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LAGRÅDET  

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-10 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström 

samt justitierådet Lena Moore. 

 

Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för  
utvinningsindustrin 

 

Enligt en lagrådsremiss den 21 maj 2015 (Justitiedepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om rapportering av betalningar till myndigheter, 

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

3. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619), 

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

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

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

institut och värdepappersbolag, 

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

ringsföretag, 

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

9. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om 

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet, 

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

11. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079), 

12. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 

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

14. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansi-

ella konglomerat, 

15. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anders  

Ahlgren.  

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 
Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen 
 
1 kap. 

4 a § 

Lagrådet föreslår att första meningen ges följande lydelse: 

Med ägarintresse avses i denna lag ett innehav av andelar i ett annat 
företag som är avsett att främja verksamheten i ägarföretaget genom 
att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget.  
 
Enligt andra meningen ska ett innehav av minst 20 procent av kapi-

talet i det andra företaget anses utgöra ett ägarintresse, om inte något 

annat framgår av omständigheterna. Regeln är närmast skriven med 

sikte på förhållandena i ett aktiebolag, och passar inte när det andra 

företaget är en annan juridisk person. I exempelvis ett handelsbolag 

kan delägarnas från tid till annan varierande behållning på kapital-

kontona inte lämpligen läggas till grund för prövningen av vilka av 

dem som enligt presumtionsregeln har ett ägarintresse i handelsbo-

laget. Lagrådet föreslår därför att frågan behandlas i den fortsatta 

beredningen av lagstiftningsärendet.  

 

5 kap. 

36 § 

Begreppet uppskjuten skatt förekommer i dag i kompletterande 

normgivning och då som beteckning inte bara på Skatteverkets fram-

tida krav på skattebetalningar, föranledda av företagets verksamhet 

under räkenskapsåret eller tidigare, utan också på de motsvarande 

fordringar avseende skattebelopp som företaget kan ha. Enligt 

Lagrådets uppfattning ger rubriken ”Uppskjuten skatt” inte tydligt be-

sked om att båda slagen av poster omfattas. Lagrådet förordar att 
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rubriken ändras till ”Skatter”, och att paragrafen formuleras på föl-

jande sätt: 

Om ett större företag i balansräkningen har tagit upp en fordrings- 
eller skuldpost avseende uppskjuten skatt, ska det lämna upplysning 
om beloppet av den uppskjutna skatten och om förändringar i detta 
belopp sedan föregående balansdag. 
 
 
Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovis-
ning i kreditinstitut och värdepappersbolag och Förslaget till 
lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-
ringsföretag 
 

Godtas Lagrådets förslag ovan beträffande 5 kap. 36 § årsredovis-

ningslagen bör motsvarande ändringar göras i lagen (1995:1559) om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen 

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, 

  
 
Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar övriga lagförslag utan erinran. 

 

 

 


