattetillägg som påföljd drabbas den reviderade 
parten direkt av ekonomiska konsekvenser. Detta till skillnad från genomförandet av 
företagsrevision där granskningen leder till ett utlåtande av företagsrevisorn gällande 
företagets ekonomiska och finansiella ställning, utan direkta ekonomiska påföljder. 
Detta förfarande torde även ha och göra med att de två revisionsprocessernas syften 
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skiljer sig åt. Att skatterevision genomförs med syftet att rätta till de fel som föreligger i 
företagets räkenskaper och att företagsrevisionsprocessen genomförs med syftet att 
försäkra sig om att inga väsentliga fel som skulle kunna vilseleda intressenterna 
föreligger borde enligt oss ge en förklaring till varför innehållet i dessa två slutprodukter 
skiljer sig åt så markant som de faktisk gör.  
 
Som nämnts ovan använder inte skatterevisorn den granskning som företagsrevisorn 
utfört i någon stor utsträckning, men det har under det empiriska avsnittet kommit fram 
att den revisionsberättelse som företagsrevisorn upprättar är ett dokument som 
skatterevisorerna vanligtvis kollar på. Anledningen som uppgivits vid intervjuerna och 
som även nämns i det teoretiska kapitlet, är att företagsrevisorerna måste lämna 
upplysningar i revisionsberättelsen om ett företag exempelvis inte lämnat in 
deklarationen eller betalt skatter och avgifter i tid. Detta är givetvis information som 
skatterevisorerna är intresserade av. Det måste här poängteras att felaktigheter som 
upptäcks vid skatterevisionen inte alltid återfinns som en indikation i anmärkningar från 
företagsrevisorn. Som vi visar i bilaga 1-3 kan ett revisionsobjekt där 
skatterevisionsgranskningen föranlett till beskattningsåtgärder på både företaget och 
ägaren som privatperson, samtidigt ha erhållit en ren revisionsberättelse av 
företagsrevisorn. Detta anser vi är ett bra exempel på att det är stora skillnader mellan 
skatterevision och företagsrevision även om det är samma företag som granskas. Det är 
just detta faktum vi vill ska nå ut till allmänheten så att intresset, och därmed även 
kunskapen, kring skatterevisionsprocessen ökar. 
 
Den kanske största skillnaden mellan de två slutprodukterna är som nämnt ovan 
innehållet i dessa två olika dokument. Revisionsberättelsen är som vi nämnt tidigare 
många gånger ett standardiserat dokument, innehållande väldigt övergripande 
information om företaget och granskningen som genomförts. Ofta nämns bara att 
revisionen har genomförts i enlighet med god revisionssed och vilka underlag som 
ligger till grund för de uttalanden som görs till följd av revisionen. Företagsrevisorn 
fastställer sedan huruvida företagets årsredovisning har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och i vilken utsträckning denna ger en rättvisande bild av 
företaget. Avslutningsvis gör företagsrevisorn en bedömning om huruvida företagets 
styrelse ska tilldelas ansvarsfrihet eller inte för räkenskapsåret.  Revisionspromemorian 
i sin tur innehåller mycket mer utförlig information om företaget och de 
beskattningsfrågor som har behandlats och förorsakat skatterevisionen. Varje 
beskattningsfråga beskrivs utförligt och på ett sådant sätt att läsaren ska förstå vilket fel 
som föreligger och varför revisionen genomförs. En hänvisning till lagstiftning eller 
andra regelverk ges också för att ge en bild av hur ett korrekt förfarande ser ut. Även 
alla beräkningar som görs redovisas i revisionspromemorian vilket ger en bra förståelse 
för beskattningsfrågans och felets storlek och omfattning. Även om 
revisionspromemorian aldrig blir offentlig och tillgänglig för allmänheten så är 
revisionsbesluten som tas utifrån dessa promemorior självbärande vilket gör att all 
relevant information som framkommit under skatterevisionen finns tillgänglig för 
allmän beskådning. Bilaga 1 och bilaga 2 visar att besluten som fattas utifrån 
revisionspromemoriorna till följd av skatterevision innehåller mycket information som 
kan användas av företagsintressenterna. Enligt vår mening borde, på grund av detta, 
revisionspromemoriorna vara av minst lika stort intresse för företagets intressenter då 
dessa kan bilda sig en uppfattning om de fel som förekommer i de reviderade företagen. 
Något som de inte får möjlighet till genom att ta del av revisionsberättelsen. Med detta 
som bakgrund tror vi att företagsintressenterna skulle gynnas av att använda både 
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revisionsberättelsen och skatterevisionsbesluten för informationshämtning. Då 
företagsrevisorn övergripande bedömer företagets finansiella och ekonomiska ställning, 
uttalar sig gällande huruvida företagen upprättat sin redovisning i enlighet med god 
redovisningssed, om årsredovisningen har författats i linje med årsredovisningslagens 
regler och huruvida styrelsen ska tilldelas ansvarsfrihet eller inte samtidigt som 
skatterevisorn i mer detaljerad form beskriver de felaktigheter som förelegat och den 
rådande situationen i företaget tror vi att dessa två slutprodukter är ett mycket bra 
komplement till varandra.  
 
