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Styrelsen för Institutet Skatter och Rättssäkerhet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2019–01–01 – 2019–12–31.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
 

Förvaltningsberättelse
 
 

Verksamheten
 
Allmänt 
Institutet Skatter och Rättssäkerhet är en ideell förening som verkar för bättre rättssäkerhet på 
skatteområdet. Verksamheten avser inte endast att få till stånd en mer rättssäker hantering av 
skatteärenden enligt existerande regelverk utan syftar också till att verka för att regelverket, när brister 
uppmärksammas, ges en utformning som bättre svarar mot de rättssäkerhetskrav som rimligen bör gälla i 
en rättsstat som Sverige. Särskild vikt fästes vid de principer som följer av den Europeiska konventionen 
d. 4 nov. 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
 
Stadgarna för Institutet Skatter och Rättssäkerhet återfinns på föreningens hemsida www.isor.se.

 
Verksamheten 2019 
Institutet Skatter och Rättssäkerhet har under 2019 arrangerat tre seminarier. Vidare har den s.k. 
Rättssäkerhetsdagen  (”RÄDA”) traditionsenligt arrangerats. I år arrangerades RÄDA hos PwC, 
Stockholm under en halvdag med avslutande mingel och buffé. Samtliga seminarier skapade ett stort 
intresse och var mycket uppskattade. Syftet med seminarierna är att såväl informera som att skapa debatt 
och diskussion i frågor som är viktiga för ett rättssäkert beskattningsförfarande och en rättssäker 
skatteprocess. 
 
Genom seminarierna verkar Institutet Skatter och Rättssäkerhet som en viktig mötespunkt mellan 
Finansdepartementet, Skatteverket, förvaltningsdomstolarna, den akademiska världen och företrädare för 
advokat-, revisions- och skatterådgivningsbyråerna.  
 
För Institutet Skatter och Rättssäkerhet är det viktigt att seminarierna genom hög kvalitet och intressanta 
ämnen inte bara attraherar personer med stor erfarenhet utan också personer som nyligen har börjat sin 
karriär inom beskattningsområdet. Enskilda med intresse för rättssäkerhetsfrågor är också välkomna att 
delta.
 
En sammanställning över de seminarier som föreningen arrangerat 2004-2019 återfinns på Institutet 
Skatter och Rättssäkerhets hemsida.
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Seminarier 2019
2019a03a27:  Rapporteringspliktiga arrangemang  hur säkerställs rättssäkerheten? 
Medverkande: Magnus Larsson, tidigare skattechef, Deloitte,  Teresa Simon-Almendal, professor i 
finansrätt, Stockholms universitet, Tomas Algotsson, enhetschef rättsavdelningen, Skatteverket, Jesper 
Barenfeld, skattechef, AB Volvo, Anne Ramberg, generalsekreterare, Advokatsamfundet.
Samtalsledare: Peter Lindstrand, Tax Partner och auktoriserad skatterådgivare, PwC och Lynda 
Ondrasek Olofsson, då skatteexpert, Svenskt Näringsliv, numera Managing Partner, Unum Tax.
 
2019a05a09: Moms på sjukvård  är det en rättssäkerhetsfråga?
Medverkande: Karin Liljeblad, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna, Peter Seger, VD, 
Sophiahemmet, Pernilla Rendahl, docent i finansrätt, Göteborgs universitet.
Samtalsledare: Henrik Karlsson, auktoriserad skatterådgivare, Deloitte.
 
2019a10a03: Essitydomen a  En ny spelplan för mål om efterbeskattning och skattetillägg?
Medverkande: Jens Nielsen, Tax Director Essity AB, Claes Hensfelt, rättslig expert Skatteverkets 
rättsavdelning, Björn Nordgren, Tax Director, PwC.
Samtalsledare: Anna Romell Stenmark, advokat och partner, Advokatfirman Lindahl.
 

Rättssäkerhetsdagen 2019
2019a11a20: Tema  Skatteprocess 
Medverkande: Fanny Gleiss Wilborg, partner/advokat Advokatfirman Lundberg a  Gleiss, Per Holstad, 
partner EY, Marie Jönsson, lagman Kammarrätten i Stockholm och tillträdande justitieråd Högsta 
förvaltningsdomstolen, Peter Kristiansson, chefsrådman Förvaltningsrätten i Malmö, Peter Lindstrand, 
partner PwC, Michaela Ribbing, jur. dr Stockholms universitet, Mattias Schömer, partner/advokat 
Advokatfirman Vingea  Fredrik Sjövall, partner/advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Linnéa 
Sveger, skatteombud Skatteverket.
Samtalsledare: Ulrika Bengtsson, counsel Advokatfirman Vinge och Fredrik Berndt, partner Svalner.
 
