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Promemorians huvudsakliga innehåll

Enligt en bestämmelse i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
som ännu inte har trätt i kraft ska svenska emittenter vars överlåtbara
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige
upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör
enhetlig elektronisk rapportering. Kraven ska enligt en övergångsbestämmelse tillämpas på års- och koncernredovisningar som ska offentliggöras
närmast efter den 31 december 2019. I promemorian föreslås en ändring i
övergångsbestämmelsen som innebär att kravet i stället ska tillämpas på
års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den
1 januari 2020 eller senare. Förslaget innebär att kravet ska börja tillämpas
vid samma tidpunkt som de tekniska standarder i vilka kravet specificeras
ska börja tillämpas (kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815
av den 17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för
specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat).
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Förslag till lag om ändring i lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
lagen (2015:960) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2. Bestämmelsen i 16 kap. 4 a §
tillämpas på års- och koncernredovisningar som ska offentliggöras
närmast efter den 31 december
2019.

2. Bestämmelsen i 16 kap. 4 a §
tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår
som inleds den 1 januari 2020 eller
senare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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Kravet att upprätta års- och
koncernredovisning i enhetligt
elektroniskt format bör börja tillämpas
vid en senare tidpunkt

Promemorians förslag: Kravet på svenska emittenter vars överlåtbara
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige
att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör
enhetlig elektronisk rapportering ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020
eller senare. Ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2020.
Skälen för promemorians förslag: Enligt 16 kap. 4 a § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden ska emittenter som har Sverige
som hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad upprätta års- och koncernredovisningen i
ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Denna bestämmelse träder i kraft den dag regeringen bestämmer och ska tillämpas på
års- och koncernredovisningar som ska offentliggöras närmast efter den
31 december 2019 (punkterna 1 och 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2015:960] om ändring i lagen [2007:528] om
värdepappersmarknaden, i det följande benämnd 2015 års ändringslag
[prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95]).
Bestämmelsen i 16 kap. 4 a § lagen om värdepappersmarknaden har
införts i svensk rätt för att genomföra en regel i det s.k. öppenhetsdirektivet
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december
2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om
emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
och om ändring av direktiv 2001/34/EG). Öppenhetsdirektivet innehåller
regler om offentliggörande av regelbundet återkommande och löpande
information om emittenter som gett ut värdepapper som är upptagna till
handel på reglerade marknader som är belägna eller bedriver verksamhet
inom EU (artikel 1.1). Direktivet ställer bl.a. upp krav som rör emittenternas offentliggörande av sin årliga redovisning (artikel 4). Ett av kraven
i det avseendet är att emittenternas årliga redovisningar ska upprättas med
hjälp av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat, vilket specificeras
i tekniska standarder för tillsyn som antas av kommissionen (artikel 4.7).
Enligt direktivet ska det kravet ha verkan från och med den 1 januari 2020.
De tekniska standarder som specificerar det rapporteringsformatet har
antagits i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 av den 17
december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat, i det följande
benämnd ESEF-förordningen.
När bestämmelsen i 16 kap. 4 a § om upprättande av års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering
infördes genom 2015 års ändringslag hade de ovan nämnda tekniska
standarderna ännu inte antagits av kommissionen. Regeringen bedömde
att det därför och till följd av den i öppenhetsdirektivet angivna ordningen

5

inte var möjligt att ange ett ikraftträdandedatum för bestämmelsen i svensk
rätt. För att kunna anpassa ikraftträdandet till det datum som skulle komma
att anges i den delegerade rättsakten med tekniska standarder bemyndigades regeringen att bestämma när den aktuella bestämmelsen ska träda i
kraft (samma prop. s. 120 f. och punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2015 års ändringslag). Det togs i lagen även in den
ovan nämnda bestämmelsen om att 16 kap. 4 a § ska tillämpas på års- och
koncernredovisningar som ska offentliggöra närmast efter den
31 december 2019 (punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2015 års ändringslag, se även samma prop. s. 63).
Som anges ovan har de nödvändiga tekniska standarderna nu antagits i
form av ESEF-förordningen. Enligt ESEF-förordningen ska dess krav
tillämpas på årliga redovisningar som innehåller redovisningar för
räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare (artikel 8).
Den nu aktuella bestämmelsen om första tillämpning av 16 kap. 4 a §
innebär i sak att kravet att upprättande av års- och koncernredovisningen i
ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering ska tillämpas
vid en tidigare tidpunkt än vad som följer av ESEF-förordningen. Det
saknas skäl att enligt svensk rätt börja tillämpa det kravet vid en tidigare
tidpunkt än vad som krävs enligt EU-regleringen. Bestämmelsen om första
tillämpning av 16 kap. 4 a § bör därför ändras så att det anges att kraven
ska börja tillämpas vid den tidpunkt som anges i ESEF-förordningen, dvs.
på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den
1 januari 2020 eller senare.
Ändringen bör träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den
1 januari 2020.
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Förslagets konsekvenser

Förslaget har inga offentligfinansiella eller samhällsekonomiska effekter.
Det innebär att svenska företag vars värdepapper är upptagna till handel
på en reglerad marknad i Sverige ska tillämpa vissa krav på upprättande
av års- och koncernredovisning vid en senare tidpunkt än som följer av
hittillsvarande regler och vid den tidpunkt som följer av EU-rätt. Förslaget
innebär således potentiellt en lättnad för berörda företag. Någon alternativ
lösning för att åstadkomma detta finns inte. Det bedöms inte finnas behov
av några särskilda informationsinsatser. Förslaget innebär att svensk rätt
kommer att vara i överensstämmelse med unionsrätten.
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Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden
2. Bestämmelsen i 16 kap. 4 a § tillämpas på års- och koncernredovisningar som
avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Övervägandena finns i avsnitt 3.
Ändringen i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
lagen (2015:960) om ändring i lagen om värdepappersmarknaden innebär
att 16 kap. 4 a § ska tillämpas i fråga om års- och koncernredovisningar
som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare. Det
motsvarar vad som gäller för de tekniska standarder som specificerar de
krav som ställs upp i den paragrafen (artikel 8 i ESEF-förordningen).
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