Av denna anledning är vi av den åsikten att besluten som tas till följd av revision borde 
vara mer tillgängliga för allmänheten. Alla beslut är offentliga och går att erhålla genom 
kontakt med Skatteverket, men enligt vår mening borde detta underlättas. Idag finns 
samtliga revisionsberättelser bifogade i företagens årsredovisningar och på liknande sätt 
borde även skatterevisionsbesluten finnas tillgängliga till intressenternas fördel. Kanske 
borde företag som varit föremål för skatterevision tvingas att ange detta i 
årsredovisningen och att då även skatterevisionsbeslutet ska finnas bifogat. Detta för att 
företagets intressenter automatiskt ska få information om att företaget varit föremål för 
skatterevision och vad det är som förorsakat detta. Ett sådant förfarande skulle även 
fungera som ett incitament för företagen att göra rätt för sig från början. Det skulle även 
ge företagsintressenterna en förståelse för hur olika dessa två revisionsprocesser är, och 
det faktum att företagsrevisorn kan göra rätt samtligt som det ur ett perspektiv som 
skatterevisor anses föreligga fel. Även om skatterevisionsbesluten inte skulle påverka 
företagsintressenterna i deras beslutstagande tror vi att en bestämmelse som tvingar 
företagen att ange att de varit föremål för skatterevision i årsredovisningen skulle gynna 
samhället på så sätt att mindre skattefel skulle begås av företagen.  

6.4 Påföljd 
 
Under en företagsrevision försöker företagsrevisorn ge rådgivande vägledning till det 
aktuella företaget hur detta kan rätta till felaktigheter i sin finansiella rapportering. Om 
det under en företagsrevision återfinns större felaktigheter så har företagsrevisorn en 
skyldighet att upplysa om dessa i revisionsberättelsen alternativ upprätta en oren 
revisionsberättelse. Påföljden vid en skatterevision blir till skillnad från detta alltid 
skattetillägg till följd av felaktigheterna, oavsett omfattningen av dessa. Skatterevisorn 
försöker sedan, i enlighet med företagsrevisorn, att ge rådgivande vägledning till 
företagen om hur felen ska åtgärdas och hur de inför nästkommande år ska undvika att 
göra samma felaktigheter igen. Detta är återigen en signal på att syftet med revisionerna 
skiljer sig åt, där företagsrevisionen vill se till att företagens finansiella rapportering inte 
är vilseledande gentemot externa intressenter medan skatterevisionen utgår från att allt 
material ska vara korrekt oavsett väsentlighetsgrad. Vi anser dock att intressenter borde 
vara angelägna om felaktigheterna vid skatterevisionen även om det handlar om mindre 
belopp. Detta eftersom exempelvis skatter och avgifter är ständigt återkommande och 
även mindre felaktigheter inom området kan på längre sikt skada företaget.  
 
Även inom detta område är alltså skillnaderna mellan de två revisionsprocesserna 
tydliga. Medan företagsrevisorerna upplyser företaget om eventuella felaktigheter som 
föreligger och rådgör för hur detta ska rättas till utfärdar skatterevisorerna sanktioner i 
form av skattetillägg för alla fel som återfinns under revisionen. Återigen är det 
revisionsprocessernas olika syften som förespråkar skillnaderna, att företagsrevisorerna 
arbete är se till så att företagens räkenskaper är så korrekta att intressenterna inte 



Kapitel 6 – Analys 
 

 80!

vilseleds av informationen medan skatterevisorernas arbete är se till så att alla lagar och 
regler som föreligger följs av företagen.  

6.5 Slopandet av revisionsplikten 
 
Trots det faktum att Sverige valt att tillämpa en låg nivå för gränsvärdena som befriar 
företag från revisionsplikten, visar figur 1.1 i inledningskapitlet att den nya 
lagändringen berör en stor del av de företag som står för de flesta skattefelen i Sverige. 
Skatteverket menar att det framförallt är i de små och medelstora företagen som 
skattefel sker, vilket möjligen skulle kunna betyda att skattefelen ökar då dessa företag 
nu kan välja att avstå företagsrevision. Detta anser vi har en koppling till att det under 
empiriavsnittet framkommer att det finns en oro bland skatterevisorerna att både de 
avsiktliga och de oavsiktliga felen kommer att öka i och med lagändringen. Det nämns 
dock att det finns en tro på att många av de berörda företagen åtminstone kommer att 
välja att erhålla extern hjälp med redovisningen eller använda sig av företagsrevisorn 
som rådgivare, och att felen därmed kommer att kunna hållas nere på en acceptabel 
nivå. Detta faktum anser vi är ännu ett argument för att det borde finnas ett lagstadgat 
informationsutbyte mellan företagsrevisorn och skatterevisorn. Vi tror att det skulle 
behövas en lag som uppmuntrar till detta eftersom företagsrevisorer idag är noga med 
att inte lättvindigt lämna ut information till Skatteverket även om informationen inte är 
sekretessbelagd enligt lag. Då det dessutom finns indikationer på att slopandet av 
revisionsplikten kommer att påverka de företag som medför flest skattefel, anser vi att 
det vore fördelaktigt med en informationsutbyteslag. 

