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FÖRORD 

 

”Många typer av skattesystem har prövats och kommer att prövas i denna värld av 
skatteundvikande. Ingen påstår att dagens skattesystem är perfekt. Det har sagts att 
dagens skattesystem är det sämsta tänkbara, bortsett från alla de övriga som prövats 
genom tiderna”. 

Ovan lyder en bearbetning av Winston Churchills välkända citat om demokrati, vilket 
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vår uppsats kan vara till hjälp till den som vill fortsätta forska på detta område, och vi 
ser fram emot att följa utvecklingen i jakten på det perfekta skattesystemet. 
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SAMMANFATTNING 

 

Titel:  En fallstudie av den förstärkta relationen mellan skattemyndigheter och 
stora företag 

Författare:  Leo Doherty, Pontus Josefsson, Johanna Malmberg 

Handledare: Per Janze 

Skattemyndigheter världen över arbetar med att hantera den skatteinbetalning som 
behövs för att finansiera och driva samhället. Fullständig skatt betalas inte in och de 
uteblivna skatteintäkterna utgör det så kallade skattefelet, vilket definieras som 
skillnaden mellan den teoretiskt korrekta skatten som borde betalats in och den faktiskt 
fastställda skatten. Alla skattemyndigheter arbetar med olika medel och i olika 
omfattning för att minska skattefelet. De utför delvis kontroller och granskningar samt 
informerar och uppmuntrar skattebetalarna till att göra rätt. Kontroller kan utföras dels 
genom olika typer av stickprov, eller genom att identifiera riskområden och primärt 
inrikta resurserna till dessa områden. 

Globaliseringen har medfört att företag ofta både opererar och handlar i ett flertal 
länder. Detta bidrar till en allt mer komplicerad skattemiljö vilken har gett upphov till 
ett behov av en förändring. Främst påverkas de stora företagen som också står för en 
betydande del av skatteintäkterna. Skattemyndigheter i vissa länder har med olika 
metoder börjat arbeta för en ökad relation tillsammans med de stora företagen. Genom 
att erhålla utökad information om företagen blir det lättare att identifiera risker för fel 
och kontrollera dessa. Företagen tjänar på att behovet för kostsamma revisioner 
minskar och att de erhåller en ökad säkerhet i sin skatteposition, då avklarade ärenden 
inte kommer att granskas i framtiden. 

Skatteverket i Sverige driver idag ett riksprojekt mot skatteplaneringsaktiva som bland 
annat syftar till att skapa en ökad effektivitet genom en förbättrad riskhantering. Det 
nya arbetssättet kan, enligt indikationer, komma att ha liknelser med en del utländska 
arbetssätt. I och med detta fann vi det aktuellt att utföra en komparativ fallstudie av ett 
urval av länder för att se hur de arbetar med riskhantering och hur det visat sig fungera. 

Vår undersökning visar att dessa typer av arbetssätt överlag har fått positiv respons av 
både företag och skattemyndigheter i samtliga av de undersökta länderna. Det har bland 
annat bidragit till en ökad effektivitet i granskningsprocesser, en förbättrad relation 
mellan parterna samt en ökad säkerhet hos företagen gällande deras skatteposition. 
Dock finner vi att det har visat sig svårt att frambringa ett ändrat beteende hos 
företagen gällande deras skatteplanering.  

 



        

SUMMARY 

 

Title:  A case study of the strengthened relationship between revenue 
authorities and large businesses 

Author: Leo Doherty, Pontus Josefsson, Johanna Malmberg 

Supervisor: Per Janze 

All across the world, tax authorities are collecting and administrating the tax revenues 
needed to finance and operate social services and benefits. However, not all taxes are 
paid correctly, or at all. Unfiled, underreported and underpaid taxes make up the tax 
gap, which is defined as the difference between the theoretical tax revenues warranted 
by law and the actual tax revenues. Tax authorities use different approaches to reduce 
this tax gap. They may conduct inspections and reviews as well as inform and encourage 
taxpayers to pay their taxes correctly. Inspections can be conducted through various 
types of random inspections, or by identifying and focusing on risk areas. 

Globalisation has given companies access to a wider market, meaning that they often 
operate and conduct their businesses in several countries. This had led to an 
increasingly complex tax environment, making certain changes to the tax structure 
necessary. These changes mainly affect the larger corporations, who represent a 
substantial share of tax revenues. In some countries, tax authorities have tried different 
methods to achieve closer communication with the corporations. By getting access to 
more information about the companies, it becomes easier for the authorities to identify 
and control error-related risks. In addition, the companies benefit from being less 
dependent on expensive audits while at the same time enjoying a more secure tax 
position, as the settled matters will not be inspected in the future. 

The Swedish Tax Agency is currently pursuing a national project aimed at companies 
that conduct active tax planning. This project is intended, among other things, to 
increase efficiency through improved risk management. According to indicators, it is 
possible that this new method will have similarities to methods from other countries. 
Therefore, we wanted to conduct a comparative case study on a selection of countries, in 
order to learn how they approach risk management and what the outcomes have been. 

Our research shows that these ways of working generally have received positive 
feedback from companies and tax authorities alike. The methods have led to 
improvements such as increased efficiency in the review process, better communication 
between all parties and increased corporate security with regard to their tax position. 
However, we have also found that it has been difficult to change the companies’ conduct 
in terms of tax planning. 
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1. INLEDNING 
 

Det inledande kapitlet syftar till att ge läsaren förståelse för det valda ämnet genom en 
bakgrundsbeskrivning. Vidare förs en problemdiskussion vilken slutligen mynnar ut i en 
konkret frågeställning. Kapitlet avslutas med en förklaring av uppsatsens syfte samt en 
avgränsning.   

 

1.1 Bakgrund 
Ett väl fungerande skattesystem är en förutsättning för dagens välfärdssamhälle. På 
grund av olika faktorer betalas inte all skatt in till skattemyndigheten, ett så kallat 
skattefel uppstår. Skatteverket definierar skattefelet som ”... skillnaden mellan den skatt 
som skulle ha blivit fastställd – om alla skattebetalare redovisade alla sina verksamheter 
och transaktioner korrekt – och den skatt som i praktiken, efter våra kontrollinsatser, 
fastställs”.1 Den senaste beräkningen av skattefelet i Sverige utfördes under 2007 och 
visade på ett skattefel på cirka 133 mdkr, vilket då motsvarade ca 5 % av BNP.2 

Bortsett från den del av skattefelet som uppkommer på grund av att företag uppsåtligen 
bryter mot lagar och regler för att minska sin skattebörda, kan fel uppstå trots att 
företagen vill göra rätt för sig. Detta kan grunda sig på okunskap eller felaktiga 
tolkningar av diffusa lagar.3 Stora företag har ofta mer resurser till att anlita 
skattekonsulter som har till uppgift att minska skattekostnaderna. Vissa upplägg kan 
vara på gränsen för vad som är lagligt och inte lagligt, så kallad aggressiv 
skatteplanering.4 På en global marknad med allt mer komplicerade skatteregler 
kombinerat med företagens naturliga strävan efter att minska sina kostnader kan 
meningsskiljaktigheter uppstå mellan företag och myndigheter om hur tillämpning av 
skattelagar ska ske.5 Den ökade globaliseringen har medfört att transaktioner blir allt 
vanligare mellan företag från olika länder. Det är främst stora företag som utför 
internationella transaktioner och de kan ge upphov till frågor gällande tillämpning av 
skattelagarna. Transaktionerna avser ofta betydande belopp och vid eventuella fel 
påverkas de totala skatteintäkterna i stor omfattning.6 Därmed har det blivit allt 

                                                 
1 Skatteverket. Skattefelskartan. 2007. s.2  

2 Ibid. s.1  

3 Skatteverket. Frågor och svar om skattefelskartan. 

4 Skatteverket. Underlag till presseminarium 5 mars 2009-02-23. Stora företag. 2009. 

5 Skatteverket. Frågor och svar om skattefelskartan. 

6 Skatteverket. Underlag till presseminarium 5 mars 2009-02-23. Stora företag. 2009. 
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viktigare för skattemyndigheter att utveckla strategier för att underlätta 
skattehanteringen för stora företag.   

För att komma till rätta med skattefelet arbetar skattemyndigheter med olika typer av 
kontroller där fokus läggs på områden där risk för fel anses vara störst. En av de 
kontrollformer som tillämpas är skatterevision i syfte att se till att skatter och avgifter 
fastställs i överensstämmelse med aktuell lagstiftning. Vid en revision granskas det 
underlag som skattebetalaren tillhandahållit skattemyndigheten. En revision kan 
omfatta en eller flera skatter och avgifter och tidsperioden den avser kan vara allt från 
en månad till flera år.7 

Beskattningsprocessen medför administrativa kostnader för skattemyndigheten, dels 
för den tid som krävs för hanteringen av inbetalade skatter, dels kostnader för andra 
aktiviteter som exempelvis revisioner. I motsats till skattemyndighetens kostnader har 
även skattebetalaren omkostnader som kan hänföras till skattehanteringen, förutom 
skattekostnaden i sig.8 Dessa kostnader benämns efterlevnadskostnader och definieras 
av Sandford, Godwin & Hardwick som:9 

”… costs incurred by taxpayers or third parties, notably businesses, in meeting the 
requirements laid on them by a given tax structure (excluding the payment of the tax itself 

and any distortion costs arising from it)” 

De här kostnaderna är betydligt svårare att mäta än de tidigare nämnda administrativa 
kostnaderna. De kan bestå av många faktorer så som utbildning av personal eller 
anlitandet av skattekonsulter. Även kostnad för skatteplanering, det vill säga planering 
av ekonomiska transaktioner i syfte att minska sin skatt, hör hit.10 

1.2 Problemdiskussion  
Den administrativa process som råder kring skattebetalandet är både omfattande och 
kostsam vilket har uppmärksammats av både myndigheter och stora företag. För att 
skapa en effektivare process i Sverige förs ett riksprojekt av Skatteverket vilket 
beräknas vara klart under 2012, vilket de informerade om på ett presseminarium under 
mars 2009. Där talar de om att enbart granskningar inte kommer till rätta med 
skattefelet, utan att det krävs att företagen gör rätt från början i så stor utsträckning 
som möjligt. Globaliseringen för med sig komplexitet i och med skiljaktigheter i 
skattelagstiftningar vilket kan medföra svårigheter för företag att göra rätt för sig. En 
förbättrad relation till företagen ses som ett steg i rätt riktning för att lösa problemet. Ett 

                                                 
7 Skatteverket. SKV 663. 2008. s.1 

8 Shaw, J., Slemrod, J., & Whiting, J. Administrations & Compliance. 2008.  kap 2.1  
 
9 Sandford, C., Godwin M., & Hardwick, P. Administrative and Compliance Costs of Taxation, från Pope, J. The 
Compliance Costs of Taxation in Australia and Tax Simplification: The Issues. 1993. s. 70  
 
10 Shaw, J et al. 2008. kap 2.1 
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nytt arbetssätt kan se till att frågor rörande vissa typer av skatteupplägg, där aktuella 
lagar är svårtolkade, aktualiseras när de inträffar för att säkerställa att det blir rätt från 
början.11  

OECD rekommenderar i sin rapport Study into the role of Tax intermediaries12 att 
skattemyndigheter arbetar med skatteriskhantering för att effektivisera sin 
resursallokering. En projektgrupp inom den Europeiska kommissionen har 
sammanställt en guide som beskriver begreppet skatteriskhantering, dess fördelar och 
hur skattemyndigheter bör arbeta med det. Genom att identifiera, analysera, bedöma 
och prioritera risker kan skattemyndigheterna vidta åtgärder som bidrar till:13 

o Att uppnå likabehandling av skattebetalarna 

o Att granskningarnas fokus riktas till de skattebetalare som inte uppfyller 
skattemyndighetens krav 

o Att tillgängliga resurser används optimalt 

o Att få fler skattebetalare mer samarbetsvilliga 

Skatteriskhantering bygger på att relevant information finns tillgänglig vilket inte alltid 
är fallet.  I vissa länder har strategier, som syftar till att erhålla väsentlig information för 
att möjliggöra en god skatteriskhantering, redan tillämpats i form av olika modeller. Det 
grundläggande resonemanget är att om ett företag visar sig samarbetsvilliga gentemot 
skattemyndigheten så kommer den administrativa bördan lättas och möjligheten att bli 
utsatt för skatterevision reduceras.14 Några länder som har infört sådana modeller är 
Australien, Storbritannien, Nederländerna och USA. 

