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FAR:s promemoria om ändring i en av aktiebolagslagens
jävsbestämmelser, Ju2014/2431/L1
Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovannämnda promemoria på remiss.
BFN har granskat förslaget utifrån ett redovisningsperspektiv och avstår från att lämna
synpunkter på de delar som ligger utanför nämndens ansvarsområde.
BFN anser att om en ändring ska göras i jävsbestämmelserna i aktiebolagslagen, bör
begreppen bokföring och grundbokföring i 9 kap. 17 § punkterna 2 och 4 samt andra stycket
samtidigt ändras så att begrepp och innebörd överensstämmer med bokföringslagen (BFL)
och hur bokföringen i de flesta fall går till. Motsvarande ändringar bör göras i övrig berörd
associationsrätt.
Vid användning av bokföringsprogram, men även vid manuell bokföring, registreras och
systematiseras affärshändelserna i de flesta fall vid en och samma tidpunkt. I BFL används
det övergripande begreppet löpande bokföring. Begreppet omfattar enligt 5 kap. BFL
registrering av affärshändelser och andra bokföringsposter så att de kan presenteras i
registreringsordning och systematisk ordning, bokföring av bokslutstransaktioner i samband
med att den löpande bokföringen avslutas samt sidoordnad bokföring. Den löpande
bokföringen ska avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning.
BFN föreslår därför att begreppet grundbokföring i punkt 4 i jävsbestämmelsen ersätts med
löpande bokföring och att begreppet bokföring i punkt 2 och i andra stycket ersätts med den
löpande bokföringen eller upprättande av årsredovisning. (I stiftelselagen föreslås istället den
löpande bokföringen eller upprättande av årsredovisning, årsbokslut eller sammanställning
enligt 3 kap. 2 § andra stycket). Förslaget och dess koppling till BFL innebär att
jävsbestämmelsen inte omfattar upprättande av delårsrapport eller koncernredovisning vilket,
enligt BFN:s tolkning, är i överensstämmelse med gällande rätt.
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Vad gäller konsekvensutredningen saknar BFN flera aspekter, t.ex. konkurrensförhållandet till
renodlade redovisningsbyråer och en bredare bedömning av för- och nackdelar för de företag
som anlitar redovisningshjälp.

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

Stefan Pärlhem
kanslichef
Anna Ersson
föredragande
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