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Promemorian En ny ordning för redovisningstillsyn, Fi2017/ 02891/V
Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovannämnda promemoria på remiss.
Finansdepartementet har tidigare remitterat betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn
(SOU 2015:19). BFN har svarat på remissen och i svaret tillstyrkt att staten genom en
myndighet ska ansvara för den samlade redovisningstillsynen. Remissvaret bifogas.
FI anförde i sitt remissvar över betänkandet att det fanns starka skäl för att FI skulle ges hela
ansvaret för redovisningstillsynen och att detta skulle ge en oberoende, rättssäker och effektiv
tillsyn. Därtill anfördes bl.a., att en renodlad myndighetslösning skulle ge goda möjligheter
till internationell samverkan eftersom en ordning med självreglering upplevs begränsande i
detta avseende.
Efter att ha fört en dialog med Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
(föreningen) lämnade FI i december 2016 ett reviderat remissyttrande över förslagen i
betänkandet. I det reviderade yttrandet ändrade FI sin ståndpunkt till att förorda en
självreglering för den svenska redovisningstillsynen. FI har därefter upprättat en promemoria
med samma titel som betänkandet vilken nu har skickats på remiss av Finansdepartementet.
I FI:s promemoria lämnas förslag med innebörd att ett privaträttsligt organ ska utföra
övervakningen av emittenternas finansiella information, medan FI ska ansvara för eventuella
ingripanden mot de emittenter som har överträtt de bestämmelser som gäller för emittenten.
Överträdelser ska hanteras på visst sätt i ett samspel mellan föreningen och FI.
BFN har yttrat sig över betänkandet och har inte några nya synpunkter att framföra med
anledning av den inställning som FI nu för fram i promemorian. BFN vidhåller sin tidigare
uppfattning. BFN avstår från att yttra sig över de närmare organisatoriska och administrativa
lösningarna som föreslås i promemorian.
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Detta yttrande har beslutats av BFN:s kanslichef Stefan Pärlhem efter föredragning.

Stefan Pärlhem
kanslichef
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föredragande
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