Enligt Gunnar Thuresson, nordiskt ansvarig för skattepolitik och tvistelösning på Ernst 
& Young, kan det svenska arbetssättet komma att ha liknelser med dessa modeller. 
Enligt honom kommer förmodligen främst influenser tas från den modell som i 
dagsläget används i Storbritannien.15 HM Revenues & Customs (HMRC), Storbritanniens 
motsvarighet till Skatteverket, samarbetar där med företagen för att identifiera 
riskområden för skattehanteringsfel i strävan att ta fram en arbetsplan för hur riskerna 
ska hanteras.16 Vi finner det därmed intressant att utföra en fallstudie av de arbetssätt 
som används i Australien, Storbritannien, Nederländerna och USA för att urskilja hur de 
fungerat i praktiken och vilka lärdomar som kan urskiljas.  

                                                 
11 Skatteverket. Presseminarium om planerade insatser och kontroller 5 mars. 2009.  

12 OECD. Study into the role of Tax Intermediaries. 2008. s.25  

13 European Commission. Risk management guide for tax administrations. kap.1.1. 2006. 

14 Kristofersson, A. Framtiden: År 2020 är Skatteverket din kompis. 2010. 

15 Personlig kommunikation med Gunnar Thuresson. Mars 24, 2010. 

16 HMRC. HMRC approach to compliance risk management for large business. 2007. s.3-6  
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1.2.1 Problemformulering 

I denna uppsats förs en komparativ fallstudie där vi vill identifiera: 

o Vad har visat sig fungera bra respektive mindre bra i och med de nya 
arbetssätten? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur skattemyndigheten i Australien, 
Storbritannien, Nederländerna och USA samarbetar med större företag. Vidare syftar 
den till att urskilja vilka faktorer som visat sig vara framgångsrika respektive mindre 
framgångsrika. 

1.4 Avgränsning 
Vi har avgränsat vårt arbete till hur skattemyndigheterna arbetar i Australien, 
Nederländerna, USA och Storbritannien. Vår uppfattning utifrån det material vi studerat 
är att de här länderna är framträdande i utvecklingen av den här typen av arbetssätt. Vi 
har även avgränsat arbetet till att enbart studera hur skattemyndigheterna arbetar med 
stora företag. Detta för att de nya arbetssätten riktar sig främst till stora företag i och 
med deras komplexitet och omfattande skattehantering.  
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

   

 

 

 

Kapitel 2. METOD 

I kapitlet beskrivs vilken metod som använts vid framställandet av uppsatsen.  En 
redogörelse följer av vilken undersökningsmetod som använts samt hur 
datainsamlingen gått till. Vidare diskuteras uppsatsens validitet och reliabilitet och 
slutligen diskuteras valda källor kritiskt.  

Kapitel 3. FALLSTUDIE 

I det tredje kapitlet ges en beskrivning av var lands arbetssätt. Vidare presenteras 
även feedback från företagen samt tidigare utförda undersökningar och 
uppföljningar av arbetssätten. Var land presenteras var för sig för att sedan jämföras 
i analyskapitlet. 

Kapitel 5. SLUTSATS 

I det avslutande kapitlet ges svar på problemformuleringen vilken gavs i inledningen 
av uppsatsen. En slutdiskussion förs och förslag till fortsatt forskning ges.  

Kapitel 4. ANALYS 

I detta kapitel analyseras det insamlade materialet där likheter diskuteras vid en 
jämförelse av de nämnda ländernas skattesystem, vilket utgör ett underlag för 
slutsatsen.   
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2. METOD 
 

I metodkapitlet presenteras det metodiska tillvägagångssättet som har använts vid 
framställandet av uppsatsen. Vidare beskrivs hur datainsamlingen genomförts samt vilka 
källor som har använts. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av valda källor. 

 

2.1 Val av ämne 
Efter att ha läst artikeln ”Framtiden: År 2020 är Skatteverket din kompis”17 kom vi i 
kontakt med ämnet. I artikeln intervjuades Gunnar Thuresson på Ernst & Young där han 
berättade om att det kan komma att bli en förändring i relationen mellan 
skattemyndigheter och företag. Med en rad åtgärder vill skattemyndigheter öka 
efterlevnaden bland företagen, det vill säga att rätt skatt betalas vid rätt tidpunkt. Fokus 
kommer att ligga på större företag med stora och komplicerade transaktioner då 
problem ofta uppstår här. Det nya arbetssättet är något Sverige har funderingar på att 
införa varför vi kände att det var intressant att fördjupa sig i. Vi kontaktade Thuresson 
och redogjorde för våra idéer, att undersöka hur ett nytt arbetssätt skulle påverka de 
svenska företagen, varpå han frågade oss hur mycket vi ansåg det finnas att undersöka 
när inget konkret förslag presenterats av Skatteverket. Därmed ändrade vi inriktning 
och valde att istället sammanställa fyra länders arbetssätt i en komparativ fallstudie. 
Utifrån sammanställningen har vi valt att samla in undersökningar och utvärderingar 
kring systemen för att kunna ge svar på vår problemformulering.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt och undersökningsmetod 
Davidsson och Patel nämner två vetenskapliga undersökningsmetoder, kvalitativa och 
kvantitativa. En undersökning behöver inte nödvändigtvis utgöras av antingen den ena 
eller den andra, avgörande för vilken metod som kommer användas är hur 
frågeställningen är formulerad.18 Vidare nämns tre metodangreppssätt att utgå ifrån vid 
framställandet av forskningsarbeten, deduktion, induktion och abduktion.19 

                                                 
17 Kristofersson, A. 2010.  

18 Davidsson, B., & Patel, R. Forskningsmetodikens Grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. 2003. s.14 

19 Ibid. s.23 
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2.2.1 En kvalitativ undersökningsmetod 

Vid en kvalitativ undersökning läggs fokus på det skrivna, det vill säga skriftliga 
formuleringar och symboler.20 Kvalitativa metoder används vid försök att generera en 
djupare förståelse inom ett ämne. Vid en kvantitativ undersökning läggs istället fokus på 
siffror. Med hjälp av matematiska och statistiska mätningar läggs en grund för 
numeriska observationer. Analysen syftar till att finna ett objektivt samband mellan två 
eller flera variabler. I Kvantitativa undersökningar används standardiserade 
analysverktyg medan kvalitativa undersökningar är mer varierande och ofta baseras på 
kreativt tänkande.21 

I uppsatsen tillämpas en kvalitativ metod för att på bästa sätt angripa 
problemformuleringen. Genom fokus på det skrivna ordet kan en diskussion lättare och 
mer omfattande föras kring problem med införandet av ett utvidgat samarbete mellan 
skattemyndigheten och de stora företagen. För att lösa problemet krävs djup förståelse, 
därmed känner vi att en kvalitativ undersökning lämpar sig bäst.  

2.2.2 Ett induktivt angreppssätt  

Vid tillämpandet av en deduktiv ansats dras slutsatser utifrån allmänna principer och 
förekommande teorier. Ur den existerande teorin ställs slutsatser som sedan empiriskt 
prövas i arbetet. Vid tillämpning av en induktiv ansats studeras ämnet utifrån insamlad 
empiri. Det som upptäcks genom undersökningen formulerar teori och slutsats. Genom 
induktion kan studier av det valda ämnet ske utan någon förankring i tidigare teori.22 
Abduktion innebär att ett fall tolkas utifrån en eventuell övergripande modell som sedan 
stärks genom tolkning av nya fall. Metoden har en del likheter med deduktion och 
induktion men den tillför också nya tankegångar.  Huvudsyftet vid användandet av en 
abduktiv ansats är att urskilja underliggande mönster och erhålla en förståelse. 
Abduktionen utgår ifrån empiri men avvisar dock inte tidigare teorier. Under 
forskningsprocessen sker ett pendlande mellan teori och empiri varvid de successivt 
omtolkas i förhållande till varandra.23 

Vid beskrivning av uppsatsens framställande lämpar sig den induktiva ansatsen bäst 
men liknelser kan även dras till den abduktiva ansatsen. Vår slutsats bygger främst på 
information hämtat från tidigare undersökningar och uppföljningar om hur systemet 
har fungerat i respektive land. För att erhålla den breda förståelsen av ämnet har dock 
även teoretiska studier genomförts vid inledandet av arbetsprocessen. Tillbakablickar 

                                                 
20 Backman, J. Rapporter och uppsatser. 1998. s.31 

21 Svenning, C. Metodboken. 2003. s.73 

22 Davidson, B. & Patel, R. 2003. s.23-25 

23 Alvesson, M., & Sköldberg, K. Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2008. s.55-
56 
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till teorin har skett i och med arbetet med empirin och framförallt under slutskedet av 
arbetet vid framställandet av analysen.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
Sekundärdata har fått utgöra underlaget för uppsatsen, då ingen relevant primärdata 
ansågs kunna erhållas med våra förutsättningar. Då det valda ämnet är tämligen 
outforskat i Sverige har utländska källor fått utgöra de främsta informationskällorna. Då 
det inte heller finns många skrivna böcker har vi fått förlita oss på andra källor så som 
vetenskapliga artiklar. Innan den skrivande processen av uppsatsen påbörjades satte vi 
oss in i den information vi funnit kring ämnet. Detta för att skapa en helhetsbild och 
gallra de källor som inte ansågs relevanta.  

2.3.1. Datainsamling  

Information som använts vid framställandet av uppsatsen har hämtats från artiklar och 
publikationer på respektive skattemyndighets hemsida i Australien, Nederländerna, 
Storbritannien samt USA. För att erhålla relevanta artiklar har vi sökt i databaser så som 
ProQuest och FAR SRS KOMPLETT.  Sökande efter böcker har skett i Mälardalens 
Högskolas bibliotekskatalog. Sökord som använts under framställandet av uppsatsen är 
till exempel: Risk Management, Tax risk, Compliance cost, Risk rating och Compliance 
Risk. 