6.6 Earnings management 
 
Under det empiriska avsnittet kommer det fram att problem med earnings management, 
vilket Healy och Wahlen (1999:368) menar är företag som medvetet korrigerar sina 
finansiella rapporter eller transaktioner på ett felaktigt sätt, upplevs vara mer 
förekommande inom företag som är inblandad i någon form av grov ekonomisk 
verksamhet. Det anses att de flesta företag vill göra rätt för sig, vilket leder till att 
felaktigheter vanligen består av oavsiktliga fel som beror på okunskap snarare än 
medvetna fel. Ur Skatteverkets perspektiv är earnings management ett sätt för företag 
att undvika skatt och inte i första hand att vilseleda aktieägarna. Vi tror att en anledning 
till att det finns incitament till earnings management i Sverige är att den redovisade 
inkomsten ligger till grund för den beskattningsbara inkomsten, vilket kan uppmuntra 
ohederliga företagare att korrigera sina redovisade inkomster på ett felaktigt sätt. Healy 
och Wahlen (1999:368) påpekar precis detta, att incitamenten till earnings management 
tenderar att öka när det finns ett nära förhållande mellan företagens redovisning och 
vilken skatt de påförs. Vi anser dock att detta kan vara ett svårt problem att lösa 
eftersom Skatteverket måste använda sig av någon slags information från företagen då 
de beräknar den beskattningsbara inkomsten. Något som Eilifsen et al (1999:488) och 
Burghstahler et al (2006:1013) nämner i teorin, som talar för att företag inte vill 
undervärdera sina tillgångar på ett felaktigt sätt, är att det skulle kunna påverka hur den 
externa intressenten ser på företaget. Detta tror vi kan vara precis det skydd som 
Skatteverket behöver för att andelen företag som väljer att korrigera ner sitt resultat 
minimeras. Vi är av den uppfattningen att externa intressenter är viktigt för de flesta 
företag och tror därför att det är mer förekommande att företag väljer att korrigera upp 
sitt resultat, vilket är fel i sig men det är inte en handling som åsyftar till 
beskattningsskyldigheten som berör Skatteverket. 
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Som framkommit under intervjuerna är det oftast mindre privatägda företag, utan 
externa intressenter, som väljer att redovisa en för låg beskattningsbar inkomst. Som 
nämnts genomförs det också utredningar av skatterevisorn om det föreligger 
indikationer på att sådant är fallet. Detta är också något som vi anser skiljer 
företagsrevisionen från skatterevisionen. För företagsrevisorerna är det av vikt att 
kontrollera så att företagen inte har redovisat ett för högt resultat som kan påverka de 
externa intressenterna, samtidigt som skatterevisorerna är mer intresserade av att 
kontrollera så att företagen inte har redovisat ett för lågt resultat med intentionen att 
undkomma beskattning.  

6.7 Lokalisering 
 
Ett tillvägagångssätt som företag använder sig av för att korrigera sina transaktioner, 
vilket nämns både i den teoretiska referensramen och också i den empiriska delen, är att 
placera sina kapitaltillgångar i utlandet i så kallade skatteparadis. Detta kan ses som ett 
alternativ till earnings management när företag vill undvika skattebörda. Vi anser att det 
är allmänt känt i Sverige att både företag och privatpersoner handlar på detta sätt, men 
det är viktigt att Skatteverket når ut med informationen att de nu har möjlighet att 
samarbeta med flera av de länder som räknas till skatteparadisen. Faktumet att 
Skatteverket nu har den möjligheten tror vi kommer att leda till att flertalet företag och 
privatpersoner tänker en extra gång innan de försöker gömma kapitaltillgångar i 
utlandet i hopp om att slippa undan sin skatteskyldighet i Sverige. Dock tror vi att de 
tillvägagångssätt som företag och privatpersoner använder sig av när de placerar sina 
kapitaltillgångar i utlandet kommer att utvecklas i takt med att Skatteverket förbättrar 
sina chanser att stoppa fenomenet. Detta gör att vi bedömer att tendensen att fler företag 
och privatpersoner ”tänker en extra gång” möjligen ökar nu till följd av Skatteverkets 
utökade möjligheter att spåra transaktioner, men att den sedan kommer att stagnera i 
takt med att nya tillvägagångssätt för utlandsplacering av kapital utvecklas. Detta gör att 
vi anser att Skatteverket borde informera om att de har möjligheten att spåra 
transaktioner, men att tillvägagångssättet och framförallt med vilka länder de har 
samarbete med borde hållas hemligt.   
 
