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Betänkande Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34)
Ju2009/3395/L1
Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovanstående betänkande på remiss. BFN har
granskat förslaget utifrån myndighetens verksamhetsområde och har följande
synpunkter på förslaget.
Låneförbudet
I förslaget ingår att ändra det så kallade låneförbudet för privata aktiebolag.
Förenklat innebär förändringen att lån som tidigare varit förbjudna tillåts om det
därefter finns full täckning i det egna bundna kapitalet. Vid den beräkningen ska
dessa lån behandlas som fordran utan värde.
Förslaget är förenat med en ändring i uppgiftsskyldigheten i 5 kap. 12 §
årsredovisningslagen (1995:1554); ÅRL. Grunden för kravet på upplysningar finns i
artikel 43.1.13 i rådets fjärde direktiv (78/660/EEG). Artikeln kräver endast att
upplysningar lämnas avseende förskott och krediter till ledamöterna i förvaltnings-,
lednings-, och tillsynsorgan. Det finns med andra ord inget krav på uppgifter om lån
m.m. till närstående personer. ÅRL går således längre än vad direktivet kräver.
Enligt 5 kap. 12 § första stycket ÅRL ska upplysning om lån till styrelseledamot, en
verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i företaget eller ett
annat koncernföretag alltid lämnas. Av 5 kap. 12 § andra stycket ÅRL framgår vad
uppgiften ska bestå av. I 5 kap. 12 § tredje stycket ÅRL regleras att upplysning även
ska lämnas avseende lån till närstående. Tidigare har detta krav (dvs. kravet avseende
närstående) endast funnits för lån med dispens (se prop. 1995/96:10 Del II sid. 224).
I och med att dispens inte kommer att krävas och ingen särskild förteckning behöver
upprättas menar BFN att kravet är överflödigt.
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Kravet att 5 kap. 12 § andra stycket ÅRL ska tillämpas även för lämnade lån eller
ställda säkerheter med stöd av tillstånd enligt 21 kap. 16 § aktiebolagslagen
(2005:551) gäller publika aktiebolag och är ingen förändring jämfört med dagens
regler. BFN konstaterar att lagen kräver mer än vad direktivet gör. BFN är
principiellt för att ta bort krav som går längre än direktiven.
Tilläggsupplysningar
BFN noterar att utredningen föreslår ändringar i 5 kap. 20 och 22 §§ ÅRL. Ändringar
i dessa paragrafer har också föreslagits i SOU 2008:67 Enklare redovisning. De däri
föreslagna ändringarna är inte lika långtgående som de som föreslås i denna
utredning. I Enklare redovisning motiveras behandlingen av frågan i avsnitt 2.4.3.1
Personalrelaterad information på sidorna 119-120.
Detta yttrande har beslutats av BFNs kanslichef efter föredragning
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