Information från undersökningar och uppföljningar som utförts kring skattesystemen 
har fått utgöra stora delar av uppsatsen. Dessa källor framhäver positiva och negativa 
effekter av ett nytt arbetssätt samt vilken feedback som erhållits från de stora företagen.  

2.4 Källkritik 
Vid användandet av sekundärdata bör hänsyn tas till den subjektivitet som kan 
förekomma. Då stor del av insamlad sekundärdata består av information från respektive 
lands skattemyndighets hemsida bör en beaktning göras utifrån att den inte är objektiv. 
Även artiklar bör beaktas på detta vis genomgående i uppsatsen. Med det i åtanke har vi 
framställt uppsatsen utifrån fakta som känns relevant och trovärdig. Vi har också försökt 
att använda oss av aktuella källor. Hänsyn bör även tas till alla de aspekter som kan 
komma att spela in och de förändringar som kan komma att ske inom de närmsta åren. 
Vi lever i en föränderlig värld där det hela tiden råder en strävan efter effektivitet. 
Därmed kan vår insamlade information snabbt komma att bli inaktuell. Den bästa 
informationen hade vi troligtvis erhållit genom intervjuer med skattemyndigheterna i 
andra länder och egna undersökningar hos företagen, men i och med förutsättningarna 
för framställandet av uppsatsen har detta inte varit en möjlighet. Därmed har vi istället 
använt oss av sekundärkällor vilka ändå har bidragit till att uppfylla uppsatsens syfte.  
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2.5 Tillvägagångssätt vid analys 
Analysen syftar till att tolka tidigare insamlad data så att utfallet kan relateras till 
problemställningen.24 Vid en kvalitativ analys utreds generella och typiska mönster i det 
insamlade materialet. Detta sker genom att läsa igenom texten, analysera det centrala 
för att sedan kombinera det med egna reflektioner och erfarenheter. För att upptäcka 
mönster måste en förenkling och sammanfattning av materialet utföras för att lättare 
skapa en överblick över centrala och viktiga delar.25 Vid framställandet av analyskapitlet 
har tolkning och diskussioner skett utifrån insamlat material för att skapa ett underlag 
för uppsatsens slutsats.  

2.6 Validitet  
Med god validitet i studien avses att den valda undersökningsmetoden besvarar det 
undersökningen avser att undersöka.26 Validiteten visar om den valda 
undersökningsmetoden lämpar sig för att ge svar på problemställningen.27 Vi anser att 
validiteten i vår undersökning är hög då vi avgränsat oss och enbart använt källor som 
anses relevanta för att kunna ge svar på vår frågeställning. Intervjuer var, som tidigare 
nämnt, inte aktuellt i vår specifika situation vilket är anledningen till att vi valde att 
bortse från dem.  Genom denna gallring av källor känner vi att validiteten i arbetet ökat. 
Detta för att endast relevanta källor använts för att undersöka det som vi avser att 
undersöka. 

2.7 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses tillförlitligheten i studien. God reliabilitet innebär att samma 
undersökning kan utföras flera gånger med samma resultat.28 För att säkerställa 
reliabilitet i vår uppsats lades till en början mycket tid på att sätta sig in i insamlat 
material kring ämnet för att på så sätt skapa en helhetsbild. Att hela tiden ha syftet i 
bakhuvudet har sedan hjälpt oss fram vid framställandet. Om någon annan skulle utföra 
samma undersökning borde resultaten i stort överensstämma med våra. Då vi som 
tidigare nämnt lever i en föränderlig miljö finns dock stora risker att den information 
som framkommit vid denna uppsats inte stämmer fullständigt inom en snar framtid.  

                                                 
24 Backman, J. 1998. s.29 

25 Grønmo, S. Metoder i samhällsvetenskap. 2006. s.245 

26 Davidsson, B., & Patel, R. 2003. s.98-99 

27 Grønmo, S. 2006. s.221 

28 Davidsson, B., & Patel, R. 2003. s.98-99 
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3. FALLSTUDIE 
 

I detta kapitel beskrivs ländernas arbetssätt med stora företag vilket avslutas med en 
uppföljning av hur de har fungerat i praktiken.  

 

3.1 Australien 
I försök att få företagen att inse vikten av en bra skatteriskhantering och samarbeta har 
Australian Taxation Office (ATO) infört strategier och modeller anpassade utifrån de 
stora företagens vilja att göra rätt för sig.29 ATO klassificerar ett stort företag som ett 
företag med en omsättning kring 100 miljoner dollar eller mer.30 

En Compliance Model (se figur nedan) illustrerar på ett strukturerat sätt hur 
efterlevnadsbeteendet ser ut och används för att utveckla lämpliga gensvar i enlighet 
med vilken typ av risk och risknivå som har identifierats. Modellen används även för att 
finna orsaker till bristande efterlevnad och urskilja vilken nivå av samarbete som 
erhålls. Till vänster i figuren illustreras faktorer som kan komma att påverka 
skattebetalarens syn på efterlevnad. Till höger redovisas olika nivåer av attityd till 
efterlevnad. Beroende på vilken nivå företaget ligger på utformas en strategi för hur 
arbetet med företaget skall läggas upp. Målet är att försöka få så många företag som 
möjligt att hamna i botten av pyramiden.31   

 

Figur 3.1 Compliance model32 

                                                 
29 Bean, G. ATO raises the bar on corporate governance and managing tax risk. 2005. 

30 ATO. Large business and tax compliance booklet. 2006. s.6 

31 Ibid. s.10 

32
 Ibid.  
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Resurser riktas främst till områden med hög risk. För att identifiera högriskområden 
genomförs riskprofileringar samt granskningar av företagens utveckling. Vid 
riskprofilering används riskanalyseringsverktyg som granskar den information som 
skattebetalare lämnat in, data från Australian Securities and Investments Commissions 
(ASIC),33 allmän tillgänglig information kring företaget samt ATO´s tidigare erfarenheter 
av företaget. Riskprofilen kan sedan användas för att jämföra företagets resultat 
gentemot den slutliga skatten. Det som framkommer i profilen kan också jämföras med 
andra företag inom samma marknad och på så vis kan trender och risker urskiljas. ATO 
profilerar Australiens alla 1900 stora företag och jämför sedan skatteprestationer i 
företagen under en viss tidsperiod.34 

Om ett stort företag betalar in mycket skatt, har lämpliga reavinstskatter på sina 
avyttringar och minimala skillnader mellan den bokföringsmässiga vinsten och den 
taxerade inkomsten klassas de vanligen som låg risk. Om situationen istället är den 
motsatta klassas företaget som hög risk.35 

3.1.1 Forward Compliance Arrangements (FCA) 

I oktober 2005 togs initiativ av ATO att förbättra skatteprocessen för större företag i och 
med implementeringen av FCA-modellen. Modellen möjliggör en effektivare process i 
arbetet med att hantera de krav som ställs av ATO utifrån rådande skattelagstiftning. 
FCA är en frivillig skriftlig överenskommelse mellan stora företag och ATO där parterna 
gemensamt diskuterar fram en arbetsplan som skall följas i framtiden. Huvudsyftet är 
att gemensamt fokusera på att följa gällande skatteregler och tillsammans försöka 
förutse framtida skattemässiga behov. Eventuella stora framtida transaktioner som kan 
komma att påverka skatten ses särskilt över. Genom FCA önskade ATO skapa en miljö 
med liten risk för överraskningar, reducera antalet revisioner, skapa en tillmötesgående 
relation beträffande administrativa påföljder vid fel i deklarationen och reducera 
efterlevnadskostnader.36 

                                                 
33 ASIC är en tillsynsmyndighet som reglerar Australiens företag, marknader och finansiella tjänster. De 
ser till att Australiens finansiella marknad är rättvis och att investerare och konsumenter känner sig säkra 
och väl informerade. (ASIC´s hemsida. Our role.) 

34 DÁscenzo, M. Top end tax risk management – the journey continues. 2006. 

35 Ibid.  

36 ATO. Forward Compliance Arrangements. 2008. 
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3.1.2 Annual Compliance Arrangement (ACA) 

Vid en revision kan ATO välja att gå tillbaka flera år i tiden och granska transaktioner 
vilket inte är en idealisk situation för företagen. Företag efterfrågade därmed om inte 
ATO istället kunde tänka sig att pricka av transaktioner allt eftersom de inträffar eller 
årligen vid deklarationen, därmed introducerades ACA under 2008. ACA är uppbyggt 
kring två villkor: 

1) Att företagen använder en pålitlig skatteriskhanteringsprocess.   

2) Att det finns en fullständig och tillförlitlig öppenhet 

I och med öppenheten i relationen frånsäger sig ATO att utföra revision där risken anses 
vara låg och istället läggs resurser på högriskområden. Till en början erbjuds ACA till 
Australiens 50 största företag. Ett ACA avtal berör ofta en del av den totala skatt som ett 
stort företag betalar in. Det kan till exempel avse mervärdesskatt om företaget finner 
den delen speciellt riskfylld och komplicerad.37  

Arbetsprocessen vid användandet av ACA38 

 

Figur 3.2. Beskrivning av arbetsprocessen vid inrättandet av ett ACA – egen bearbetning 

 

1) Diskussioner sker kring villkoren för att inträda ett ACA. En promemoria 
upprättas där omfattningen av revisioner, tidsramar och praktiska arbetsplaner 
fastställs.  

 

 
                                                 
37 DÁscenzo, M. A New Dimension. 2008. 

38 ATO. GST annual compliance arrangement – media release. 2008.  



      13

 

2) En taktik för att följa skattemyndighetens krav diskuteras fram. Kontroll av att 
styrningen i företaget går rätt till framgår i en administrativ skrivelse som 
påvisar att riktlinjerna som anges i 2006 års ”Large business and Tax Compliance 
Booklet”39 följs. Denna tillhandahåller bland annat information till större företag 
om vad som anses som risk i företaget enligt ATO och hur de bör arbeta för att 
undkomma granskningar i så stor mån som möjligt.  

3) Ett operationspaket upprättas vilket innehåller villkor för arrangemanget samt 
ett schema över framtida revisioner. 

4) Efter det att avtalet signerats sker en granskning årligen enligt fastställda villkor. 

5) Parterna möts årligen för att granska överenskommelsen. Vid mötet granskas 
nuvarande material och information. Öppna diskussioner förs kring risker och 
problem.  