Slemrod (2010:858) påpekar att de länder som inte klassas som skatteparadis går miste 
om stora nationella intäkter då privatpersoner och företag väljer att placera 
kapitaltillgångar i utlandet. Vi är av den åsikten att Sverige aldrig kommer att falla 
under denna klassifikation, och därför är det extra viktigt att arbetet med denna 
problematik ständigt utvecklas så att Skatteverket kan ligga steget före de personer och 
företag som utnyttjar denna ekonomiska rörlighet. Vi anser därför att samarbetet som 
OECD utvecklat är en bra indikation på att detta problem tas på allvar.
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7. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion med utgångspunkt i analysen och 
redogöra för de slutsatser vi kommit fram till, samt koppla dessa till uppsatsens 
forskningsfrågor. 

7.1 Diskussion och slutsats 
 
Syftet med denna studie var att tydliggöra hur skatterevisionsprocessen inom 
Skatteverket i Sverige genomförs, samt att klargöra hur de befintliga riktlinjerna kring 
processen överensstämmer med det verkliga utförandet. Det har visat sig att det på 
senare år framställts en slags mall som skatterevisorerna utgår från vid sitt 
skatterevisionsarbete, vilket har resulterat i att det till synes är en relativt standardiserad 
process idag. Till följd av detta vill vi påstå att skatterevisionsprocessen genomförs på 
ett sätt som överensstämmer med de riktlinjer som finns för processen. Något som 
skulle kunna ifrågasättas är huruvida vi kan generalisera detta påstående att gälla för 
hela Sverige då vi endast intervjuat skatterevisorer anställda på Skatteverkets kontor i 
Sundsvall och Umeå. Vi anser dock att en generalisering är sanningsenlig just beroende 
av det faktum att processen har visat sig utföras i enlighet med de riktlinjer som finns. 
Då samma riktlinjer för skatterevision används i hela Sverige torde dessa följas på ett 
liknande sätt oberoende av skatterevisorernas geografiska arbetsplats.  
 
Det har för oss under studiens gång blivit mer och mer tydligt att det onekligen finns 
fler skillnader än likheter mellan skatterevisionsprocessen och 
företagsrevisionsprocessen. Trots att granskningen i teorin och riktlinjerna följer 
liknande steg finns det i utförandet av dessa steg en markant skillnad.  
 
Vi vill särskilt poängtera de, enligt oss, två största skillnaderna processerna emellan. 
Den första är att revisionsprocesserna har visat sig utförs med olika syften i åtanke. 
Medan företagsrevisionen utförs med syftet att försäkra sig om att företagets 
räkenskaper inte innehåller väsentligt stora felaktigheter som kan vilseleda dess 
intressenter, genomförs skatterevisionen med syfte att se till så att företagen följer alla 
skatterättsliga lagar och regler. Med andra ord är företagsrevisorns uppgift att se till så 
att inga väsentliga felaktigheter finns och skatterevisorns uppgift är att så långt det är 
möjligt åtgärda alla fel som föreligger, oberoende av dess storlek. Den andra stora 
skillnaden vi vill poängtera är olikheten av de två slutprodukterna. Även om de båda två 
i de flesta fall följer en standardiserad mall så är innehållet i de båda av väldigt olika art. 
Medan revisionsberättelsen från företagsrevisionen är kortfattad och endast informerar 
om väsentliga felaktigheter eller enstaka anmärkningar, är skatterevisionsbesluten som 
tas till följd av genomförd skatterevision självbärande och innehåller en mer utförlig 
beskrivning av de beskattningsfrågor som behandlats under revisionen.  
 
Något som förvånat oss är att studien har visat att skatterevisorerna genomför sitt 
arbete, näst intill uteslutande, utan att ta del av den granskning som företagsrevisorn 
genomfört av företagen. Det har visat sig att företagsrevisorerna ogärna delar med sig 
av den information de erhållit om företagen och det finns inte heller något som tvingar 
dem att göra detta. Enligt vår mening borde det finnas lagar eller regler som uppmanar 
företagsrevisorerna att dela med sig av denna information, då denna skulle underlätta 
skatterevisorernas arbete. Om denna information skulle lämnas över till 
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skatterevisorerna skulle dessa kunna gör en bedömning av granskningen som 
företagsrevisorerna genomfört. Om granskningen bedöms ha genomförts på ett korrekt 
och tillförlitligt sätt skulle skatterevisorerna kunna använda sig av denna granskning 
istället för att genomföra en egen. 
 
