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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
1 Inledning
Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet upprättades den 13 april 1973 genom ett traktat mellan
Danmark, Finland, Norge och Sverige. Forskningsrådet har till syfte att främja ett nordiskt samarbete
inom ramen för skatteforskning, särskilt med hänsyn till frågor av gemensamt nordiskt intresse.
Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet stödjer såväl skattejuridisk som skatteekonomisk
forskning och samarbete.
Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet uppfyller sitt syfte i huvudsak genom följande; 1)
utdelning av medel till externa forskningsprojekt, 2) ekonomiskt stödja Nordic Tax Journal som är en
elektronisk, open-acces tidsskrift, vilken innehåller juridiska och ekonomiska skattevetenskapliga
artiklar, och 3) årlig konferens om aktuella skatterättsliga och skatteekonomiska ämnen.
Genom protokoll den 29 november 2002, som trädde i kraft den 1 januari 2003, blev Island medlem av
Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet.
Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet betraktas enligt svensk lagstiftning som ett
mellanstatligt samarbetsorgan och ska som sådant jämställas med statlig/offentlig verksamhet.
Någon skattskylldighet till inkomstskatt föreligger därför inte med stöd av 7 kap. 2 §
inkomstskattelagen ( 1999:1229) enligt det undantag som gäller för stat och kommun.
2 Organisation
Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet består av tre ledamöter från respektive medlemsland.
Ledamöterna utses av respektive lands regering. De är företrädesvis knutna till akademin i Norden
eller på en högre position inom statsämbetet i de nordiska länderna med särskild kompetens inom
skatterätt, skatteekonomi eller annan skattevetenskaplig bakgrund. Per den 31 december 2020
bestod rådet av följande ledamöter.
För Danmark: Chefsrådgivare Niels Kleis Frederiksen, professor Inge Langhave och professor
Liselotte Madsen
För Finland:

Lagstiftningsrådet Ilkka Harju, professor Matti Kukkonen och docent Kristiina Äimä

För Norge: Førsteamanuensis Eivind Furuseth, professor Jarle Møen och avdelningsdirektör Ingrid
Rasmussen
För Sverige:
Finansrådet Linda Haggren, vice riksbankschef Henry Ohlsson och professor Teresa
Simon-Almendal
För Island: Direktör Helga Jónsdóttir och professor Thórólfur Mattíasson
Varje ledamot har en personlig suppleant. Per den 31 december 2020 var följande personer
suppleanter i rådet:
Avdelningschef Birgitte Christensen (för Frederiksen), lektor Niels Johannesen (för Madsen), professor
Bo Sandemann Rasmussen (för Langhave), forskningsdirektör Seppo Kari (för Kukkonen), professor
Juha Lindgren (för Äimä), konsultativ tjänsteman Reetta Varjonen-Ollus (för Harju), forskare Trine
Engh Vattø (för Møen), professor Benn Folkvord (för Furuseth), avdelningsdirektör Knut Erik Omholt
(för Rasmussen), departementsråd Henrik Hammar (för Ohlsson), docent David Kleist (för
Simon-Almendal), enhetschef Eva Mårtensson (för Haggren), rättslig rådgivare Ingibjörg Helga
Helgadóttir (för Jónsdóttir) och professor Robert R. Spanó (för Mattíasson).
Professor Teresa Simon-Almendal har varit rådets ordförande under 2020. Professor Thórólfur
Mattíasson har varit rådets vice ordförande under 2020.
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Universitetslektor Caroline Nordklint har varit generalsekreterare under 2020.
Under 2020 har Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet haft två möten: Den 27 maj 2020 och
den 19 oktober 2020. Rådets möten har hållits digitalt via Zoom på grund av rådande omständigheter
till följd av Covid-19.
3 Tilldelning av forskningsmedel
Under årets två rådsmöten beslutades om tilldelning av forskningsmedel. Budget för utdelning av
forskningsmedel uppgick till SEK 1 160 000 under 2020.
Till förårsmötet den 27 maj 2020 hade det inkommit 18 ansökningar om forskningsmedel. Rådet
beslutade att tilldela medel till följande sökande:
1. Elina Berghäll med SEK 70 000 till projektet Take-up of Accelerated Depreciation Allowances:
Empirical Evidence from Finland.
2. Marika Viertola med SEK 16 000 till projektet Profit shifting of multinational enterprises: evidence
from Finland.
3. Anders Mikelsen med SEK 35 000 till projektet Deduction for input vat - a comparison of
Norwegian, EU and Australian VAT law.
4. Karina Kim Egholm Elgaard med SEK 60 000 till projektet Moms og fast ejendom.
5. Salla Kalin med SEK 100 000 till projektet Taxation and International Mobility: Evidence from
Finland.
6. Siru Lönnblad med SEK 40 000 till projektet Recognizing Tax Avoidance in an Ever Changing Tax
Landscape.
7. Eleonor Kristoffersson med SEK 72 000 till projektet En nordisk rättsfamilj, finns den? Komparativ metodutveckling inom skatterätten.
8. Johanna Viitala med SEK 100 000 till projektet Copyright in national and international taxation.
9. Marta Papis-Almansa med SEK 70 000 till projektet Ben Terra's European Tax Law: EU Value
Added Tax and beyond - A conference in memory of Professor Ben Terra.
10. Laszlo Sajtos med SEK 70 000 till projektet How carbon pricing and firms' access to finance affect
Swedish manufacturing firms' innovation and emission abatement related investments.
Till efterårsmötet den 19 oktober 2020 hade det inkommit sex ansökningar om forskningsmedel. Rådet
beslutade att tilldela medel till följande sökande:
1. Odd-Helge Fjeldstad & Ingrid Hoem Sjursen med SEK 90 000 till projektet Nordic workshop on
taxation and reforms in Africa.
2. Kristoffer Berg med SEK 20 000 till projektet Fair capital taxation.
Totalt utdelat belopp uppgår till SEK 743 000.
4 Konferens och seminarier
Rådets årliga konferens var planerad att äga rum den 27-28 maj 2020. Med anledning av Covid-19
ställdes konferensen in. Under efterårsmötet den 19 oktober 2020 diskuterade Rådet möjligheterna att
arrangera en konferens under 2021.
Rådet bedömde att det sannolikt kommer vara svårt att arrangera konferensen fysiskt under 2021. En
digital konferens ansågs inte heller lämplig att genomföra, bl.a. med hänsyn till svårigheter att nå
fördjupade diskussioner och socialt
utbyte i ett digitalt format. Rådet beslutade därför att avvakta med konferensen till 2022.
5 Publikationer
Rådet utger en tidskrift online - Nordic Tax Journal - med open access. Tidsskriften nås på sin
hemsida <https://www.degruyter.com/view/j/ntaxj> eller via rådets hemsida <http://www.nsfr.se>.
Professor Inge Langhave, Aarhus Universitet var redaktör för tidskriften under 2020.
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Flerårsöversikt
Mottagna statliga bidrag
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2020
1 757 000
778 490
82

