Dir. 2022:34

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skattetransparens och några
redovisningsfrågor (Ju 2021:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 28 april 2022
Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 17 juni 2021 kommittédirektiven Genomförande
av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om
års- och koncernredovisningar (dir. 2021:46). Ytterligare krav på företags
rapportering förväntas i EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering som antas inom kort. Vidare har frågan om vad som ska krävas
för att en årsredovisning ska anses färdigställd aktualiserats.
Den särskilda utredaren ska bl.a.
• ta ställning till hur det nya EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering ska genomföras i Sverige,
• föreslå vad som ska krävas för att en årsredovisning ska anses färdigställd, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget enligt dessa tilläggsdirektiv ska redovisas senast den 1 juni 2023. Uppdraget enligt de ursprungliga direktiven
ligger fast och ska alltså redovisas senast den 1 juni 2022, men i ett delbetänkande.

Uppdraget att anpassa svensk rätt till EU-direktivet om företagens
hållbarhetsrapportering

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober
2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och
koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar
om mångfaldspolicy innebar att obligatorisk hållbarhetsrapportering infördes
för vissa stora företag.
Sverige har genomfört 2014 års direktiv så att alla stora företag och många
stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport. I hållbarhetsrapporten
ska det finnas upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt
för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Ett företag får
välja att tillämpa särskilda riktlinjer vid upprättandet av rapporten, t.ex. ett
internationellt ramverk för hållbarhetsredovisning. När det gäller granskning
av hållbarhetsrapporteringen ska revisorn enbart uttala sig om huruvida en
hållbarhetsrapport har upprättats eller inte.
Den 21 april 2021 lämnade Europeiska kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU,
direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och förordning (EU)
nr 537/2014 vad gäller företagens hållbarhetsrapportering. Förhandlingarna
om direktivet pågår och det förväntas kunna antas inom kort.
Direktivet förväntas innebära att stora företag, stora koncerner och noterade
små och medelstora företag ska inkludera en hållbarhetsrapport som ett
särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten ska innehålla
den information som behövs för att förstå företagets eller koncernens
inverkan på hållbarhetsfrågor och hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets
eller koncernens utveckling, resultat och ställning. Informationen ska lämnas
i enlighet med EU-standarder för hållbarhetsrapportering. Dessa EUstandarder ska kommissionen anta som delegerade akter. Hållbarhetsrapporterna ska granskas av revisor eller annan tredje part. Nya krav på
kunskap och erfarenhet ska ställas på revisorer som vill åta sig uppdrag att
granska hållbarhetsrapporter. Medlemsstaterna ska ha genomfört direktivet
senast 18 månader efter direktivets ikraftträdande.
Även bestämmelser som inte ändras i de rättsakter som direktivet avser kan
vara tillämpliga på de nya rapporteringskraven. Som exempel kan nämnas
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bestämmelser om tillsyn över att rapporteringskraven följs och krav på
effektiva sanktioner.
Utredaren ska därför
• ta ställning till hur det nya EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering ska genomföras i Sverige,
• i den utsträckning det behövs belysa olika alternativ för att genomföra
direktivet och redovisa för- och nackdelar med dem, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget att föreslå vad som ska krävas för att en årsredovisning ska
anses färdigställd

När ett företag avslutar den löpande bokföringen med en årsredovisning ska
den undertecknas. Exempelvis ska årsredovisningen i företag som företräds
av en styrelse undertecknas av samtliga styrelseledamöter och eventuell verkställande direktör och i handelsbolag av samtliga obegränsat ansvariga delägare. Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades (2 kap. 7 § årsredovisningslagen [1995:1554]). Efter undertecknandet
betraktas årsredovisningen som färdigställd och kan överlämnas till revisor
och läggas fram för bolagets stämma. Undertecknande kan ske på
traditionellt sätt med penna på papper eller med elektronisk underskrift.
Årsredovisningen ska innehålla uppgift om händelser av väsentlig betydelse
för företaget som inträffar efter räkenskapsårets slut (5 kap. 22 § årsredovisningslagen). Det är naturligt att tolka denna uppgiftsskyldighet som att den
gäller alla händelser av väsentlig betydelse som inträffar fram till det datum
som anges i årsredovisningen, vilket alltså är det eller de datum då den
undertecknades. Om årsredovisningen undertecknas vid olika tillfällen kan
detta innebära att var och en som undertecknar handlingen blir tvungen att
överväga om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse fram till dagen
för undertecknande.
I många företag fattar styrelsen beslut om årsredovisningen vid ett styrelsemöte. Syftet med ett sådant beslut är att färdigställa årsredovisningen, och
det förutsätts normalt att inga uppgifter ska tillföras årsredovisningen efter
beslutet. Sådana beslut är emellertid inte reglerade i lag och datum för
beslutet behöver inte antecknas i årsredovisningen. Redovisningsutredningen
föreslog i slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna
(SOU 2015:8) att företag som företräds av en styrelse skulle få färdigställa
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årsredovisningen genom ett protokollfört beslut på ett styrelsesammanträde
vid vilket samtliga styrelseledamöter, och i förekommande fall den verkställande direktören, deltar. Det förslaget har inte genomförts.
Bokföringsnämnden har i en skrivelse till regeringen anfört att reglerna om
hur en årsredovisning färdigställs bör ses över (Ju2020/04372). Nämnden
menar att det bör övervägas om årsredovisningen ska innehålla uppgift både
om dagen för undertecknande och om dagen för beslut om årsredovisningens innehåll, för det fall ett sådant har fattats. Datumet för styrelsebeslut
borde, när ett sådant har fattats, enligt nämnden vara avgörande för frågan
om vilken information som årsredovisningen ska innehålla. Det finns enligt
regeringens mening också anledning att överväga om årsredovisningar alltid
bör färdigställas genom ett beslut.
Utredaren ska därför
• föreslå vad som ska krävas för att en årsredovisning ska anses färdigställd,
• bedöma om det bör införas krav på att beslut ska fattas om att färdigställa årsredovisningen och i så fall hur ett sådant beslut ska fattas och
om årsredovisningen ska innehålla en uppgift om beslutet, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Kontakter och redovisning av uppdraget

Utredaren ska följa genomförandet av det nya EU-direktivet i de nordiska
länderna och i de övriga länder som utredaren bedömer vara av intresse i
sammanhanget.
Utredaren ska dokumentera och redovisa författningsförslagen i förhållande
till det nya EU-direktivet i en jämförelsetabell.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget enligt dessa tilläggsdirektiv ska redovisas senast den 1 juni 2023. Uppdraget enligt de ursprungliga direktiven
ligger fast och ska alltså redovisas senast den 1 juni 2022, men i ett delbetänkande.
(Justitiedepartementet)
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