 

 

                                                 
39 ATO. Large business and Tax Compliance Booklet. 2006. 



      14

 

3.1.3 Uppföljning 

Paul Suppree på ATO har tidigare presenterat en punktlista över några av de synpunkter 
som stora företag har framfört kring hanteringen av skatter innan införandet av system 
som FCA och ACA. De viktigaste synpunkterna följer nedan:40 

o Det går inte att erhålla någon säkerhet i skattepositioner 

o Efterlevnad är en skyldighet som måste mötas, men det borde vara lättare och 
billigare  

o ATO förstår sig inte på företagens affärer 

o ATO är inte alltid transparenta i sina processer 

o Det finns ingen förmåga att finna praktiska administrativa lösningar 

o Revisionerna är långsamma och ATO förväntar sig att företagen ska 
tillhandahålla information som kanske inte ens existerar.  

o ATO tar för givet att det dominerande syftet av företagens åtgärder och 
transaktioner är att generera skattefördelar vilket det kanske inte alltid är 

 
Många av dessa punkter förbättrades i och med införandet av FCA så som en ökad 
säkerhet, mer öppen relation och en ökad förståelse för företagen hos ATO. Det första 
företaget som valde att ingå ett FCA var banken ANZ. Avtalet infördes under 2006 och 
pågick under en försöksperiod på tre år. Deras avtal med ATO berör inbetalningen av 
mervärdesskatt. Ingåendet av avtalet krävde en investering på cirka 8 miljoner dollar 
från ANZ bankens sida. Investeringen syftade till att fasthålla en effektivitet och 
säkerställa skatteefterlevnadsprocesser samt att etablera ett ramverk för styrandet av 
efterlevnaden.41 
 
Peter Marriot, finansieringschef på ANZ, framförde vid ingåendet av avtalet att utöver 
reduceringen av kostnader så medför avtalet också en minskning av bankens 
skatteriskprofil och bidrar till en bra efterlevnad av skattelagen.42 
 
 

 

 

                                                 
40 Suppree, P. Annual Compliance Arrangements – How they work in practice. 2009. 

41 Swire, M. ANZ Reaches Landmark Compliance Agreement With The ATO. 2006. 

42 Ibid. 
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Även om införandet av FCA förbättrat stora delar av skattehanteringen ansåg företagen 
att avtalen var för tekniskt komplicerade.43 Genom att införa ACA ville ATO ta ett steg 
längre i sitt samarbete med de stora företagen. Det var efter tidigare erhållen feedback 
från de stora företagen som ACA skapades och tillhandahölls företagen under 2008. De 
större företagen i Australien efterfrågade en förbättring av säkerheten vid 
skattehanteringen samt en mer framträdande differentiering mellan hög- respektive 
lågriskföretag.44 Då det nya arbetssättet fortfarande befinner sig i förstadiet av 
implementeringen har ingen större utvärdering av dess framgång utförts. Däremot har 
ATO erhållit positiv feedback från några av de företag som valt att ingå ett ACA.  

Det första avtalet som berörde flera olika typer av skatter skrevs under tillsammans 
med banken ANZ under 2009. Detta sammankopplar ACA i inkomstskatt, 
mervärdesskatt och förmånsskatt och fortsätter att bygga på en öppen och 
samarbetsvillig relation mellan ANZ och ATO.45 Peter Marriot anser att avtalet 
tillhandahåller en ökad säkerhet för banken. Transaktioner kan ses över och prickas av 
allt eftersom de infaller, vilket tillhandahåller en praktisk säkerhet i realtid.46 Ytterligare 
ett sådant avtal har tecknats tillsammans med Commonwealth banks och diskussioner 
förs kring införandet av två till inom en snar framtid. ACA avseende mervärdesskatten 
finns också tillsammans med Intergral Energy, Origin Energy och två stora viktorianska 
ministerier.47 

Företagen anser främst att ACA hjälpt dem att förbättra sin relation till ATO vilket i sin 
tur hjälpt dem att hantera sina skatterisker genom tillhandahållandet av den praktiska 
säkerheten som ACA medför. Företagen finner också att deras efterlevnadskostnader 
har minskat.48 

Vince Graham, VD för Intergral Energy, menar att avtalet reflekterar Intergral Energy´s 
starka engagemang för en effektiv styrning och skatteriskhantering. Vidare anser han att 
det sänder ut en positiv signal till kunderna att deras processer, system, politik och 
kontroller stödjer förmågan att möta pågående skatteansvar.49 

 

 

                                                 
43 Ibid. 

44 ATO. Interim report on ATO performance in 2009–10. 2010. s.12 

45 Ibid. 

46 DÁscenzo, M. Mining the common ground. 2009. 

47 ATO. 2010. s.12 

48 DÁscenzo, M. Mining the common ground. 2009. 

49 Ibid. 
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Australien ingick i en undersökning vilken utfördes av OECD under 2009 där 
erfarenheter kring deras nya arbetssätt framfördes. Undersökningen visar tidiga 
indikationer på att företag är väldigt intresserade av tillvägagångssättet som erbjuds vid 
ingåendet av ett ACA. En del erfarenheter kan utläsas även om ACA befinner sig i ett 
tidigt stadium. För det första är det viktigt att arbeta tillsammans med företagen vid 
utvecklandet av ett arbetssätt som ACA så att de har en möjlighet att framföra sina 
synpunkter. Intresset för att arbeta med skattefrågor i realtid finns, särskilt där det 
tidigare funnits skäl till revision och där styrelsen i företaget inte vill riskera fler 
oväntade kostnader. När företagen väl är engagerade i den process som råder i och med 
ACA så har de visat sig villiga att vara transparenta. För att arbeta i den nya miljön måste 
det finnas ett riskhanteringssynsätt istället för ett traditionellt revisionssynsätt. Ett 
behov av en attitydförändring blir därmed aktuellt. Företagen vill även ha en skriftlig 
försäkran där det framgår att revisioner inte skall utföras på lågriskområden, i utbyte 
mot att tillhandahålla väsentlig information.50 

 

 

                                                 
50 OECD. Experiences and Practices of Eight OECD Countries. 2009. 
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3.2 USA 
Internal Revenue Service (IRS) utgör det största ämbetsverket av USA:s 
finansdepartement51 och deras syfte är att hjälpa skattebetalarna i USA.52 IRS 
organisation är huvudsakligen uppdelad i fyra olika operativa delar där Large Mid-Size 
Business Division (LMSB) utgör en av dem. LMSB handhar skattefrågor som berör stora 
och medelstora företag med tillgångar av ett värde över 10 miljoner dollar. Företagen 
arbetar dagligen med komplicerade och komplexa frågor rörande skatterätt och 
redovisningsprinciper.53 Deras skattedeklarationer brukar vara omfattande och 
komplexa och LMSB:s granskningar av deklarationerna kan ta väldigt lång tid, upp till 
flera år. Sedan LMSB grundades år 2000 har de vidtagit olika åtgärder för att 
effektivisera sina granskningar av företagen. En av de första åtgärderna som utfördes 
var antagandet av en strategi vilken benämns Issue Management. Där fokuserades det 
på identifiering, samordning och lösning av komplexa problem som var typiska för hela 
branschen. För att få den nya strategin effektiv infördes olika specialiserade 
kontrollinstrument och modeller för samarbete mellan företagen och IRS.54 Två av dessa 
modeller är Limited Issue Focused Examination (LIFE) och Compliance Assurance 
Program (CAP). Båda modellerna bygger på utvecklade samarbetsrelationer mellan IRS 
och de deltagande skattebetalarna vilket beskrivs utförligare nedan.55                

3.2.1 Limited Issue Focused Examination (LIFE) 

LIFE är en granskningsprocess som bygger på ett nära samarbete mellan företagen och 
IRS där parterna tillsammans arbetar med de viktigaste frågorna i deklarationen. I 
processen använder specialister sig av riskanalyser och överväganden av 
väsentlighetsgraden för att begränsa granskningen. Resultatet blir en mer fokuserad 
granskning där resursutnyttjandet kan optimeras och processen leder till en 
likabehandling av företagen.56 LIFE bygger på att ett formellt avtal upprättas mellan 
företagen och IRS, ett så kallat Memorandum of Understanding (MOU, se bilaga 1). Där 
regleras de viktigaste aspekterna av undersökningen som exempelvis vilken tidsperiod 
som MOU avser, vilka frågor som inte ska omfattas av LIFE respektive vilka som ska det, 
hur ofta möten ska ske och vilka som ska delta. Avtalet visar att båda parter är överens 

                                                 
51 U.S Department of treasury. 2008. 

52 IRS. The Agency, its Mission and Statutory Authority. 2007. 

53 IRS. Large & Mid-Size Business Division At-a-Glance. 2008. 

54 Nolan, D. LMSB´s Compliance Assurance Program (CAP): One year later. 2006. s.1 

55 Freedman, J., Loomer, G., & Vella, J. Analyzing the Enhanced Relationship Between Corporate Taxpayers 
and Revenue Authorities: A U.K Case Study. 2010. s.110 

56 IRS. Limited Issue Focused Examination (LIFE). 2009. 
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om att införa LIFE-processen samt att de ska ha ett fungerande samarbete under den 
tidsperiod som MOU avser.57 De viktigaste funktionerna i LIFE är58:  

o En fullständig riskanalys 

o Bestämmandet av en dollargräns för företagets transaktioner, för att kunna 
urskilja de väsentligaste frågorna (väsentlighetsgraden) 

o Att företagen delar ansvaret med IRS för att avsluta granskningen i tid 

o Upprättandet av ett Memorandum of Understanding där de viktigaste aspekterna 
identifieras 

o Att steg som är obligatoriska vid en klassisk granskning kan frångås 

o Att granskningsprocessens omfattning är begränsad och kan endast utökas med 
ledningens godkännande 

o Att båda parter äger rätt att säga upp avtalet om åtaganden som anges i MOU inte 
uppfylls 

LIFE granskningsprocessen skiljer sig på många punkter från en traditionell granskning. 
De väsentligaste skillnaderna är att granskningsplanen drivs av de identifierade 
problemen och inte av de resurser som finns. Dessutom är granskningens omfattning 
begränsad och baseras på väsentligheten av problemen.59  

3.2.2 Compliance Assurance Program (CAP) 

CAP är en modell som kräver ett nära samarbete och omfattande kommunikation mellan 
IRS och de deltagande företagen. CAP kräver att företagen, under hela skatteåret, förser 
IRS med information om genomförda transaktioner och affärshändelser som kan 
påverka företagets skattebetalningar. I utbyte får företaget en säkerhet på att dessa 
frågor inte blir granskade i efterhand, samtidigt som den administrativa bördan minskar 
jämfört med den traditionella granskningen som inriktar sig på affärshändelser bakåt i 
tiden. Modellen förser IRS med aktuell information om företagens skattefrågor och 
risker. Företagen och IRS måste teckna ett avtal (MOU) där de liksom i LIFE beskriver 
ansvaret och identifierar de viktigaste aspekterna. Efter tecknandet av avtalet arbetar 
IRS med företaget under hela året för att identifiera och försöka lösa eventuella 
skatteproblem relaterade till årets deklaration. Med CAP sker samarbetet i nutid innan 
deklarationen skickas in för att få en så effektiv process som möjligt. När företaget 
tecknat ett MOU får de en från LMSB utsänd samordnare som ansvarar för hanteringen 
av företagets användning av CAP. Samordnaren genomför en riskanalys på företaget 

