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Uppdrag att utveckla tjänsten för digital ingivning av
årsredovisningar m.m. för alla företagsformer

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Bolagsverket att utveckla tjänsten för digital ingivning
av årsredovisningar till att omfatta alla företagsformer som enligt gällande
lagstiftning ska upprätta en årsredovisning och offentliggöra den genom att
skicka den till Bolagsverket. Tjänsten ska också utvecklas så att koncernredovisningar kan offentliggöras på samma sätt. Arbetet bygger vidare på det
uppdrag som Bolagsverket har haft att införa en tjänst för digital ingivning
av årsredovisningar (dnr N2016/04957 /SUN). I uppdraget ingår också att
fortsatt uppdatera och utveckla de taxonomier som behövs för uppdragets
genomförande.
Uppdraget syftar till att minska företagens börda att lämna uppgifter och
effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering. Genom
en digital lösning för inlämning av årsredovisningar och koncernredovisningar kan finansiell information enkelt lämnas en gång och sedan
återanvändas av myndigheter och andra intressenter.
Inledningsvis är målet att digital hantering av årsredovisningar och koncernredovisningar ska vara förstahandsvalet för företag, myndigheter och medborgare. Det långsiktiga målet är att digital ingivning av årsredovisningar och
koncernredovisningar ska vara obligatoriskt. I Bolagsverkets uppdrag ingår
att ta fram förslag på hur och när ett obligatorium kan införas och vad
konsekvenserna av förslaget blir för de som berörs. Målet är att samtliga
årsredovisningar och koncernredovisningar ska ges in digitalt till
Bo lagsverket senast 2020. Utöver att involvera de som direkt berörs av ett
sådant förslag ska Bolagsverket även samarbeta med Verket för
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innovationssystem (Vinnova) inom ramen för det uppdrag som Vinnova har
att stärka samordningen mellan myndigheter för en sammanhållen
innovationsprocess (dnr N2017 /01832/IFK).
Uppdraget ska ledas av Bolagsverket och genomföras i samarbete med
Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen och Statistiska
centralbyrån. Uppdraget ska vidare utföras i dialog med Ekonomistyrningsverket, Riksarkivet och andra relevanta aktörer såsom Rådet för
finansiell rapportering. Det är viktigt att företag och andra aktörer som
påverkas av den finansiella rapporteringskedjan involveras i arbetet som tex.
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), branschorganisationen Srf
konsulterna och programvaruleverantörerna.
Bolagsverket ska senast den 31 maj 2018 lämna en första beskrivning av
arbetets fortsatta genomförande till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet). I beskrivningen ska det ingå en beräkning av hur
stora besparingar i företagens kostnader som kan åstadkommas genom en
digital ingivning av årsredovisningar. Beskrivningen ska Bolagsverket göra
tillsammans med Tillväxtverket. I redovisningen ska Bolagsverket även
redogöra för hur arbetet påverkar regeringens mål inom förenklingsarbetet
och särskilt det som rör företagens administrativa kostnader och ett minskat
och förenklat uppgiftslämnande.
Bolagsverket ska senast den 28 februari 2019 och den 28 februari 2020
lämna delredovisningar av uppdraget till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet). I delredovisningarna ska Bolagsverket redogöra för
hur arbetet påverkar regeringens mål inom förenklingsarbetet.
Redovisningarna ska även innehålla uppskattningar av samhällsekonomisk
nytta samt saipordningsvinster för myndigheter och företag av att den
finansiella informationen återanvänds.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2021 till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet). I slutredovisningen till Regeringskansliet ska
Bolagsverket lämna förslag på fortsatt arbete, samordning och förvaltning av
begreppsstandarder, processer och tjänster för inlämnande och
informationsutbyte av finansiell information mellan myndigheter och
näringsliv.
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Skälen för regeringens beslut

Regeringen fortsätter arbetet med att förenkla för företagen med
digitaliseringens hjälp. I budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017 /18:1, utg.
omr. 24, avsnitt 3.7.2) framgår att regeringens bedömning är att förenklingspotentialen med nationella digitala tjänster är stor, inte minst för de företag
som verkar i regeltunga branscher med omfattande myndighetskontakter.
Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter blir kontakten med
myndigheter enklare för företag i alla delar av landet.
I budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017 /18:1, utg.omr. 2, avsnitt 6.2)
framgår vidare att regeringen har gjort bedömningen att digitalt ska vara
förstahandsval i den offentliga förvaltningens verksamhet och i kontakter
med privatpersoner och företag. Det ska vara enkelt att digitalt komma i
kontakt med det offentliga Sverige och uppgifter ska om möjligt bara behöva
lämnas en gång.
Digital ingivning av årsredovisningar och koncernredovisningar är en viktig
utgångspunkt i arbetet med standardiserad företagsrapportering (SBR). Ett
effektivt och säkert informationsutbyte mellan företag och myndigheter
skapar förutsättningar för innovation och tillväxt genom att företagens
ekonomiadministrativa processer automatiseras.
I många länder har man bedrivit ett arbete med att digitalisera och
standardisera företagens rapportering till myndigheter i myndighetsövergripande projekt. Detta har minskat både antalet rapporteringar till
myndigheter och banker och det administrativa arbetet för överföring av
data. Företagens administration underlättas och pappershanteringen minskar
t.ex. det som rör kvittohantering. Standardiserad företagsrapportering skapar
förutsättningar för ökad effektivitet, säkerhet, transparens, standardisering,
och spårbarhet. Det nordiska samarbetsprojektet Nordic smart government
är ett led i detta arbete.
Bolagsverket har i enlighet med regeringens tidigare uppdrag tagit fram en
tjänst för digital ingivning av årsredovisningar. Tjänsten möjliggör
inledningsvis digitalt informationsutbyte av finansiell information mellan
myndigheter och näringsliv för de aktiebolag som följer regelverket K.2.
Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen och Statistiska
centralbyrån har påbörjat arbetet med taxonomierna för företag enligt
regelverket K.3 och inriktningen är att det ska vara möjligt att lämna in
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digitala årsredovisningar och koncernredovisningar för de företag som
omfattas av regelverket K3. Detta arbete bör fortsätta så att företag kan
lämna in såväl årsredovisningar som koncernredovisningar oavsett vilket
regelverk som har tillämpats när de finansiella rapporterna upprättas.
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