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En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) 
 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som beretts tillfälle att yttra sig över 
rubricerat betänkande har följande synpunkter. 
 
Som en allmän utgångspunkt är det synnerligen viktigt att det säkerställs att 
regelverken för företagandet inte blir mer komplicerade än nödvändigt. Detta 
gäller i synnerhet ur ett småföretagarperspektiv. När nya regler införs måste 
därför vägas nyttan av reglerna för såväl företag som samhälle mot den kostnad 
för administration m.m. som företagandet åsamkas. 
 
Mikroföretag 
Utredningen föreslår att det i redovisningslagstiftningen införs en ny 
företagskategori, mikroföretag. Gränsen för företagskategorin sätts på samma 
nivå som den som gäller för revisionsplikten. För mikroföretagen föreslås vissa 
förenklingar som går tillbaka på förenklingar i redovisningsdirektivet. LRF är i 
grunden positivt till att det införs en ny företagskategori. Det kan skapas 
möjligheter för bl.a. Bokföringsnämnden att ändra sin normgivning för att ännu 
bättre passa den till de allra minsta företagen och deras intressenters behov.  
 
När ändringar görs på detta sätt är det viktigt att det blir reella förenklingar. De 
förenklingar som nu föreslås för mikroföretagen är endast att kravet på några 
tilläggsupplysningar och upplysningar i förvaltningsberättelsen försvinner. 
Bl.a. försvinner upplysningskravet om anläggningstillgångar. Detta är uppgifter 
som företaget ändå måste hålla reda på. De föreslagna förenklingarna är därför 
endast en chimär. 
 
Eftersom de förenklingar som är kopplade till företagskategorin mikroföretag 
är ganska få då införandet av en ny företagskategori kan ge andra 
tillämpningsproblem motsätter sig LRF att företagskategorin mikroföretag 
införs i den föreslagna formen. 
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Undertecknande och offentliggörande av årsredovisningshandlingar 
Utredningen föreslår att en årsredovisning inte ska behöva undertecknas om det 
finns ett protokollfört beslut vid ett styrelsemöte vid vilket samtliga 
styrelseledamöter och den verkställande direktören deltar. LRF har inget att 
erinra mot detta.  
 
Idag finns vissa möjligheter att på elektronisk väg signera dokument m.m. Med 
tanke på att den tekniska utvecklingen går framåt finns anledning att tro att det 
inom inte alltför avlägsen framtid finns större möjligheter till elektronisk 
signering även av årsredovisningar. Enligt LRF är det mer angeläget att staten 
driver på denna utveckling och underlättar för företag att kunna nyttja ny 
teknik på detta och andra områden inom redovisningsområdet.  
 
LRF ställer sig bakom utredningens förslag om att ett fastställelseintyg ska 
kunna undertecknas av, utöver styrelseledamot eller verkställande direktör, en 
redovisningskonsult eller annan person som styrelsen utsett för detta. 
 
Elektronisk ingivning av årsredovisningen 
Utredningen lämnar inget förslag om elektronisk ingivning av årsredovisningen 
utan för endast ett resonemang om detta. Utredningen förordar emellertid att 
det inleds ett arbete med att skapa praktiskt tillämpliga system för elektroniskt 
upprättande och ingivande av redovisningshandlingar. LRF delar utredningens 
uppfattning att det är viktigt att det skapas ett gemensamt elektroniskt format.  
 
LRF delar däremot inte utredningens uppfattning om att arbetet med att skapa 
system för elektroniskt ingivande i ett första skede inriktas mot större företag. 
Eftersom den klart övervägande delen av alla företag är små och medelstora 
företag är det viktigt att ett nytt system redan från början är anpassat även för 
dessa företag. 
 
Nya årsredovisningslagar 
De nuvarande årsredovisningslagarna har tillämpats i snart 20 år. Under denna 
tid har lagarna ändrats och kompletterats vid ett flertal tillfällen vilket har 
påverkat bl.a. överskådligheten. De ändringar som nu föreslås 
med anledning av det nya redovisningsdirektivet gör att överskådligheteten 
ytterligare försämras. Enligt LRF:s uppfattning är tiden därför mogen för att 
ersätta den nuvarande lagen med en ny omarbetad lag. LRF tillstyrker därför 
förslaget.  
 
Däremot anser LRF att lagens kapitelindelning som grund ska följa 
årsredovisningens uppbyggnad, dvs. ha motsvarande struktur som BFNAR 
2008:1. 
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Bokföringsskyldigheten för ideella föreningar m.fl. 
Utredningen föreslår att ideella föreningar med flera ska vara 
bokföringsskyldiga endast om de bedriver näringsverksamhet och 
nettoomsättningen i näringsverksamheten överstiger fyra prisbasbelopp. 
Knytningen till endast näringsverksamheten kan anses naturlig utifrån den 
avgränsning som görs idag.  
 
Effekten av förslaget är emellertid att föreningen vid bedömningen av om den 
är bokföringsskyldig måste dela upp omsättningen i en ideell del och 
näringsverksamheten. Något som inte sällan kan vara problematiskt.  
 
LRF förordar att det införs en beloppsgräns av aktuellt slag för 
bokföringsskyldigheten men att denna av förenklingsskäl kopplas till 
föreningens sammanlagda omsättning. Det innebär också att gränsen måste 
vara högre än fyra prisbasbelopp. 
 
Förenklingar i bokföringslagen 
Utredningen har haft i uppdrag att mer allmänt se över vad som kan göras för 
att ytterligare förenkla redovisningen för företagen. Utredningen nämner 
bokföringslagen som förslag på ett område som kan förenklas.  
 
Enligt LRF är det angeläget att bokföringslagen blir föremål för en översyn. 
Exempelvis är bestämmelserna om kontanta in- och utbetalningar samt 
förvaring av räkenskapsinformation utanför Sverige omoderna och försvårar 
den tekniska utvecklingen. Vidare behövs förändringar för att möta den allt 
mer automatiserade verkligheten.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Lantbrukarnas Riksförbund 
 
 
 
Urban Rydin 
Skatteansvarig  
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