                                                 
57 IRS. IRS Implements New Limited Issue Focused Examination (LIFE) Process. 2002. 

58 IRS. The Joint Audit Planning Process, LMSB. 2003. 

59 Ibid.  
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grundat på uppgifter samlat från olika tredjehandskällor. Riskanalysen syftar till att ge 
samordnaren en överblick av företagets affärshändelser och transaktioner vilket leder 
till en bättre förståelse för företagets verksamhet.60  

Under processen granskar samordnaren löpande väsentliga affärshändelser i enlighet 
med vad som anses vara väsentligt enligt MOU. När skattefrågor har lösts dokumenterar 
samordnaren dessa i en Issue Resolution Agreement (IRA) och när året är slut 
sammanställer han dem i ett särskilt formulär upprättat av IRS (formulär 906). Om 
företaget har fullföljt programmet i enlighet med MOU avtalet och om alla identifierade 
skattefrågor har lösts i samförstånd så ska samordnaren verifiera detta. När 
verifikationen har skett får företaget en skriftlig bekräftelse (Full Acceptance Letter) 
från IRS som anger att IRS kommer att acceptera företagets deklaration om ingenting 
oförutsätt händer.61  

Det finns även en annan typ av skriftlig bekräftelse som företaget kan få vid årets slut, 
Partial Acceptance Letter. Det får företaget då de fullföljt programmet men alla 
skattefrågor inte lösts i samförstånd. IRS kommer godkänna deklarationen men med 
hänsyn till de skattefrågor som inte löstes.62 

När företaget har skickat in sina deklarationer granskas de av LMSB-samordnaren för 
att säkerställa att alla de överenskomna lösningarna på skattefrågorna har deklarerats i 
enlighet med formulär 906. Om samordnaren anser att deklarationen är korrekt 
kommer IRS att utfärda en skrivelse (No Change Letter). Om deklarationen däremot är 
inkorrekt genomförs ytterligare en granskning som fokuserar på de felaktiga eller olösta 
skattefrågorna tills de är lösta korrekt.63        

Om företaget är missnöjda med samordnaren och dennes arbete kan de framföra detta 
till LMSB:s ledning för en förändring och likaså kan företaget bli uteslutna ur CAP om de 
inte följer de överenskomna riktlinjerna som stadgats i MOU avtalet.64                            

                                                 
60 Nolan, D. 2006. s.3 

61 Ibid. 

62 Ibid. s.4 

63 Ibid.  

64 Ibid. 
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3.2.3 Uppföljning 

I en rapport skriven av Pamela J Gardiner från Department of the treasury visas 
resultatet av en undersökning kring LIFE processens effekter från dess införande fram 
till år 2005. Den visar att LIFE medför en kortare granskningsprocess jämfört med 
traditionell granskning. De företag som deltagit i LIFE har i genomsnitt haft 236 dagar 
kortare granskningsprocess. Den minskade granskningstiden medförde reducerade 
kostnader för företagen enligt företagens representanter, dock framgår ingen exakt 
summa.65   

Rapporten visar att IRS inte uppnådde sitt mål med att 25 % av granskningarna skulle 
omfattas av LIFE, utfallet visade istället att endast cirka 6 % omfattades av den nya 
processen. Tidigare erfarenheter från LMSB och olika stora företag visar att det är större 
chans för en process som LIFE att bli lyckad om den föregås av ett pilotprojekt innan en 
full implementering. Dessutom visar undersökningen att LIFE-granskningarna i 
genomsnitt generar minskade skatteintäkter från upptaxeringar jämfört med de företag 
som blir granskade på traditionellt sätt. Detta är ett allvarligt problem och om det antas 
att detta pågått konstant från dess att undersökningen utfördes fram till år 2010 så 
skulle det inneburit en minskning av skatteintäkterna med 1.7 miljarder dollar. En 
förklaring till minskningen kan vara att viktiga skattefrågor blir förbisedda i en LIFE 
process om inte en adekvat väsentlighetsgrad fastställs. En undersökning av 24 fall där 
LIFE använts visar att viktiga förfaranden vid riskbedömningen av företagens 
skattefrågor har missats. Riskbedömningen är ytterst viktig för processen eftersom den 
avgör gränsen för vad som är av väsentlig betydelse och därmed ska omfattas av 
granskningen. Misstagen som skedde vid riskbedömningen kan ha varit på grund av att 
de som utförde granskningen av företagen var för dåligt föreberedda på hur de skulle 
arbeta med det nya arbetssättet som LIFE medförde.66 Ett ytterligare problem var att det 
funnits för få specialister och ingenjörer involverade i LIFE processen.67   

Ungefär ett år efter införandet av CAP’s pilotprojekt hyrde LMSB in ett oberoende 
företag vilka hade till uppgift att utföra en uppföljning av CAP utifrån kontakt med de 
företag som deltagit under året. Av 17 deltagande företag valde 14 att medverka i 
undersökningen. Trots att CAP-projektet bara hade varit verksamt under ett år så var 
det genomsnittliga betyget mycket bra, särskilt nöjda var företagen med 
arbetsrelationen mellan sitt företag och CAP-samordnaren. De flesta visade sig även 
vara nöjda med IRS engagemang angående CAP och deras sätt att samarbeta med 
skattetjänstemännen som är involverade i processen. Primära faktorer som visat sig 
påverka företagens intresse för CAP var enligt uppföljningen möjligheten att uppnå 
säkerhet i ett tidigt skede samt förmågan att fokusera på aktuella skattefrågor. De 

                                                 
65 Gardiner, P. The Limited Issue Focused Examination. 2005. s.1 

66 Ibid. s.6-7 

67 Ibid. s.9 
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nyckelfaktorer som företagen ansåg låg till grund för en lyckad CAP var tillit, ömsesidigt 
samarbete, öppen kommunikation och fokusering på viktiga skattefrågor. Företagen 
ansåg att CAP fungerade väl och kunde se denna modell som ett framtida samarbete 
med IRS och alla som deltog i undersökningen ville fortsätta kommande år med CAP.68       

Skattetjänstemännen som arbetade med CAP var positiva till den nya modellen och de 
rapporterade att de deltagande företagen varit tillmötesgående vad gäller öppenhet och 
transparens i sina transaktioner och frågor. En tjänsteman ansåg att CAP är en metod 
som fungerar eftersom företagen och skattetjänstemännen arbetar i en samarbetsvillig 
miljö.69  

I pilotprojektet framkom det vissa förbättringsområden, som Nolan menar alltid kan 
förväntas vid ett införande av ett nytt arbetssätt. Under pilotprojektet visade det sig vara 
svårt att sätta en rimlig väsentlighetsgrad och korrekt hantera konfidentiell information. 
Det har visat sig viktigt att fortsätta bygga starka relationer och att fördela resurserna så 
att granskningarna sker effektivt och enligt tidsplanen.70  

                                                 
68 Nolan, D. 2006. 

69 Ibid. 

70 Ibid. 
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3.3 Nederländerna  
Nederländernas skattemyndighet Dutch Tax and Customs Administration (DTCA)71 har 
sedan 2005 arbetat med att förstärka sitt samarbete med företagen. De ingår så kallade 
Enforcement covenants, som är ett avtal avseende hur skattemyndigheten och större 
företag ska arbeta tillsammans med skattefrågor (se bilaga 2 för ett exempel på ett 
sådant kontrakt).. Avtalen ligger till grund för samarbetet som syftar till att öka 
efterlevnaden av skattelagar och regler. Arbetet inleddes med att ett pilotprojekt 
utfördes där 20 stora företag, de flesta börsnoterade, ingick sådana avtal med DTCA.72 
Åren efter har arbetet utökats till att omfatta fler företag och deras så kallade Tax 
Control Framework (TCF) har fått en större betydelse. 

3.3.1 Enforcement covenant 

Ett stort bekymmer för DTCA i deras arbete har länge varit bristen på transparens i 
företagens information. Vertikal granskning i form av revisioner är ett sätt för dem att 
skaffa sig den nödvändiga informationen.73 Revisioner är ofta omfattande processer som 
resulterar i höga kostnader och misstro mellan parterna. Att arbeta utifrån det 
traditionella arbetssättet stimulerar inte företag till efterlevnad, vilket även det utgör en 
del av DTCA’s uppdrag som skattemyndighet.74 Ett enforcement covenant lägger 
grunden till det samarbete som syftar till en effektivisering för både DTCA och företagen. 
Genom att företagen visar en ökad transparens minskar behovet av den traditionella 
vertikala granskningen. 

I samband med upprättandet av avtalet vidtas åtgärder för att i första hand lösa äldre 
ärenden. Sedan ska händelser behandlas när de inträffar för att hela tiden minska 
behovet av att felaktigheter uppstår och att korrigeringar måste utföras i efterhand. Här 
är det en förutsättning att företagen öppet redovisar sina handlanden, som har en 
inverkan på skatten, i god tid.75 

För att den här typen av samarbete ska fungera krävs ett ömsesidigt förtroende för 
varandra. För att förtroende ska skapas måste båda parterna vara transparenta i sina 
handlanden och tydliga i sin kommunikation.76 

                                                 
71 Belastingdienst på nederländska. 

72 DTCA.Dutch Tax and Customs Administration Business Plan 2006-2010. 2006. s.21    
 
73 Happé, R. Multinationals, Enforcement Covenants, and Fair Share, från Freedman, J. Beyond Boundaries: 
Developing Approaches to Tax Avoidance and Tax Risk Management. 2008. s. 169 

74 DTCA. Tax Control Framework. 2008. p.3.1 

75 Ibid. p 3.2 

76 Ibid. p 3.3 
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3.3.2 Horizontal Monitoring 

Horizontal Monitoring benämner den nederländska skattemyndigheten (DTCA) sitt 
arbete med företagen som de ingått ett avtal med, vilket innebär att DTCA kommer ner 
på samma nivå som det aktuella företaget. Information delas öppet i stället för att den 
samlas in genom revisioner och kommunikationen går åt båda håll.77 Genom att 
företaget har en god uppsikt över sina processer via ett väl utvecklat system för intern 
kontroll kan DTCA inrikta sitt arbete på att testa detta system. Att företaget har ett 
sådant system för intern kontroll är en förutsättning för införandet av ett avtal av detta 
slag och benämns Tax Control Framework.78  

3.3.3 Tax Control Framework (TCF) 

Det interna kontrollsystemet för skatterelaterade händelser regleras i ett TCF. Vid 
Horizontal Monitoring är ett TCF det centrala föremålet för granskning. Genom en 
utvärdering av företagets TCF kan risker identifieras och lämpliga åtgärder vidtas. Om 
systemet är väl utvecklat och pålitligt minskar behovet av närmare granskningar och 
endast de områden som anses vara utsatta för risk behöver närmare ses över.79 

Det finns ingen mall över hur ett system för intern kontroll ska se ut, dock finns 
riktlinjer. The Committee of Sponsoring Organizations (COSO), en organisation som 
utformar ramverk och riklinjer för styrning och kontroll i företag, utgav 1992 ett 
ramverk över hur intern kontroll ska utformas. Detta har blivit mer eller mindre 
standard vid utvecklingen av ett TCF.80 Ramverket för intern kontroll brukar illustreras i 
form av en kub (se figur 3.3). Figuren visar vad som ska uppnås, med vilka medel och 
hur alla delar i organisationen måste vara delaktiga för att helheten ska fungera så bra 
som möjligt. Nedan beskrivs de mål och medel som är illustrerade i kuben. 

