Sida 1(2)
Dnr 08-85

YTTRANDE
2008-09-15

Justitiedepartementet
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt
103 33 Stockholm

Promemoria med ett utkast till lagrådsremiss Vissa frågor i
stiftelselagen, m.m.
(Ju2007/2275/L1)
Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovannämnda promemoria på remiss.
BFN, som granskat promemorian utifrån ett redovisningsperspektiv, avstyrker
förslaget om ett nytt upplysningskrav i 5 kap. 28 § årsredovisningslagen
(1995:1554), ÅRL.
BFN anför följande skäl. BFNs uppfattning är att det inte bör införas ytterligare krav
i ÅRL om det inte följer av krav från EU eller är synnerligen väl motiverat. Detta
gäller särskilt i en tid då det strävas efter regelförenklingar för företagen och att den
administrativa bördan ska minskas. Förslaget ligger inte heller i linje med det av
utredningen om enklare redovisning nyligen lämnade delbetänkandet Enklare
redovisning (SOU 2008:67). En av utredarens utgångspunkter har varit att den
svenska redovisningslagstiftningen inte bör vara mer långtgående än vad som följer
av EG:s redovisningsdirektiv, vilket innebär att specifikt svenska upplysningskrav
bör utmönstras om inte starka skäl talar för en strängare reglering. Dessutom anser
BFN att den föreslagna lydelsen i 5 kap. 28 § ÅRL inte är tillräckligt klar och tydlig
när det gäller vilka slags konstnader som avses med insamlingskostnader. I den
föreslagna författningskommentaren ges det i och för sig exempel på kostnader som
avses, med anledning av att kostnaderna ska specificeras till art, men det utvecklas
inte närmare hur insamlingskostnader ska avgränsas i förhållande till
ändamålskostnader samt övriga administrativa kostnader. Vad som avses med
begreppet insamlingsverksamhet utvecklas inte heller närmare. BFN ser här
gränsdragningsproblem för företagen då de måste ta ställing till om de bedriver sådan
insamlingsverksamhet som avses i den föreslagna bestämmelsen. Sammantaget
ifrågasätter BFN därför om inte de tillämpningssvårigheter som den föreslagna
bestämmelsen kan innebära för företagen och den ökande administrativa bördan som
den kan medföra överväger motiven för att införa den.
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Detta yttrande har beslutats av BFNs kanslichef Gunvor Pautsch efter föredragning.
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