Det vi har kommit fram till i denna studie anser vi framförallt är av intresse för 
företagsintressenter i Sverige, detta då vi belyser problematiken med att en ren 
revisionsberättelse inte nödvändigtvis betyder att det aktuella företaget är fritt från 
felaktigheter. Även om företagsintressenterna troligen är de som har främst intresse i 
denna studie, anser vi också att studien riktar sig till samhället i allmänhet då vi belyser 
att Skatteverkets och skatterevisorernas arbete är av stor betydelse för Sveriges 
ekonomi.  
 
Vi önskar att vår uppsats resulterar i att intressenter av företag får en förståelse för att 
även skatterevisionens utfall är någonting som borde vägas in i ett ekonomiskt 
beslutstagande. Som vi har nämnt tidigare i uppsatsen anser vi att det redan finns en 
utbredd kunskap om företagsrevisionen och dess fördelar, men vi hoppas att denna 
uppsats leder till ett ökat intresse för skatterevisionen och därmed även en ökad kunskap 
om denna.  
 
Företag i Sverige är troligen väl medvetna om att externa intressenter i stor utsträckning 
använder sig av företagsrevisorns revisionsberättelse som informationsunderlag till 
ekonomiska beslut. Lika väl kan företagen vara medvetna om att skatterevisionsbeslut 
sällan kommer de externa intressenterna till kännedom. Detta anser vi kan vara en av 
orsakerna till att företagen är noggranna i sitt arbete med att upprätta de räkenskaper 
som ligger till grund för företagsrevisorns granskning, samtidigt som de inte känner 
samma press att följa de skatterättsliga reglerna på ett korrekt sätt.  
 
Vi har under studiens gång inte fått några indikationer på att skatterevisionsprocessen 
kommer att förändras i och med slopandet av revisionsplikten. De tankar som finns är 
att det möjligen kommer utvecklas och implementeras ett projekt eller liknande från 
Skatteverkets sida som då riktar sig särskilt mot de berörda företagen, men än så länge 
har inte Skatteverket tagit till några åtgärder till följd av lagändringen. Vi kan tycka att 
det är aningen förvånande att det inte redan nu finns planer på att granska dessa företag 
extra noggrant, men samtidigt måste tiden först få utvisa om lagändringen resulterar i att 
flertalet företag väljer att avstå revision, och om skattefelen i och med detta ökar i antal. 
Vi tror, i likhet med utfallet i Danmark, att de flesta av de berörda företagen kommer att 
fortsätta använda sig av företagsrevision som en kvalitetssäkring, åtminstone de som har 
många externa finansiärer och intressenter. Dock tänker vi oss att de nya företag som 
registreras nu, efter att den nya lagen trätt i kraft och som faller under gränsvärdena, är 
de företag som kommer att avstå företagsrevisionen. Detta för att de inte i lika stor 
utsträckning som de företag som tidigare haft företagsrevision känner till de praktiska 
fördelarna som en företagsrevision medför. Om det skulle visa sig att skattefelen ökar 
nu efter lagändringen, tror vi alltså att det främst är dessa nya företag som kommer att 
stå för denna ökning.  
 
Vi anser att allmännyttan av revisionsberättelsen och skatterevisionsbeslutet borde vara 
densamma men idag är det inte så. Det borde enligt vår mening visas ett större intresse 
av att få ta del av skatterevisionsbesluten då dessa innehåller utförlig information om de 
felaktigheter som företaget förorsakat. Kanske är detta inte lika viktigt i de fall det är 
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små- och medelstora företag som skattereviderats men vid skatterevision av större 
företag med externa intressenter borde skatterevisionsbesluten uppmärksammas, detta är 
något som enligt oss borde ligga i intressenternas intresse.  
 
Vi anser det inte nödvändigt att allmänheten behöver känna till hur 
skatterevisionsprocessen utförs i detalj. Detta är något som inte ens är möjligt med den 
sekretess som föreligger skatterevisionsprocessen och dess genomförande. Men vi vill 
propagera för att i alla fall skatterevisionsbesluten borde vara något som alla känner till 
finns, och som alla företagsintressenter använder sig av för sökning av 
företagsinformation.   
 
