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Remissyttrande gällande Bolagsverkets förslag till
föreskrifter om elektronisk ingivning av
årsredovisningar för aktiebolag
Företagarna har givits tillfälle att lämna synpunkter på Bolagsverkets förslag och yttrar
följande.
Bolagsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheten att införa en digital tjänst
för inlämning av årsredovisningar för aktiebolag, samt vilka nödvändiga föreskrifter
detta skulle kräva. Bolagsverket har presenterat ett förslag som innebär att
årsredovisningshandlingar som ges in elektroniskt till Bolagsverket ska ges in i form av
bestyrkta elektroniska avskrifter. Bolagsverket har med anledning av detta genomfört en
konsekvensutredning för företag som berörs av förslaget. Föreskrifterna ska komplettera
de bestämmelser som finns i årsredovisningslagen. Uppdragets syfte är att underlätta
företagens uppgiftsinlämning genom ett digitalt rapporteringsflöde, samt att
effektivisera myndigheternas och näringslivets informationshantering.
Företagarna välkomnar åtgärder som lättar på företagens regelbörda och som minskar
kostnader för administration och regelefterlevnad. Således ser Företagarna positivt på
ambitionen i sig att presentera konkreta förslag i denna fråga. Företagarna finner
emellertid att det inte är helt klargjort att bolagsverkets förslag faktiskt skulle innebära
minskade kostnader för företagen, då det i konsekvensutredningen inte tydliggörs vad
myndigheten grundar denna bedömning på. Företagarna anser att andra möjligheter för
digital inlämning av handlingarna bör utredas ytterligare. Det allra enklaste alternativet i
förfarandet av digital inlämning av en årsredovisning torde vara vara möjligheten att
skicka in handlingen som en kopia i PDF-form i kombination med elektronisk signering.
Företagarna menar därför att Bolagsverket närmare bör utreda förutsättningarna att
införa ett sådant system.
Företagarna anser vidare att det finns oklarheter kring den digitala tjänstens
rättssäkerhet vad gäller ingivelse av elektroniska avskrifter. Elektroniska handlingar som
inte visar hela originalhandlingens innehåll kan knappast jämställas med en sådan
elektronisk kopia som krävs enligt dagens regelverk. Tjänsten behöver därför anpassas
till befintlig lagstiftning, alternativt införas först när nödvändiga lagändringar har
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inrättats. Företagarna ansluter sig i detta avseende till Svenskt näringslivs
remissyttrande.
Med hänseende till ovannämnda reservationer och trots Bolagsverkets lovvärda
ambition avstyrker Företagarna förslaget eftersom ett rättssäkert förfarande inte kan
garanteras.
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