
1(5) 

Bilaga 1 

Lagförslag 

1 Förslag till lag om ändring av bokföringslagen (1999:1078) 

BFN föreslår

- att det skall införas nya paragrafer 12 och13 §§ i 6 kap, samt

- att ny rubrik Innebörden av att en årsredovisning eller ett årsbokslut lämnats


införs före 6 kap. 12 § 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
12 § 

En handling, som ingår i en 
årsredovisning eller ett årsbokslut, som 
fastställts på föreskrivet sätt får inte 
ändras eller upphävas på annat sätt än 
som anges i 9 kap. 39-41 §§ 
aktiebolagslagen (1975:1385) eller 7 
kap. 17 § lagen (1987:667) om 
ekonomiska föreningar. 

Om en handling som ingår i 
årsredovisningen eller årsbokslutet inte 
skall fastställas av företaget får den inte 
ändras eller upphävas efter att den 
skrivits under av den eller dem som är 
behöriga att göra det 
a) enligt 4 § andra stycket för handling i 

årsbokslut, och 
b) enligt 2 kap. 7 § årsredo-

visningslagen (1995:1554) för handling i 
årsredovisning. 

Oavsett vad som sägs i andra 
stycket kan ändring inte ske av 
handling som ingår i 

1. en årsredovisning; efter den tidpunkt 
när årsredovisningen skall inges till 
registreringsmyndigheten eller hållas 
tillgänglig för alla som är intresserade 
enligt 8 kap. 3 § årsredovisningslagen 
(1995: 1554), eller 

2. ett årsbokslut; efter den tidpunkt detta 
senast skall vara färdigställt enligt 10 §. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 § 

Felaktigheter i en årsredovisning eller ett 
årsbokslut som upptäcks efter den 
tidpunkt som anges i 12 § skall rättas i 
årsredovisning eller årsbokslut för den 
period då felet upptäcks. Upplysning om 
orsaken till felaktigheten och hur 
felaktigheten rättats skall i sådant fall 
lämnas i not eller i förvaltnings-
berättelsen, om felet inte är oväsentligt. 

Det som sägs i första stycket 
gäller inte 
1) om felet saknar varje materiell 
innebörd, eller 
2) om rätten fattat beslut att ändra eller 
upphäva en årsredovisning eller ett 
årsbokslut på sätt som anges i 9 kap. 39-
41 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) 
eller 7 kap. 17 § lagen (1987:667) om 
ekonomiska föreningar. 

I 2 kap. 8 § årsredovisnings-
lagen (1995: 1554) finns bestämmelser 
om hur ett företag, som har upprättat en 
årsredovisning, skall förfara om fel i 
årsredovisningen upptäcks efter den 
tidpunkt som anges i 12 §. 
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2 Förslag till lag om ändring av årsredovisningslagen (1999:1554) 

BFN föreslår

- att det skall införas en ny paragraf 8 § i 2 kap.,

- att det skall införas nya paragrafer 3 a § och 15 a §  i 8 kap samt

- att 4 § första stycket i 8 kap. skall ändras

- att ny rubrik Felaktigheter som upptäcks i efterhand införs före 2 kap. 8 §. 


Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 

8 § 

Om en väsentlig felaktighet i års-
redovisningen upptäcks efter den 
tidpunkt som anges i 6 kap. 12 § 
bokföringslagen (1999:1078)  skall före-
taget meddela detta så snart det kan ske 
på det sätt som anges i 8 kap. 3 a § 
denna lag. 

Meddelande enligt första 
stycket skall undertecknas av den eller 
dem som har rätt att underteckna 
årsredovisningen enligt 7 §. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 

3 a § 
Den skyldighet att lämna meddelanden 
om väsentliga felaktigheter som 
föreskrivs i 2 kap. 8 § skall fullgöras på 
följande sätt. 

1. Företag som givit in 
årsredovisningen till registrerings-
myndigheteten skall även inge 
meddelandet om felaktigheten till 
myndigheten. Registreringsmyndigheten 
skall göra en anteckning på 
årsredovisningen att ett meddelande om 
en felaktighet finns. 

2. Andra företag skall hålla 
meddelandet tillgängligt tillsammans 
med årsredovisningen på sätt som anges 
i 3 §. Företaget skall göra en anteckning 
på årsredovisningen att ett meddelande 
om en felaktighet finns. 

4 § 

När årsredovisning och revisions-
berättelse för aktiebolag eller 
handelsbolag har getts in till regi
streringsmyndigheten, skall myndigheten 
kungöra detta. Kungörandet skall ske i 
en tidning som myndigheten ger ut. 

När årsredovisning och 
revisionsberättelse för aktiebolag eller 
handelsbolag har getts in till regi
streringsmyndigheten, skall myndigheten 
kungöra detta. Detsamma gäller om ett 
aktiebolag eller handelsbolag ingivit ett 
meddelande om en felaktighet 
årsredovisningen med stöd av 3 a §. 
Kungörandet skall ske i en tidning som 
myndigheten ger ut. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela närmare föreskrifter om sådant kungörande. 

i 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 a § 

Ett meddelande enligt 2 kap. 8 § om 
en väsentlig felaktighet i en 
årsredovisning får publiceras i direkt 
anslutning till årsredovisningen. 

_________________________________________ 
Denna lag träder ikraft den …… 
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