BFIFI
BOK FÖ RINGSN AMNDEN

Dtir 14-107

YTTRANDE
2014-12-18
Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
Eva Furberg
103 33 Stockholm

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

(SOU 2014:57)

Bokföringsnämnden (BEN) har fått ovanstående betänkande på remiss.
BEN har granskat förslagen utifrån ett redovisningsperspektiv och avstår från att lämna
synpunkter på de förslag som lieger utanför nämndens ansvarsomrade.
1 betänkandet föreslås att ett tjänstepensionsaktiebolag ska upprätta sin årsredovisning med
tillämpning av den föreslagna lagen om årsredovisning i tjänstepensionsföretau (ÅRTPL).
Denna lag år utformad med lagen (1995:1559) om årsredovisning i försäkringsföretag som
förebild (ARFL). ÅRFL ska tillämpas av försäkringsföretag och har sin grund i rådets direktiv
(911674/FEG) om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag. Enligt
betänkandet ska tjänstepensionsaktiebolag omfattas av allmänna associationsrättsliga regler
för aktiebolae, om inte avvikelser motiveras av tjänstepensionsföretaeens särart. Ett
tjänstepensionsaktiebolag är inte ett försäkringsföretag enligt betänkandet.
Associationsformen aktiebolag omfattas av rädets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut,
koncernredovisning oeh rapporter i vissa typer av företag (redovisningsdirektivet).
Redovisningsdirektivet är för närvarande under införlivande i svensk lagstiftning genom
årsredovisningslagen. Gällande årsredovisningslag (1995:1554) grundar sig på äldre EUdirektiv. Det kan uppkomma fråga om det är förenligt med Eli-rätten att ett
tjänstepensionsaktiebolag tillämpar annan lagstiftning än sådan som grundar sig på
redovisningsdirektivet vid upprättandet av årsredovisningen. Enligt BFN:s bedömning är inte
denna fråga tillräckligt belyst i utredninuen.
Utredningen föreslår att Finansinspektionen ges en föreskriftsrätt när det gäller att ge ut reuler
som kompletterar ÅRTPL. I tidigare lagstiftningsärenden har frågan om föreskriftsrätt
behandlats ur ett grundlagsperspektiv Cfr prop 1998/99:130, s. 184). Betänkandet saknar
överväganden i detta avseende.
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RFN har inea erinringar mot de föreslagna ändringarna i bokföringslagen (1999:1078).
Övriga synpunkter av mer detaijkaraktär lämnas i bilaga.

Detta yttrande har beslutats av BFN:s kanslichef Stefan Piirlhem efter föredragning.
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Detaljsynpunkter

på lagffirslag samt kapitel 14 i slutbeffinkandet

Lagffirslag
Årsredovisningslagen

I betänkandet lämnas inte något ändringsförslag avseende ÄRL. 11 kap. 2 § ÄRL finns
bestämmelser om när lagen jir tillämplig på företag som tillämpar ÄRFL oeh lagen
(1995:1559) om arsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Paragrafen bör
kompletteras med hänvisning till ÄRTPL.

Kapitel

14

14.1 Bakgrund

—redovisningslagstiftning

Bokföring- och drsredovisningslagar (s. 775)
1 stycket om bokföringslagen anges att bokföringslagen innehåller bestämmelser om vem som
år bokföringsskyldig och om räkenskapsår, löpande bokföring, ärshokslul samt arkivering ay
råkenskapsmaterial. I texten bör årsredovisning läggas till.
14.2 Bokföringslagen

(s. 782)

rutan under rubriken anges att bokföringslagen ska kompletteras med hänsyn till tidpunkten
för bokföring. Texten bör förtydligas. Den föreslagna andringen i 5 kap. 2 § thirde stycket
I3FL avser endast tillämpning av kontantmetoden.
14.4 Årsredovisning

(s. 787)

I andra stycket anges att redovisningsdirektivet omfattar" aktiebolag och ekonomiska
föreningar". Detta bör ändras till "aktiebolag samt handelsbolag med en eller flera juridiska
personer som delägare".

