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Enligt sändlista

Kompletterande information till förslaget till nytt allmänt råd med
tillhörande vägledning om bokföring
Bokföringsnämnden (BFN) publicerade i mitten av november ett förslag till nytt
allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring på nämndens webbplats.
Samtidigt skickades ett remissbrev ut enligt sändlista. Synpunkter kan lämnas fram
till den 28 februari 2013.
Utgångspunkten i arbetet med förslaget har varit att samla den nuvarande
normgivningen utan att göra några sakliga ändringar. De ändringar som ändå gjorts
beror i huvudsak på
 lagändringar som inte hanterats tidigare,
 att det saknas bestämmelser i nuvarande normgivning,
 att en anpassning har gjorts till praxis och/eller teknikutveckling, eller
 att förtydliganden har gjorts genom att kommentartext har föreslås bli allmänt råd.
BFN har fått förfrågningar om vad i förslaget som är nytt eller ändrat jämfört med
nuvarande normgivning. En tabell har därför tagits fram som sammanfattar vilka
bestämmelser i förslaget till allmänt råd som är nya, har ändrats i sak eller har tagits
bort och av vilken anledning ändringen har gjorts. Tabellen bifogas detta brev samt
finns att ladda ner på webbadressen http://www.bfn.se/remisser/remisser.aspx.
Ändringar i kommentartext framgår inte av tabellen. Kommentarerna i förslaget
motsvarar till stor del kommentarerna i nuvarande normgivning. Texterna har kunnat
kortas tack var den nya strukturen där kommentaren återges direkt efter den eller de
aktuella bestämmelserna. Kommentartext som inte tillfört något i sak har tagits bort.
Kommentarer har också förtydligats vid behov. I några fall har bestämmelser i
nuvarande allmänna råd flyttats till kommentar för att anpassa vägledningen till den
struktur som BFN idag använder.
Utöver ovanstående har en språklig översyn gjorts i både allmänt råd och
kommentar. Den största förändringen vad gäller språk har gjorts i kapitel 6 och 9,
dvs. de kapitel som hanterar den äldsta normgivningen, BFN R2 och BFN R10.
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Av remissbrevet framgår att de exempel som finns i den nuvarande normgivningen
kommer att ses över och tas in i den nya vägledningen. Översynen handlar i första
hand om språk och struktur. Avsikten är att sakliga ändringar endast ska göras till
följd av ändringar i bestämmelserna eller på grund av ändrad teknik.

Gunvor Pautsch
kanslichef
Anna Ersson
handläggare
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Ackordcentralen Göteborg AB
BAS-kontogruppen i Stockholm AB
Bolagsverket
Cloud Sweden
Ekobrottsmyndigheten
Far
Fastighetsägarna Sverige
Finansbolagens Förening
Finansinspektionen
FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd
Föreningen Stiftelser i Samverkan
FöretagarFörbundet
Företagarna
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Hovrätten över Skåne och Blekinge
HSB Riksförbund
Kammarrätten i Göteborg
Kassaregisterrådet
Kuponginlösen AB
Landsorganisationen i Sverige, LO
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Näringslivets Regelnämnd, NNR
Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet (REKON)
Revisorsnämnden
Riksidrottsförbundet
Rådet för finansiell rapportering
Rådet för kommunal redovisning
Selecta AB
SIE-gruppen
Skatteverket
Statistiska Centralbyrån, SCB
Swedbank
Svensk Handel
Svenska Bankföreningen
Svenska Kyrkan
Svenska Vendingföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO
Sveriges Bostadsrätters Centralorganisation, SBC
Sveriges Byggindustrier
Sveriges Kommuner och Landsting
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Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Tjänstemännens Centralorganisation, TCO
Torg Och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening, TOMER
Trustweaver
Upplysningscentralen
Uppsala universitet
XBRL Sweden

För kännedom: Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

