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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-05-25 

 

Närvarande:  F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella 

Nyström och regeringsrådet Carina Stävberg.  

 

Enklare redovisning  

 

Enligt en lagrådsremiss den 12 maj 2010 (Justitiedepartementet) har 

regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

  1.  lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), 

  2. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),  

  3. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,   

  4. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),  

  5. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,  

  6. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),  

  7. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 

  8. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),  

  9. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),  

10. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag,  

11. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-

ringsföretag, 

12. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 

13. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),  

14. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och 

kontrolluppgifter, 
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15. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse, 

16. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag, 

17. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), 

18. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ. 

  

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Anders 

Ahlgren och ämnesrådet Stefan Pärlhem. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I remissen föreslås sakliga ändringar främst i årsredovisningslagen 

och bokföringslagen. Ändringarna innefattar i huvudsak förenklingar 

av reglerna om årsredovisning, bokföring och årsbokslut. Vad gäller 

övriga författningar är ändringarna av följdkaraktär. 

 

Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen 

 

5 kap. 3 § 

 

Bestämmelsen i femte stycket bör formuleras om i syfte att göra 

innebörden tydligare. Den kan förslagsvis ges följande lydelse: 

 

För mindre företag som slår samman poster enligt 3 kap. 4 § femte 
stycket ska det som föreskrivs i första och andra styckena om 
anläggningstillgångarnas poster i balansräkningen i stället avse de 
sammanslagna posterna. 
 

5 kap. 10 § 

 

Vad som anförts under 5 kap. 3 § är också tillämpligt på tredje 

stycket. 
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5 kap. 11 § 

 

För varje skuldpost ska, enligt första stycket, lämnas upplysning om i 

vilken utsträckning ett företag har ställt säkerhet samt omfattningen 

av säkerheterna med uppgift om deras art och form. Enligt det nya 

tredje stycket ska mindre företag som väljer att slå samman poster 

enligt 3 kap. 4 § femte stycket i stället ange omfattningen av ställda 

säkerheter för den sammanslagna posten. Vid föredragningen har 

framgått att med ”omfattningen” avses säkerhetens totala belopp 

samt att säkerhetens art och form ska anges även vid tillämpningen 

av det tredje stycket. Mot denna bakgrund bör bestämmelsen förtyd-

ligas. Tredje stycket kan förslagsvis ges följande lydelse: 

 

För mindre företag som slår samman poster enligt 3 kap. 4 § femte 
stycket ska, i stället för vad som föreskrivs i första stycket, anges 
omfattningen av ställda säkerheter för den sammanslagna posten 
med uppgift om deras art och form. 
 

5 kap. 20 § 

 

Det förhållandet att bestämningen ”som är publika aktiebolag” i 

inledningen till första stycket endast avser mindre företag bör 

tydliggöras. Detta kan ske genom att inledningen ges lydelsen: 

”Större företag och sådana mindre företag som …”. 

 

5 kap. 22 § 

 

Vad som anförts under 5 kap. 20 § är också tillämpligt på första 

stycket. 

 

5 kap. 25 § 

 

Vad som anförts under 5 kap. 20 § är också tillämpligt här. 
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Förslaget till lag om ändring i bokföringslagen 

 

7 kap. 6 § 

 

Kopplingen mellan paragrafens båda meningar skulle tydligare 

framgå om meningarna sammanfördes i ett stycke med förslagsvis 

följande lydelse: 

 

Ett företag får förstöra sådant material för bevarande av räkenskaps-
information som avses i 1 §, om räkenskapsinformationen på ett 
betryggande sätt överförs till något annat sådant material. Material 
som avses i 1 § andra stycket får förstöras först från och med det 
fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret 
avslutades.  
 

Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen 

 

Övergångsbestämmelserna 

 

Bestämmelsen i tredje punkten bör ges en mera adekvat formulering. 

Lagrådet föreslår följande lydelse: 

 

Skattskyldiga som före ikraftträdandet redovisar mervärdesskatt 
enligt de allmänna bestämmelserna i 13 kap. 6 § får vid ikraft-
trädandet gå över till att tillämpa de nya bestämmelserna i 13 kap. 
8 § utan att dispens inhämtats enligt 13 kap. 8 a §. De skattskyldiga 
ska dock enligt 3 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) under-
rätta Skatteverket om att ett sådant byte av princip för redovisning av 
skatt har skett. 
 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 