Intern kontroll definieras av COSO som en process, påverkad av en enhets styrelse, 
ledning och annan personal, som syftar till att ge rimlig säkerhet gällande utförandet av 
målen i följande kategorier:81 

o Effektivitet och duglighet i processer (Operations) 

o Tillförlitlighet i finansiella rapporter (Financial Reporting) 

o Efterlevnad av gällande lagar och föreskrifter (Compliance) 

                                                 
77 Ibid. p 3.1 

78 Ibid. p 4.4 

79 Ibid. 

80 Ibid. p 6.2 

81 COSO. Internal Control – Integrated Framework.  
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Processen för att kunna ge denna rimliga säkerhet består av fem delar:82 

o Control Environment – Organisationens inställning till intern kontroll. Vilken 
inställning ledningen har och hur aktiva de är i sin styrning. Hur auktoritet och 
ansvar tilldelas samt vilken kompetens och etiska värderingar som finns i 
organisationen. 

o Risk Assessment – Identifiering och analysering av inneboende risker i processer 
som riskerar att de uppställda målen ej uppnås. 

o Control Activities – De procedurer som utförs för att säkerställa att ledningens 
mål uppnås och att identifierade risker hanteras. 

o Information and Communication – Hur väl information strömmar i 
organisationen. Tydlig kommunikation om varje individs ansvar och information 
som är väsentlig för att ansvaret ska kunna utfärdas. 

o Monitoring – Granskning av hur väl delarna ovan fungerar måste ske för att 
systemet ska kunna utvärderas och förbättras.  

 

Figur 3.3 COSO’s modell för intern kontroll83  

 

 

                                                 
82 Ibid. 

83 Internal Control Central Harmonisation. COSO cube. 
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Som nämnts ovan är företagets TCF det primära föremålet för granskning vid Horizontal 
Monitoring. En del av utvärderingen bygger på en dialog med företaget vilken sker i 
form av intervjuer. För att strukturera upp intervjuer till att beröra de aktuella delarna i 
ramverket används Simons ”Levers of Control”, en modell som beskriver intern 
kontroll.84 

Genom att diskutera nedanstående fyra faktorer med företag vill DTCA få en samlad bild 
över hur god deras interna kontroll är. De olika delarna i modellen beskrivs av Simons 
som följande:85 

o Beliefs Systems – Vilka mål organisationen strävar efter. De värderingar ledningen 
vill att de underordnande ska ta i bruk. I stora komplexa företag är det viktigt att 
explicit uttrycka övergripande verksamhetsmål och värderingar för att individer 
ska förstå organisationens syfte och riktning för att senare kunna bidra till att 
målen uppnås. 

o Boundary Systems – Vilka normer som styr företagets verksamhet och hur väl de 
kommuniceras . Ramen för hur de anställda får arbeta med att uppnå målen. 
Genom tydliga gränser ges frihet vilket tillåter maximal kreativitet. 

o Diagnostic Control Systems – Vilka åtgärder som vidtas för att kontrollera att 
normer och förhållningssätt tillämpas i praktiken. Identifiering av svaga länkar 
och riskområden, för att kunna ge förslag på ändrade riktningar och 
förändringar. 

o Interactive Control Systems – Hur viktiga frågor behandlas av organisationens 
ledning. Hur processen för utvärdering och förbättring sker. 

                                                 
84 DTCA. Tax Control Framework. 2008. p. 5.1 

85 Simons, R. Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal. 
1995. Kap 3-5. 
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3.3.4 Uppföljning 

De nederländska skattemyndigheterna sände ut en enkät till de 20 deltagande företagen 
i pilotprojektet, för att se hur de upplevde samarbetet (se figur 3.4). Även de involverade 
skattetjänstemännen fick svara på frågorna. Reaktionerna var överlag väldigt positiva 
från båda sidorna, vilket ledde till att projektet utökades med ytterligare 20 företag.86  

Utvärderingen visar bland annat att det nya arbetssättet upplevs bidra med effektivitet, 
ett högre fokus på relevanta frågor, ett ökat förtroende samt att äldre ärenden lösts 
snabbt. Som figur 3.5 och 3.6 visar är över 90 % av företagen är nöjda med arbetet och 
vill fortsätta med det i framtiden. 

Det som fick svagast stöd av företagen i undersökningen var påståendet om att arbetet 
leder till en ökad efterlevnad. Den uppfattningen delades dock inte av 
skattetjänstemännen som till stor grad ansåg det (se figur 3.4). 

En annan punkt som fick relativt lågt stöd var om arbetssättet bidrog till en ökad 
kontroll av skatterisker. Båda parterna var neutrala i den frågan, vilket kan tolkas som 
att det nya arbetssättet, enligt dem, inte bidragit till någon större förändring i det 
avseendet.  

 

Figur 3.4 Enkätsvar från DTCA´s undersökning del 1.87 

                                                 
86 De Jager, J.C. Brev DBG 2007-1685M. State Secretary of Finance. 2007. 

87
 Ibid. Bilaga 1. 
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Figur 3.5 Enkätsvar från DTCA´s undersökning del 288 

 

 

Figur 3.6 Enkätsvar från DTCA´s undersökning del 389 

                                                 
88

 Ibid. Bilaga 2. 

89
 Ibid.  
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3.4 Storbritannien  
Skattemyndigheten i Storbritannien, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), 
implementerade den 31 december 2007 ett nytt sätt att arbeta med stora företag.90 Med 
stora företag använder de EU:s definition:91 

o 250 eller fler anställda, eller 

o En omsättning högre än 50 milj euro och en balansomslutning högre än 43 milj 
euro 

15 000 sådana företag bedriver verksamhet i Storbritannien och de betalar eller samlar 
in mer än hälften av de totala skatterna i landet. De stora företagen hanteras av Large 
Business Service som är en del av HMRC.92 

Det nya arbetssättet presenterades under november 2006 i rapporten Review of Links 
with Large Business, även kallad The Varney Review. I rapporten beskrivs hur HMRC ska 
arbeta för ett ökat samarbete med stora företag. Målen som ställdes upp i rapporten 
var:93 

o Ökad säkerhet 

o En effektiv, riskbaserad inställning till hanteringen av skattefrågor 

o Snabbare lösningar av skattefrågor 

o Klarhet genom en effektiv konsultation och dialog 

Det nya arbetssättet innebär att HMRC effektiviserar sin verksamhet genom att fokusera 
på högriskområden samtidigt som företagen erhåller en ökad säkerhet och klarhet i sina 
skattefrågor. För att finna dessa högriskområden delas företagen in i olika riskklasser. 
Företagen blir klassade som antingen högrisk- eller lågriskföretag. De behandlas 
sedermera olika beroende på vilken riskklass de erhållit. 

3.4.1 Riskklassningsprocessen 

Majoriteten av företagens riskklassning bygger på den information HMRC erhåller från 
deklarationer samt information och kunskap om företaget och dess verksamhet.  Om 
företagen däremot är av den komplicerade arten behövs en djupare förståelse för att 
kunna bedöma dess skatterisker. Detta erhålls genom direkta kontakter med respektive 

                                                 
90 HMRC. HMRC approach to compliance risk management for large business. 2007. p 1.2 

91 Ibid. p 2.3 

92 Ibid. p 2.4 

93 HMRC. Review of Links with Large Business. 2006. p 1.7 
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företag. Faktorer som påverkar i bedömningen av skatterisken är nivån av transparens 
mot HMRC, nivån på interna system och processer samt hantering av inneboende risker 
så som förändringar, komplexitet och transaktioner över gränser (se bilaga 3 för den 
mall som används vid en riskbedömning).94 

När bedömningen är klar diskuteras denna med företaget i fråga som även får framföra 
sina synpunkter. På så sätt är myndigheten öppen i sitt handlande och företagen ser 
vilka risker myndigheterna identifierat. Därefter utformas en handlingsplan i vilken 
HMRC kommer överens med företaget om vilka åtgärder som bör vidtas för att hantera 
de identifierade riskerna, samt hur de ska undvikas i framtiden. HMRC vill också hjälpa 
företagen att minska sina risker genom en bättre riskhantering där behovet finns, och 
att företagen ska ta upp frågor när de uppstår så att de kan lösas innan fel begås. Ett gott 
sådant samarbete minskar behovet av revisioner, som i sin tur minskar företagens 
administrativa bördor samtidigt som det frigör resurser för skattemyndigheten som kan 
användas på annat håll.95 

3.4.2 Hantering av lågriskföretag 

Lågriskklassade företag anses inte behöva mycket uppmärksamhet. HMRC anser att 
revisioner ska vara ett undantag snarare än en norm. Särskilt om företagen tar upp 
frågor med HMRC när de uppstår vilket minskar behovet av utredning. Detta kan även 
ge företagen en ökad säkerhet, då frågor som är avklarade inte kommer att tas upp i 
framtiden.96 

Riskklassningsprocessen som beskrevs ovan upprepas inte förrän efter två eller tre år, 
ibland längre. Dock förväntas företagen ha en fortlöpande öppen dialog med HMRC 
kring deras skatteärenden. Traditionella kontroller av deklarationer kommer trots detta 
alltid att genomföras.97 

3.4.3 Hantering av högriskföretag 

Genom ett minskat fokus på lågriskföretag kan resurser koncentreras till 
högriskföretagen. Med dessa företag är dialogen mer regelbunden med flera möten varje 
år. Regelbundna ingripanden sker och det blir ännu viktigare att lösa ärenden när de 
uppstår, och inte efter det att deklarationen lämnats in. Där det finns stora risker får 
specialister inom området tas in för att bidra med hjälp. HMRC är medvetna om att 
skatter är höga kostnader för företagen och att dessa försöks hållas på en så låg nivå 
som möjligt. Vissa typer av transaktioner undersöks grundligare än andra, exempelvis 

                                                 
94 HMRC. HMRC approach to compliance risk management for large business. 2007. s.13 

95 Ibid. s.14 

96 Ibid. kap 5.  

97 Ibid. 
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sådana som har ingen eller endast en liten ekonomisk substans och som i huvudsak 
anses vara till för att minska skattekostnader.98 

Figuren nedan är en simplifierad bild över hur HMRC allokerar sina resurser baserat på 
de olika riskklasserna. Som visas är det inte bara riskklassningen i sig som påverkar, 
utan även företagens inställning. De som blir hårdast granskade är de som varken är 
eller vill vara lågriskklassade. Vidare illustreras i figuren att HMRC ämnar arbeta med att 
få företagen att vilja uppnå lågriskstatus.99 

 

 

Figur 3.7 Interventions flowchart – illustrerar hur HMRC arbetar med olika typer av företag100 

