
En god bokföring och en bra plan underlättar 
beskattningen  
En effektiv deklarationsprocess sparar tid och hjälper till att hantera riskerna.

Företagen använder mycket tid till att 
noggrant planera och gå igenom budgeter 
och strategier. Beskattningen ses ofta som 
en obligatorisk administrativ skyldighet 
som man bara ytligt behandlar utan någon 
närmare planering. Beskattningen avviker 
ändå inte från något annat delområde av 
verksamheten — med goda förberedelser 
kan man nå många fördelar även då man 
deklarerar. 

Planering är en del av riskhantering. 
När man utarbetar en kontoplan är det 
bra att tänka på de bestående och 
tillfälliga sambanden mellan beskattning 
och bokföring. Då man i kontoplanen 
specificerar alla konton som påverkar 
beskattningen är det lätt att varje år 
följa samma principer för att göra 
upp en skattedeklaration. En effektiv 
deklarationsprocess sparar tid och hjälper 
till att hantera riskerna. När ett företag har 
tydliga tillvägagångssätt för beskattningen 
har det ingen betydelse för deklareringen 
vid personalombyte.  

Skattedeklarationernas kvalitet varierar. 
Företagen ställer olika kvalitetskrav för 

En välplanerad bokföring och 
skattedeklaration borde inte ses som enbart 
en administrativ börda, utan något som 
tillför företaget och de anställda mervärde. 
Det går inte alltid som planerat men en bra 
plan gör det betydligt lättare att minska 
risken för fel.
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sin verksamhet och detta bör även gälla 
skattedeklarationer. Hög kvalitetskrav för 
en skattedeklaration utgår från ett tydligt 
indelat och lättillgängligt källmaterial, 
det vill säga bokföringen. Man bör ordna 
bokföringen så att den uppfyller kraven 
för vattentäta bokföringskedjor mellan 
konteringar och skattedeklaration.

Enbart en noga utförd bokföring garanterar 
inte att skattedeklarationen blir bra, även 
om det märkbart underlättar arbetet. 
Personen som deklarerar bör ha en 
sådan expertis som krävs för att ta upp 
räkenskapsperiodens transaktioner på ett 
rätt sätt för beskattningen.  Det är svårt 
och ibland nästan omöjligt att rätta felen 
efteråt. När deklarationen görs utgående 
från en välplanerad bokföring och av en 
stark yrkesskicklighet underlättar det 
kommunikationen med skattemyndigheten 
och förbättrar riskhanteringen. 

En bristfällig bokföring kan i värsta fall 
leda till fel i skattedeklarationen, vilket 
kan leda till följder för företaget eller dess 
arbetstagare – företaget kan till exempel få 
en procentuell skatteförhöjning. 
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