Vi bedömer att denna studie genererar ett teoretiskt såväl som praktiskt bidrag. Tidigare 
forskning har haft fokus på företagsrevisionsprocessen och få studier har behandlat 
skatterevisionsprocessen. Av den anledningen anser vi att denna studie bidrar till att 
fylla det informationsgap som funnits mellan dessa två processer. Studien förtydligar 
även hur skatterevisionsprocessen genomförs i verkligheten, vilket vi menar att det 
funnits otillräcklig kunskap om. Ur ett praktiskt perspektiv anser vi att studien lyfter 
fram möjligheten för samhället och kapitalmarknadens intressenter att använda sig av 
informationen som skatterevisionen genererar. Idag används informationen från 
företagsrevisionen ofta, men vi menar att även informationen från skatterevisionen 
borde användas lika frekvent då denna vanligen belyser andra felaktigheter inom ett 
företag. Vi är av den uppfattningen att denna studie lyfter fram problematiken med att 
företagsrevisionen och skatterevisionen kan resultera i olika slutbedömningar för 
samma företag, vilket belyser det faktum att informationen från skatterevisionen också 
borde beaktas.  
 
Nedan återkopplar vi vårt empiriska material, samt de förda diskussionerna till de 
forskningsfrågor och det syfte vi presenterat inledningsvis. Detta för att förtydliga vad 
vi kommit fram till inom ramen för denna uppsats.  
 
! Skatterevisionsprocessen utförs på ett sätt som överensstämmer med de riktlinjer 

som finns för processen, och fokus ligger på granskningen då urvalet till största del 
sker centralt. 

 
! Det finns fler skillnader än likheter de två revisionsprocesserna emellan. Utifrån 

resultatet av det empiriska materialet framgår det att grunden till detta är att 
huvudsyftet med de båda revisionsprocesserna skiljer sig åt. 

 
! Det borde finnas ett lagstadgat informationsutlämnande från företagsrevisorn till 

skatterevisionsrevisorn. Detta då det idag finns sekretessbegränsningar, samt en 
ovilja att lättvindigt dela med sig av information, vilken sannolikt skulle vara till 
nytta för skatterevisorn. 

 
! Vi tycker att alla företag som varit föremål för skatterevision ska upplysa om detta i 

sina årsredovisningar. Vi anser också att skatterevisionsbeslutet i och med detta ska 
bifogas så att alla företagets intressenter på ett enkelt sätt ska kunna ta del av 
informationen i detta beslut.  



Kapitel 7 – Diskussion och slutsats 
 

 85!

 
! Skatterevisionsprocessen kommer med stor sannolikhet inte att förändras nämnvärt i 

och med slopandet av revisionsplikten. Vad som dock kan komma att förändras är 
urvalsprocessen för vilka företag att granska genom skatterevision, då nya 
urvalsfrågor kan tillkomma.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det första förslaget vi har till fortsatt forskning är utfallet av den slopade 
revisionsplikten. I och med att lagen trädde i kraft så sent som i november förra året 
finns det ännu inga indikationer på hur många av de företag som berörs av denna 
lagändring som faktiskt kommer att avstå företagsrevision. Vi anser att det skulle vara 
intressant att undersöka huruvida slopandet av revisionsplikten leder till en förändring 
av Skatteverkets arbete, samt om det leder till ett ökat antal skattefel och mer 
ekonomisk brottslighet. Det skulle även vara intressant att, om ett par år när lagen varit 
verksam för en längre tid, genomföra forskning för att se vilka fördelar respektive 
nackdelar alternativet att aktivt välja bort företagsrevision medför för mindre företag.  
 
Vi anser också att det skulle vara intressant att genomföra en undersökning om 
Skatteverkets revision av stora och börsnoterade företag. Hur denna genomförs och 
huruvida processen liknar den företagsrevision som görs av dessa företag.  
 
Vi tycker även att det skulle vara intressant att forska kring det urvalsarbete för vilka 
företag att granska som Skatteverket genomför, då denna process skiljer sig markant 
från företagsrevisorns urvalsarbete. 
 
Till sist anser vi det vara intressent att forska kring huruvida det finns skillnader i de 
skattefel som förorsakas av företagen beroende av dess storlek. Bland annat skulle det 
vara intressant att se om vissa skattefel är mer vanligt förekommande hos företag av en 
viss storlek. Denna forskning skulle även kunna riktas mot huruvida den finns ett 
samband mellan skattefelens karaktär och företagens branschinriktning. 
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8. Sanningskriterier 

I detta kapitel redogör vi för de sanningskriterier som är att tillämpa för denna uppsats. 
Vi lämnar en beskrivning av sanningskriterierna och diskuterar kring huruvida vi anser 
att vi uppfyllt dem.  

 
De två vanligaste sanningskriterierna vid samhällsvetenskapliga undersökningar är 
validitet och reliabilitet. Validitet är en bedömning av överensstämmelsen mellan det 
forskaren avser att mäta och det forskaren faktiskt mäter (Bjereld et al, 2006:108), det 
vill säga överensstämmelsen mellan frågeställningen och studiens slutsatser (Bryman & 
Bell, 2005:48). Reliabilitet är ett mått på studiens tillförlitlighet (Bryman & Bell, 
2005:48). Tillförlitligheten är beroende av hur forskaren mäter det som ska mätas, om 
resultatet av undersökningen återkommer vid nytt genomförande av samma 
undersökning är studiens tillförlitlighet hög (Bjereld et al, 2006:111).  
 