                                                 
98 Ibid.   

99 Ibid. 

100 Ibid. 
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3.4.4 Uppföljning 

Freedman, Loomer & Vella har utfört två undersökningar kring hur förslagen från The 
Varney Report fungerat i praktiken efter införandet. Undersökningarna bygger på 
intervjuer med representanter från stora företag som varit inblandande i det nya 
arbetssättet. Den första undersökningen utfördes i ett tidigt skede och den benämner 
författarna pilotundersökningen. När företagen kommit igång mer med arbetet utfördes 
huvudundersökningen.101 

Pilotundersökningen visade att respondenterna höll med om resonemanget kring det 
nya arbetssättet, men att de hade många frågor kring detaljer och praktisk utformning. 
Frågorna avsåg främst riskklassningskriterierna, deras relativa vikt och de påstådda 
fördelarna med att vara lågrisk. Vid tidpunkten för undersökningen var inte alla detaljer 
om detta fullt utvecklade.102 

Faktorer som påverkar riskklassningen kan delas upp i strukturella och 
beteendemässiga. Majoritet av de tillfrågade hade uppfattningen att de strukturella, som 
bland annat påverkas av ett företags storlek och komplexitet, utgjorde den dominerande 
faktorn. Detta innebar att många av de tillfrågade inte såg det som en möjlighet att 
uppnå lågriskstatus på grund av deras struktur, hur mycket de än förändrade sitt 
beteende. HMRC däremot har aldrig påstått att det skulle vara så och framför att det 
finns stora komplexa företag som är lågriskklassade. Enligt Freedman et al tyder detta 
på att personalen från HMRC inte lyckats med att förmedla korrekt information till alla 
företag.103 

De flesta respondenterna var överens om att de ville uppnå lågrisk i sitt beteende genom 
att vara transparenta och införa ett bra system för intern kontroll. Det som återstår på 
den punkten är då deras attityd till skatteplanering. Denna attityd har visat sig ha ett 
nära samband med företagens riskklassning, och alla respondenter höll inte med om att 
det är ett relevant kriterium. Vissa företag menade på att om de är transparenta i sitt 
handlande och har full öppenhet och redovisar sina upplägg, så vill de fritt kunna ingå i 
skatteplanering som de anser är laglig och tekniskt effektiv, även om HMRC inte gillar 
det. Vissa respondenter klargjorde att de inte skulle ändra sitt skatteplaneringsbeteende 
trots att det skulle innebära en lågriskklassning.104 Detta stöds även i HMRC’s 
undersökning, där även de stötte på tveksamheter kring att arbetet skulle bidra till ett 
förändrat beteende.105 

                                                 
101 Freedman, J., Loomer, G., & Vella, J. 2010. s.112 

102 Ibid. s.118 

103 Ibid. s.120 

104 Ibid. s.121 

105 HMRC. Research to support the implementation of proposals in the Review of Links with Large Business. 
2007. s.27  
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Pilotundersökningen visade på att majoriteten av respondenterna inte kunde se 
fördelarna med att vara lågriskklassade. Vissa menade att tanken är att de ska behandlas 
”milt”, men att de hade svårt att se att det skulle hända i praktiken. I 
huvudundersökningen var det endast 13 av 25 som svarade att de såg fördelar med att 
vara lågrisk. Två svarade att de inte såg några fördelar, och de övriga var medvetna om 
att det kan finnas fördelar, men att dessa inte var tillräckliga för att få dem att minska 
sina skatteplaneringsaktiviteter.106 

Det riskbaserade arbetssättet är bara en av de fyra önskade resultaten av The Varney 
Review. De andra är säkerhet, snabba lösningar och klarhet genom konsultation. Alla 
dessa bidrar till det främsta målet, att förbättra samarbetet mellan HMRC och stora 
företag. En positiv upptäckt var att de flesta respondenterna såg sig ha ett bra samarbete 
med HMRC eller att det har förbättrats sedan initiativet trätt i kraft. Respondenter från 
både låg- och högriskklassade företag noterade en förbättring i öppenheten i relationen, 
hastigheten på hur frågor löstes, och på det ökade fokuset på relevanta frågor. Det 
sistnämnda utmärker en särskild förändring från förr. I pilotundersökningen framförde 
flera företag att HMRC var omdömeslösa och begärde mängder av information i 
områden där risken och mängden skatt i fråga var låg. I huvudundersökningen har både 
låg och högriskklassade företag noterat en förbättring på den punkten.107 

                                                 
106 Freedman, J., Loomer, G., & Vella, J. 2010. s.122 

107 Ibid. s.124 
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4. ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras tidigare insamlat material och resultaten från de olika länderna. 
I kapitlet diskuteras likheter, skillnader samt framgångsrika respektive mindre 
framgångsrika faktorer.  

 

Den ökade globaliseringen och de ständiga kraven på effektivisering har bidragit till 
behovet av nya metoder från skattemyndigheternas sida. Det har bland annat 
rekommenderats av OECD att myndigheterna arbetar med skatteriskhantering, det vill 
säga att de inriktar sin verksamhet till de områden eller företag där risken för väsentliga 
felaktigheter anses vara störst. För att arbeta med skatteriskhantering krävs en stor 
mängd information om det som studeras för att utfallet ska bli relevant. Ofta är 
informationen som ges till skattemyndigheter om företags processer och transaktioner 
väldigt begränsad, och det blir i huvudsak deklarationerna som utgör underlag för 
riskvärderingen.  

Gemensamt för de studerande länder är att de identifierar områden där risken för fel 
anses hög och fokuserar sedan sina resurser till dessa områden för att få en effektivare 
process. Identifikation av risker sker genom diskussioner mellan skattemyndigheterna 
och företagen. I Australien, Nederländerna och USA leder diskussionerna fram till 
arbetsplaner i form av skriftliga avtal. I Nederländerna används inte ett lika formellt 
avtal som i Australien och USA utan där avtalas det mest om vilket förhållningssätt 
parterna ska ha gentemot varandra.  

4.1 En förbättrad relation 
Arbetssätten för att erhålla väsentlig information skiljer sig mellan de länder vi studerat 
men det finns gemensamma nämnare, nämligen att företagen delar sin information till 
myndigheterna i utbyte mot minskat intrång och därmed minskad administrativ börda. I 
teorin leder ett sådant arbetssätt till minskade kostnader och effektivitet från båda 
parters sida. Ett samarbete med skattemyndigheten kan även sända ut positiva signaler 
till omgivningen eftersom företaget visar att de tar ansvar för sin skattehantering.  

I samtliga av de länder vi studerat har samarbetet fokuserat på att förutse och förhindra 
att fel uppstår genom att studera och förstå företagens verksamhet och interna 
processer. Om företagen har en väl utvecklad intern kontroll och är öppna mot 
myndigheterna kan utfallet säkerställas, utan i efterhand utförda granskningar. 
Samarbetet bygger på att det finns ett förtroende där båda parterna är öppna, 
transparenta och har en dialog med varandra. Den tillit som krävs för ett bra samarbete 
kan förväntas vara svår att uppnå för ett företag som tidigare varit hårt utsatt för 
revisioner och ser skattemyndigheten som en resurskrävande funktion. Likväl kan det 
vara svårt för skattemyndigheterna att förlita sig på sådana företag. Från 
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myndigheternas sida krävs också ett annat synsätt. Som nämns i Australienfallet krävs 
en attitydförändring för att få det nya systemet att fungera fullständigt. 
Skattemyndigheterna måste komma ifrån sitt rena revisionssynsätt där de fungerar som 
en kontrollant, och istället skaffa ett riskhanteringssynsätt där det diskuteras fram 
alternativa lösningar tillsammans med företagen. Företagen vill bli bemötta på ett bra 
sätt av skattemyndigheten för att samarbetet ska fungera, vilket ställer krav på 
kompetensen hos skattetjänstemännen som kommer i kontakt med företagen. I 
Storbritannien hade en del företag missförstått delar av det nya arbetssättet vilket tyder 
på att skattetjänstemännen inte lyckats med att korrekt förmedla detta. I USA uppstod 
en del problem vid implementeringen av LIFE på grund av att alla skattetjänstemän inte 
var tillräckligt införstådda i hur det nya arbetet skulle utföras. Vår undersökning visar 
trots allt att relationen mellan företagen och skattemyndigheterna har utvecklats 
positivt i samtliga länder. 

4.2 Konsekvenser av ett nytt arbetssätt 

4.2.1 Implementering 

Flera av de studerade länderna har påbörjat sina arbetssätt i liten skala där de ofta 
använt så kallade pilotprojekt. Enligt oss verkar ett sådant initiativ vara bra för att få en 
smidiga och naturlig övergång där skattetjänstemännen får en möjlighet att anpassa sig 
till ett nytt sätt att arbeta på. Vitalt är att feedback erhålls från företagen innan en 
fullskalig implementering. I ett arbetssätt som bygger på samarbete måste alla parter 
vara tillfredsställda med utformningen. Vid införandet av LIFE i USA användes inget 
pilotprojekt vilket kan ses som en förklaring till de misslyckanden som inträffade i 
samband med implementeringen. Det var bland annat felaktigheter vid fastställandet av 
väsentlighetsgraden och att de företag som valt att använda sig av processen utgjorde 
mindre än en fjärdedel av den uppsatta målsättningen.  

I undersökningen har det framkommit att det krävs en hel del eftertanke innan ett nytt 
arbetssätt kan implementeras. Ett system som fungerat bra i ett land kanske inte alls 
fungerar i ett annat. Hänsyn måste tas till komplexitet i företag, andelen företag, 
företagskultur samt var lands skattelagar. Lärdomar kan dras från andra länder men 
anpassningar måste utföras för att skapa en modell för varje enskilt land.  

4.2.2 Effektivitet 

Vår undersökning styrker att det nya arbetssätten leder till en effektivisering. Som 
uppföljningen av LIFE visar har den genomsnittliga granskningstiden minskat betydligt 
jämfört med traditionella granskningar. I undersökningen om Nederländerna håller 
både företag och myndighet med om att det nya arbetssättet bidrar till effektivitet. I 
Storbritannien är företagen överens om att granskningarna fokuserar på relevanta 
händelser vilket är en förändring från tidigare tillvägagångssätt.  
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4.2.3  Ökad efterlevnad 

Den här typen av arbete berör endast de företag som har en vilja att göra rätt för sig. 
Som framkommit i undersökningen är det dock inte alltid helt självklart vad som tillåts 
och inte tillåts inom lagens ramar. Företagen har en stor vilja att minska sina 
skattekostnader och det finns en hög expertis hos skattekonsulter för att möjliggöra 
detta genom att hitta kryphål i lagar och regler. Även om företagen följer lagen 
bokstavligen så kan myndigheterna ha en annan uppfattning av dess innebörd och 
därmed uppstår tvister. Samtliga länders skattemyndigheter vill utöver det som ovan 
nämnts arbeta förebyggande och minska risken för att fel begås. Detta kräver att 
myndigheterna ger incitament till en attitydförändring gällande skatteplanering för att 
öka företagens efterlevnad.  