 

Stipendier
I avsikt att uppmuntra framtida arbete med rättssäkerhetsfrågor delar Institutet Skatter och Rättssäkerhet 
ut stipendium till personer som befinner sig tidigt i sin karriär och som avlagt förtjänstfulla 
examensarbeten. För utgivandet av stipendium har styrelsen fastställt vissa riktlinjer. Dessa återfinns på 
Institutet Skatter och Rättssäkerhets hemsida www.isor.se.  
 
Under 2019 har något stipendium inte delats ut.
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Styrelse
I styrelsen ingår Peter Lindstrand, partner och auktoriserad skatterådgivare, PwC  (ordförande); Lynda 
Ondrasek Olofsson, managing partner, Unum Tax (vice ordförande); Ulrika Bengtsson, advokat och 
counsel, Advokatfirman Vinge; Fredrik Berndt, partner, Svalner Skatt a  Transaktion; Henrik Karlsson, 
director och auktoriserad skatterådgivare, Deloitte; Per Holstad, tax partner, EY; Caroline Nordklint, 
juris doktor i finansrätt, Stockholms universitet; Pernilla Rendahl, docent i finansrätt, Göteborgs 
universitet; Anna Romell Stenmark, advokat och partner, Advokatfirman Lindahl; Teresa 
Simon-Almendala  professor i finansrätt, Stockholms universitet.
 
Kristine Hökerberg har varit kanslichef fram till den 3 oktober och Evelina Lunda  doktorand i statsrätt, 
Stockholms universiteta har  varit kanslichef från den 3 oktober.
 
Styrelsen har haft sju styrelsemöten under räkenskapsåret.
 
 

Finansiering 
Institutet Skatter och Rättssäkerhets verksamhet finansieras genom erhållna medlemsavgifter, 
avkastningen på det egna kapitalet samt bidrag från såväl privatpersoner som företag och organisationer. 
 
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2019a01a01
a2019a12a31

2018a01a01
a2018a12a31

 

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 111 000 97 197
Öresavrundning 0 1
Summa föreningens intäkter 111 000 97 198

Föreningens kostnader
Konferenser och seminarier -42 925 -8 447
Administrationskostnader 2 -69 206 -80 977
Summa föreningens kostnader a112 131 a89 424
Rörelseresultat a1 131 7 774

Resultat efter finansiella poster a1 131 7 774

Resultat före skatt a1 131 7 774

Årets resultat a1 131 7 774
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Balansräkning Not 2019a12a31 2018a12a31
 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank 934 698 955 316
Summa kassa och bank 934 698 955 316
Summa omsättningstillgångar 934 698 955 316

SUMMA TILLGÅNGAR 934 698 955 316
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Balansräkning Not 2019a12a31 2018a12a31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3
Eget kapital vid räkenskapsårets början 929 295 921 521
Årets resultat -1 131 7 774
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 928 164 929 295

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 625 0
Övriga skulder 4 609 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 300 26 021
Summa kortfristiga skulder 6 534 26 021

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 934 698 955 316

 
 



Institutet Skatter och Rättssäkerhet
Org.nr 802411-9409

7 (8)

 

Noter
 
Not 1 Redovisningsa  och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
 
Not 2 Medelantalet anställda

2019a01a01 2018a01a01
a2019a12a31 a2018a12a31

Medelantalet anställda 1 1

 
Not 3 Förändringar i eget kapital

2019a12a31 2018a12a31

Belopp vid årets ingång -929 295 -921 521
Årets resultat 1 131 -7 774
Belopp vid årets utgång a928 164 a929 295
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Revisionsberättelse 
 
Till föreningsstämman i Institutet Skatter och Rättssäkerhet
Org.nr 802411-9409
 
 
Rapport om årsredovisningen
 
 
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Institutet Skatter och Rättssäkerhet för räkenskapsåret 
2019–01–01 – 2019–12–31.
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningenss finansiella ställning per den 31 december 2019 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.
 
arund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
 
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:
 
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
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risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.
 
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
 
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
 
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Institutet Skatter och Rättssäkerhet för räkenskapsåret 2019–01–01 – 2019–12–31.
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
arund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att 