2019
1 755 001
137 805
67

2018
1 754 999
155 811
56

Belopp i kr
2017
1 755 001
-27 023
56

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

2 708
1 757 000
1 759 708

1 755 000
1 755 000

-634 632
-111 316
-235 270
-981 218

-1 025 645
-270 633
-310 949
-9 968
-1 617 195

Rörelseresultat

778 490

137 805

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

778 490

137 805

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

778 490

137 805

778 490

137 805

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Övriga intäkter
Mottagna statliga bidrag
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

2
3

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

-

3 166
3 166

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 131 545
2 131 545

1 451 420
1 451 420

Summa omsättningstillgångar

2 131 545

1 454 586

SUMMA TILLGÅNGAR

2 131 545

1 454 586

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

 Signerat

2021-04-01 08:23:52 UTC

Oneflow ID 1744767

Sida 6 / 9

6(7)

Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet
802006-0912

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

968 831
778 490
1 747 321

831 026
137 805
968 831

Summa eget kapital

1 747 321

968 831

300 568
31 656
52 000
384 224

398 244
31 511
56 000
485 755

2 131 545

1 454 586

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Beviljade stipendier
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Övriga externa kostnader

Resekostnader
Hemsida
Publicerade tidningsartiklar
Revisionskostnader
Redovisningskostnad
Bankkostnad
Summa

2020-01-012020-12-31
-76 250
10 774
73 764
38 345
63 407
1 276
111 316

2019-01-012019-12-31
83 279
11 968
39 033
84 500
50 298
1 555
270 633

2020-01-012020-12-31
130 000
31 256
33 168
40 846
235 270

2019-01-012019-12-31
130 000
34 724
80 185
66 040
310 949

Not 3 Personal
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Nordic Tax Journal
Nordic Tax Journal Article Prize
Sociala kostnader
Summa

Underskrifter
Stockholm

Teresa Simon- Almendal
Ordförande

Caroline Nordklint
Generalsekreterare

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska signatur
Monica Hedberg
Auktoriserad revisor
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Deltagare
NORDISKA SKATTEVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET 802006-0912 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-01 07:05:11 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Teresa Simon Almendal

Datum

Teresa Simon-Almendal
Ordförande
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-01 07:05:03 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CAROLINE NORDKLINT

Datum

Caroline Nordklint
Generalsekreterare
Leveranskanal: E-post

MONICA HEDBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-01 08:23:52 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MONIKA HEDBERG

Datum

Monica Hedberg
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till vårmötet i Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet, org.nr 802006-0912

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet för år 2020.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av rådets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grund 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 rådet 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.

Rådets lednings ansvar
Det är ledningen för rådet som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Ledningen för rådet ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar ledningen för rådet för bedömningen av rådets förmåga att
fortsätta verksamheten. De 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
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
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 på 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:
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identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
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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 rådets 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 ledningen för rådets
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar jag en slutsats om lämpligheten i att ledningen för rådet 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 rådets 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 rådet 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 ledningen för rådet om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
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 ledningen för rådets förvaltning för
Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet för år 2020.
Jag tillstyrker att vårmötet beviljar ledningen för rådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund 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 rådet 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.

Rådets lednings ansvar
Det är ledningen för rådet som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon i rådets ledning i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot rådet.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot rådet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för rådets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Monica Hedberg
Auktoriserad revisor
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Deltagare
MONICA HEDBERG Sverige
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2021-04-01 08:25:43 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MONIKA HEDBERG

Datum

Monica Hedberg
Leveranskanal: E-post
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