Dessa två sanningskriterier tillämpas dock bäst vid kvantitativa undersökningar, enligt 
Bryman och Bell (2005:304) måste begreppen validitet och reliabilitet anpassas när 
undersökningen är av kvalitativ art. Dessa begrepp är därmed inte helt lämpade och 
tillräckliga att använda som sanningskriterier för vår undersökning.  

8.1 Validitetsbegreppet vid kvalitativa undersökningar 
 
Enligt Patel och Davidson (2007:102-103) är begreppet validitet hänförligt till hela 
forskningsprocessen vid en kvalitativ studie, till skillnad från en kvantitativ studie då 
begreppet validitet endast avser huruvida forskaren undersöker rätt företeelse. Att 
begreppet validitet är att hänföra till hela forskningsprocessen vid en kvalitativ studie 
gör att detta begrepp flätas samman med reliabilitetsbegreppet, vilket innebär att 
forskaren kan välja att bortse från begreppet reliabilitet vid kvalitativ forskning (Patel & 
Davidson, 2007:103).  
 
Hur validiteten ska mätas beror på studiens utformning, då alla kvalitativa 
undersökningar är relativt unika är det svårt att applicera samma validitetskriterier på 
samtliga undersökningar (Patel & Davidson, 2007:104). Enligt Patel och Davidson 
(2007:104) är dock problem vid studiens datainsamling samt analys och redovisningen 
av resultatet tillräckligt generella för att validitetsmätas i samtliga studier. 
 
Validiteten av datainsamlingen mäts efter hur väl det insamlade materialet kan användas 
för att skapa en trovärdig tolkning av det som studeras. Ofta sker datainsamlingen för 
kvalitativa studier genom triangulering, vilket innebär att data samlas in med hjälp av 
flera olika metoder, så som intervjuer, observationer och dokument. Syftet med detta är 
att forskaren, i analysen, kunna ge en så detaljrik och korrekt bild av det studerade som 
möjligt. För att stärka validiteten av datainsamlingen kan forskaren även använda sig av 
olika datakällor, så som olika personer samt olika platser och tidpunkter. (Patel & 
Davidson, 2007:103-104) 
 
Då vi har använt oss av både kvalitativa intervjuer och dokument vid vår datainsamling 
anser vi att validiteten för denna är hög. Vi har även valt att genomföra intervjuer med 
olika personer med samma befattning för att få en så övergripande bild av 
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skatterevisionsprocessen som möjligt. Det faktum att vi under hela undersökningens 
genomförande har valt att komplettera datainsamlingen med ytterligare material anser vi 
också gör att validiteten stärks. Vi anser att det material vi samlat in via de intervjuer vi 
genomfört, samt kompletteringen av dessa, och dokumentgranskningen har gett oss 
tillräckligt med information för att göra en korrekt tolkning. Utifrån denna tolkning har 
vi sedan kunnat presentera sanningsenliga resultat och slutsatser av studien.  
 
Vad gäller validiteten av analysen och redovisningen av resultatet bedöms detta utifrån 
trovärdigheten av de tolkningar som forskaren har gjort och på vilket sätt denne har 
presenterat dessa. Vid kvalitativa intervjuer är det till exempel viktigt att forskaren vid 
transkriberingen av dessa är noggrann för att resultatet på bästa sätt ska spegla vad 
respondenten avsåg att framföra. Vidare är det viktigt att de resultat som forskaren 
ämnar redovisa beskrivs så utförligt att läsaren själv kan skapa sig en uppfattning av 
dess trovärdighet. Ett sätt att främja detta kriterium är att låta undersökningens 
respondenter och andra forskare ta del av forskarens tolkningar och resultatet av dessa. 
(Patel & Davidson, 2007:105) 
 
Genom att respondenterna har tagit del av, och godkänt, det material som vi 
sammanställt och presenterar i empirin till följd av genomförda intervjuer anser vi att 
detta kriterium uppfylls. Vi har alltså säkerställt validiteten av de tolkningar vi gjort av 
det material som samlats in vid intervjuerna, under arbetets gång. Detta för att minimera 
risken för missförstånd och felbedömningar. Vad gäller det material vi har samlat in 
utanför intervjuerna, de årsredovisningar, skatterevisionsbeslut och revisionsberättelser 
som vi granskat, så anser vi att detta kriterium uppfyllts genom att andra forskare har 
granskat våra tolkningar av detta material på de seminarier vi deltagit på under 
undersökningens gång.  
 