I vår studie framgår det att de nya arbetssätten inte nödvändigtvis bidragit till en 
nämnvärd förbättring av företagens efterlevnad. I Storbritannien är företagens 
inställning till skatteplanering i nära relation till den tilldelade riskklassningen. 
Undersökningen visar att majoriteten av företagen inte vill ändra sitt beteende på den 
punkten trots att det skulle innebära att de blir lågriskklassade. Företagen ger som 
argument att deras skatteplanering enligt dem är laglig och tekniskt effektiv. De vill inte 
ändra sitt beteende om inte fördelarna med att vara lågriskklassad väger tyngre än de 
ökade kostnader som en förändring av skatteplaneringen skulle innebära. Många av de 
tillfrågade företagen ser inga fördelar med att vara lågriskklassade eller att fördelarna 
inte är tillräckliga för att stimulera ett förändrat beteende. I Nederländerna delades 
synen att arbetet inte leder till en förändring i efterlevnadsgraden. Den frågan var den 
som erhöll svagast stöd, från de tillfrågade företagen, av de uppställda påståendena i 
DTCA’s enkätundersökning. Vi kan förstå företagens inställning och vi anser att det 
måste ske en förbättring i lagar och regler så att den minskar utrymmet för aggressiv 
skatteplanering. Detta i kombination med ökade incitament för ett ändrat beteende tror 
vi kan skapa en förändring i företagens inställning. Dock är de studerade arbetssätten 
relativt nya och en förändring av ett sådant beteende kan kräva mer tid.  
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5. SLUTSATS 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsen slutsats utifrån syftet där svar ges på 
frågeställningen. En avslutande diskussion förs och slutligen ges ett förslag till fortsatt 
forskning ges. 

 

5.1 Slutsats 
Vår problemformulering är: 

Vad har visat sig fungera bra respektive mindre bra i och med de nya arbetssätten? 

5.1.1 Det som fungerat bra 

o Förbättrad relation - Relationen mellan företagen och skattemyndigheterna har 
sedan implementeringen av de nya arbetssätten visat en positiv utveckling. Detta 
samarbete baseras på en ökad kommunikation och förståelse för varandras 
intressen och att parterna är mer öppna i sina handlingar.  

o Effektivitet - Arbetssätten i samtliga länder har visat på en ökad effektivitet, både 
hos de deltagande företagen och hos respektive skattemyndighet. Effektiviteten 
bygger på flera faktorer så som kortare granskningsprocesser och färre 
revisioner.  Ett ökat utbyte av relevant information skapar effektivitet genom att 
fokus läggs på väsentliga frågor.  

o Ökad säkerhet - Genom att i större utsträckning få ta del av skattemyndigheternas 
åsikter innan ett upplägg tas i bruk ökar chansen att det blir rätt från början. Att 
arbeta i realtid och pricka av händelser när de uppstår bidrar till en ökad 
säkerhet hos företagen. Förutom det minskade behovet av granskningar behöver 
företagen inte heller vara oroliga för att de ska innefatta äldre händelser.  

5.1.2 Det som fungerat mindre bra 

o Ökar inte viljan att efterleva - Vår undersökning visar att det finns stora 
svårigheter i att förändra företagens beteenden gällande skatteplanering. Skatt är 
en stor kostnad för företagen och i dagsläget finns inte tillräckligt med incitament 
för att främja en attitydförändring.  
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5.2 Slutlig diskussion 
Utifrån vår undersökning anser vi att det är av stor betydelse att ha adekvat utbildad 
personal hos skattemyndigheterna som ska arbeta med företagen. De måste ha den 
kompetens som krävs för arbetet, då framgångarna i arbetet i stor utsträckning bygger 
på relationen med de involverade skattetjänstemännen. För att få en bra övergång till ett 
nytt arbetssätt har det visat sig framgångsrikt att föregå implementeringen med ett 
pilotprojekt, att börja i en liten skala. Med det får det nya arbetssättet naturligt växa 
fram, personalen får tid att anpassa sig och feedback kan erhållas från företagen och 
förbättringar kan ske innan en full implementering. 

Slutligen ser vi ett behov av ändringar och förtydliganden i lagtext och regelverk då det 
enligt vår uppfattning kan uppstå skilda tolkningar i en för stor utsträckning. Vi ser dock 
svårigheterna i att skapa vattentäta lagar och vi förstår att det finns en stor kraft bakom 
att hitta kryphål som innebär minskade skattekostnader. Därför anser vi att det är ett 
nödvändigt initiativ att, i kombination med tydliga lagar, få företag att självmant minska 
sin skatteplaneringsgrad. Dock visar vår undersökning att det i dagsläget inte ges 
tillräckliga fördelar för denna attitydförändring. Skattemyndigheterna måste delvis 
arbeta med att skapa fördelar för samarbetsvilliga företag men samtidigt förtydliga de 
fördelar som redan finns.  

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
I vår studie har nya problemområden vuxit fram vilka delvis presenteras i vår slutliga 
diskussion. Vi vill gärna se fortsatt forskning kring fyra områden: 

o Hur kan lagar och regler förändras för att bidra till mindre fria tolkningar? Kan 
något göras på en internationell nivå? 

o Hur kan skattemyndigheter främja en attitydförändring hos företag gällande 
skatteplanering och på så sätt öka den frivilliga efterlevnaden? Vilka fördelar kan 
ges till företag som avstår från aggressiv skatteplanering? 

o En utomstående utvärdering av Sveriges kommande arbetssätt som beräknas 
träda i kraft 2012. Denna skulle kunna utföras med samma metodik som 
Freedman, Loomer och Vella använde sig av i deras analys av arbetssättet i 
Storbritannien.108 

o Alla de arbetssätt som ingår i vår undersökning bygger på att ge företagen en 
ökad säkerhet, genom att skattemyndigheterna är tidigt ute och ger sin åsikt samt 
att de infört någon form av riskhanteringssynsätt. I artikeln Managing Tax Risks 
utmanar Professor David Ulph påståendet om att ett sådant arbete har en positiv 
inverkan på skattefelet. Vi vill gärna se fortsatt forskning kring huruvida hans 

                                                 
108

 Freedman, J., Loomer, G., & Vella, J. 2010. 
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hypotes överensstämmer med verkligheten, för att vidare se om arbetssätten är 
önskvärda ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
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Bilaga 2 
Enforcement covenant 

Preamble  

Parties aim at realising effective and efficient working procedures based on 
transparency, understanding and trust. They aim at getting lasting insight into current 
tax risks and at swiftly determining up-to-date standpoints within legal, regulatory and 
case-law in order to increase legal certainty. This agreement contains the basic 
principles and the way in which we wish to deal with each other, both with regard to the 
future and settling the past.  

1. Basic principles  

This agreement concerns Dutch taxation of X (hereafter: X) with regard to all taxes and 
the tax collection;  

Legal and regulatory rights and obligations remain applicable without any restrictions;  

Parties express their intention to base their mutual relationship on transparency, 
understanding and trust.  

2. Agreements between the Tax Administration and X  

(a) With regard to the past:  

(b) With regard to the future:  

X: shall actively notify the Tax Administration of any issues with a possible and 
significant tax risk;  

shall without any restraint and without any conditions notify the Tax Administration of 
any relevant facts and circumstances;  

shall provide the Tax Administration with its view on the legal consequences pertaining 
to the facts and circumstances and adopted standpoints;  

shall facilitate that, if required, staff of the Tax Administration may contact staff of the 
large enterprise of the Tax Administration’s choice. The presence of the tax consultant 
and/or person dealing with tax matters of the large enterprise during the meeting shall 
not meet with any resistance;  

shall provide requested information forthwith and as complete as possible;  

shall submit a tax return concerning an expired period as soon as possible after expiry of 
that period.  

3. The Tax Administration  



      

 

shall as soon as possible after having been notified of an adopted or to be adopted 
standpoint state its views concerning any legal consequences, as much as possible in 
consultation with X;  

shall when stating its views on the legal consequences take into account real commercial 
deadlines; if necessary, the procedure shall be expedited;  

shall assess the corporate tax assessment as soon as possible after submission of the 
return and as much as possible in consultation with X;  

shall discuss any fiscal risks it may perceive at (regular) intervals with X;  

shall provide information at hand on reported tax risks so far as the requirements for 
confidentiality allow  

shall and is able to clarify and explain at all times why certain information is requested 
from X; the time within which a response is required shall be determined in mutual 
consultation;  

shall at all times when starting an audit specifically state which tax risks are 
investigated, unless prevented by the obligation to observe confidentiality.  

4. Duration, regular evaluation and termination  

This agreement shall be evaluated annually by (the management board of) X and the Tax 
Administration/Office.  

If, in the interim, a party objects to this agreement, parties will confer in order to 
determine the possibilities for adapting the agreement before taking any steps to 
terminate this agreement.  

Both parties may terminate this agreement with immediate effect. However, they shall 
not do so before having notified the other party of their intention in writing, stating the 
reasons of their intention. Besides, termination shall not become effective until oral 
discussion has taken place if at least one of the parties has expressed the wish to that 
purpose.  

5. Entry into force  

This agreement shall enter into force upon signing of both parties.  

For the management board of X      For the Tax Administration  

        [signature]                       [signature] 



      

 

Bilaga 3  
Risk Review template 

Risk Evaluation at (insert date)  

Introduction: • Risk assessment carried out (e.g. returns examined /systems reviewed) • Risk 
assessment planned • Any other important work in progress and hot topics relevant to the business  

Systems and processes: • Key risks identified • Points for clarification, further work necessary or 
possible action Businesses should be given the opportunity to comment on the template in advance of 
the risk review meeting and to add any comments and further risks.  
 

Issues / transactions: • Key risks identified, • Points for clarification, further work necessary or 
possible action. Businesses should be given the opportunity to comment on the template in advance of 
the risk review meeting and to add any comments and further risks.  

Behavioural and organisational risk: Compliance teams should mark the appropriate box, X. 
Ratings should be shared with the business before the risk review meeting. Where the business 
disagrees with the rating they should be given the opportunity to mark the box they consider is 
appropriate, Y. Any comments on the ratings should be added below.  

1: CONTRIBUTION – How do the factors in 2 and 3 impact on the customer’s tax contribution?  
Level of Risk  Major  Significant  Moderate  Low  

CONTRIBUTION -To what extent are there 
unexplained tax performance or payment 
variations, trends or issues?  

2: COMPLICATING FACTORS – What is the level of inherent risk?  
COMPLEXITY – What is the potential for risk in 
the size, scope and depth of business or tax 
interests?  
BOUNDARY – What is the level of complexity of 
international structures, financing and 
connected party issues?  
CHANGE – What is the degree and pace of 
change affecting the business and its tax 
obligations?  

3: GOVERNANCE – How does the customer’s management impact on the inherent risk?  
Impact  Increases risk  Tends to increase 

risk  
Tends to 
reduce risk  

Minimises risk  

GOVERNANCE – Customer’s use of tax 
planning, management of risk and 
accountabilities, openness and cooperation  
DELIVERY – Customer’s ability to deliver right 
tax at right time through, processes, systems 
and skills  

Section 3 – Conclusion: What does the evidence lead you to conclude about the overall risk? Does the 
business agree with the conclusion? Record any disagreement.  
Section 4. Outcomes /Action Points: Record action agreed including timing and division of 
responsibility.  
 