Som en generell regel kan nämnas att det vid kvalitativa undersökningar är av stor vikt 
att forskaren så utförligt som möjligt beskriver hela forskningsprocessen. Detta för att 
läsaren ska förstå varför forskaren har genomfört studien på det sätt som tillämpats, 
samt de val som denne har gjort. (Patel & Davidson, 2007:106) 
 
Vi har genom hela studien haft denna regel i åtanke och vi är av den uppfattningen att 
beskrivningarna vi gjort gällande problembakgrund, vår förförståelse, studiens 
datainsamling, urvalet, intervjuernas genomförande och respondenterna, 
dokumentationsgranskning och databearbetning är tillräckligt utförliga för att läsaren 
ska förstå de val vi gjort.  
 
Vi har också genom hela studiens genomförande haft objektiviteten i åtanke. På grund 
av att vi för denna studie endast har intervjuat personer som arbetar med 
skatterevisionsprocessen och inte samlat in någon primär data gällande 
företagsrevisionsprocessen har objektiviteten varit extra viktig i denna studie. Vi anser 
dock att det reslutat vi presenterar är trovärdigt och sanningsenligt och vi är av den 
åsikten att vi lyckats genomföra studien utan att vinkla den till 
skatterevisionsprocessens fördel.  
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Bilaga 1 – Skatterevisionsbeslut hänfört till Revisionspromemoria, Företag A 
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Bilaga 2 – Skatterevisionsbeslut hänfört till Granskningspromemoria, Företag A 
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Bilaga 3 – Revisionsberättelse, Företag A 
 

 
 
  
 
 
 
 
Bilaga 4 – Intervjuguide 
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INLEDNING 
 
Här tänkte vi presentera intervjuns upplägg, berätta vilka vi är, samt beskriva vad vi 
ska använda materialet från intervjun till.  
 

• Vad jobbar du som på Skatteverket? Arbetsuppgifter?  
• Hur arbetar ni med granskningen i dagsläget? 
• Kan du beskriva skrivbordskontrollen? 
• Kan du beskriva utförandet av revisionsarbetet på Skatteverket? I vilken del 

läggs störst vikt? 
• Skiljer sig granskningen mellan små och stora företag? Branscher? 
• Hur jobbar ni med riskhantering? Använder ni er exempelvis av väsentligt 

belopp och vad avgör då beloppets storlek? 
• Hur går urvalet till? Kan du som (revisor) påverka urvalsprocessen? 
• Om ett företag är under granskning, hur mycket tid läggs ner på att granska 

poster som inte fastnat i kontrollen? 
• Vilka typer av företag upplever du gör de flesta felen i redovisningen? 
• Anser du att det finns skillnader mellan små och stora företag gällande 

kunskapsfel, medvetna/omedvetna fel? 
• Använder ni er av företagsrevisorns granskning på något sätt? 
• Hur stor vikt har de orena revisionsberättelserna vid ert granskningsarbete? 
• Vad har Skatteverket för nytta av att årsredovisningen blir granskad av en 

företagsrevisor? 
• Vilken information som går att hämta från den reviderade årsredovisningen är 

viktig för Skatteverket? 
• Hur sker rapportering av revisionen? Löpande? 
• Vad ska revisionspromemorian innehålla? 
• Hur bedöms skattefel och vilka påföljder har dessa på företagen? 
• Hur fungerar samarbetet med andra myndigheter för att bekämpa 

skattebrottsligheten?  
• Hur arbetar ni med att privatpersoner och företag väljer att placera 

kapitaltillgångar i utlandet? 
• Vilka konsekvenser får skattefelen för företagsrevisorn? 
• Hur ofta händer det att en företagsrevisor anmäls? 
• Har du tidigare arbetat på en revisionsbyrå med företagsrevision?  
• Om ja, vilka är de största skillnaderna? 

 

SLOPANDET AV REVISIONSPLIKTEN 
 

• Tror du att de avsiktliga/oavsiktliga felen kommer att öka i och med 
slopandet av revisionsplikten? 

• Tror du att granskningsprocessen kommer att förändras? 
• Tror du att revisorns roll och arbete kommer att förändras? 
• Vad tror du att slopandet av revisionsplikten kommer att ha för konsekvenser 

för Skatteverket? 
• Tror du att antalet skattekontroller kommer att öka? 
• Tror du att slopandet av revisionsplikten kommer att leda till fler 

skatterevisioner?  
• Tror du att urvalsprocessen kommer att förändras? 
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• Tror du att slopandet av revisionsplikten kommer att göra det svårare att nå 
det långsiktiga målet (2014) att halvera skattefelen? 

AVSLUTNINGSVIS 
 
• Är det någonting i ert arbete som du anser att vi inte berört men som ni lägger 

stor vikt vid? 
• Är det ok att vi återkommer till dig om det är någonting vi behöver 

komplettera? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


