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Bokföringsnämnden 

  Box 7849 

  103 99  STOCKHOLM 

 

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande 
vägledning om bokföring 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) lämnar följande yttrande över rubricerad 

remiss. Yttrandet begränsas till synpunkter som rör myndighetens 

verksamhet i egenskap av statistikproducent samt sådana förhållanden 

som SCB har kunskap om och erfarenhet av. 
 

1 Sammanfattning 
 

Reglerna om senareläggning kan vara besvärande för SCB genom att de innebär 

risk för att fler företag kan få problem att lämna uppgifter till SCB:s månads- och 

kvartalsundersökningar. Kvaliteten i uppgifterna riskerar att bli sämre och den 

administrativa bördan för enskilda företag kan öka när uppgiftslämnandet till 

SCB innebär manuell hantering. SCB rekommenderar att BFN anpassar 

bokföringsdatumen till momsredovisningen fullt ut, genom att även införa den 

gräns på 40 miljoner i omsättning som finns i reglerna för momsdeklaration och 

att bokföring i dessa stora företag måste ske senast 26 dagar efter månadens slut. 

 

2 Allmänna synpunkter 
 

SCB välkomnar ett samlat regelverk för Bokföringsnämndens rådgivning. Det 

underlättar att ha alla rekommendationer samlade på ett ställe. Det är dessutom 

bra att det allmänna rådet ges samma struktur som K3. Dels är det lättare att följa 

rekommendationerna om man har lagtexten tillgänglig i samma skrift och dels 

känner läsaren igen sig om båda regelverken har liknande struktur. 

 

SCB ser positivt på att BFN inte låter lättnaderna för mindre företag i BFL vad 

gäller upplysningskraven för årsbokslutsföretag få genomslag i det allmänna 

rådet. Upplysningen om materiella anläggningstillgångar (tillkommande/av-

gående, av- och nedskrivningar etc.) är värdefull information som bl.a. används i 

undersökningen Företagens Ekonomi. 

 

BFN bör överväga om ikraftträdandet eventuellt bör vara kopplat till 

räkenskapsår för att undvika att företagen byter rutin för bokföring mitt under 

löpande räkenskapsår. SCB har också en önskan om att definitionen av en 

redovisningsperiod begränsas till att omfatta kalendermånad respektive 

kalenderkvartal och att uttrycket ”liknande tidsperiod” stryks. 
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SCB rekommenderar att de omsättningsgränser och tidpunkter som ska gälla för 

senareläggning av bokföringen bättre anpassas till Skatteverkets regler för 

momsdeklarationer. Ett sätt vore att även införa gränsen på 40 miljoner i 

omsättning och en kortare tid för senareläggning för de allra största företagen. 

 

3 Vägledningen 
 

3.1 Kapitel 3 – Tidpunkten för bokföring 
 

Eftersom lagtexten i 5 kap. 2§ BFL anger att senareläggning av bokföringen får 

ske ”om det finns skäl för det” behövs klargörande i det allmänna rådet av vad 

som kan tolkas som skäl för senareläggning. En tydligare skrivning om när dessa 

skäl kan anses uppfyllda, gärna med tydliga exempel, vore önskvärt. Den 

nuvarande utformningen av det allmänna rådet lämnar alltför mycket 

tolkningsutrymme. 

 

Möligheten enligt punkt 3.7-3.9  att senarelägga bokföringen kan vara negativt 

för SCB:s månadsundersökningar ”Omsättningsstatistik för tjänstesektorn” och 

”Konjunkturstatistik för industrin”. Då dessa undersökningar är viktiga källor i 

Nationalräkenskapernas kvartalsberäkningar kan detta vara negativt även för den 

undersökningen. Även månadsundersökningen ”Utrikeshandel med varor” och 

kvartalsundersökningen ”Utrikeshandel med tjänster” kan påverkas. De nya 

reglerna innebär att många företag inte kommer att ha bokfört månadens 

transaktioner vid den tidpunkt de ska uppge sin månatliga nettoomsättning, 

import och export till SCB. Branschstatistiken för tjänstesektorn kommer 

sannolikt att drabbas hårdast, eftersom tjänsteföretagen i regel är mindre än 

företagen inom industrin. 

 

Möjligheten för företag till senareläggning resulterar i en eftersläpning av 

företagens bokföring. Företag som anlitar redovisningskonsulter kommer ännu 

senare än idag att ha tillgång till information om en viss månads transaktioner. 

Det innebär en risk för att fler företag kan få problem att lämna uppgifter och att 

kvaliteten i de lämnade uppgifterna blir sämre. Risken för att uppgifterna inte 

hänförs till rätt tidsperiod ökar och bedömningar av konjunkturläget försvåras för 

statistikens användare. 

 

Då gränsen för att ingå i SCB:s Omsättningsstatistik för tjänstesektorn går vid en 

nettoomsättning på 200 000 kronor omfattas även många av de allra minsta 

företagen. Totalt återfinns cirka 165 000 företag i intervallet 200 000 till en 

miljon kronor i nettoomsättning. Sett till antalet företag utgör denna grupp 

hälften av hela tjänstesektorns företag. Dessa företag står för cirka 70 miljarder i 

nettoomsättning
1
, vilket motsvarar 2 procent av tjänstesektorns omsättning. För 

dessa innebär de nya rekommendationerna att senareläggning av bokföringen får 

ske upp till 60 dagar efter utgången av det räkenskapsår affärshändelsen 

inträffade. Jämfört med dagens regler (BFNAR 2001:2) innebär det för den 

första månaden inom räkenskapsåret en tillåten senareläggning med hela 13 

månader. 

 

De företag som ingår i antingen Omsättningsstatistik för tjänstesektorn eller 

Konjunkturstatistik för industrin och har omsättning mellan en och tre miljoner 

kronor utgörs av cirka 83 000 företag med 146 miljarder i nettoomsättning. Det 

motsvarar 25 procent av antalet företag, vilka står för 2,5 procent av den totala 

nettoomsättningen. De nya reglerna innebär att dessa företag som mest får skjuta 

upp sin bokföring med två och en halv månad jämfört med idag.  

                                                      
1
 Källa: Företagens ekonomi. 



 

 

   3(3) 

 

 

I näringslivet står de största företagen för övervägande delen av omsättningen. 

Företag med över 40 miljoner i omsättning utgör endast 4 procent av antalet 

företag, men svarar för hela 83 procent av nettoomsättningen i de båda 

månadsundersökningarna. SCB rekommenderar därför att BFN utöver gränsen 

på 3 miljoner även inför den gräns på 40 miljoner i omsättning, som finns i 

reglerna för momsdeklaration. Dessa företag ska enligt momsreglerna lämna sin 

deklaration senast 26 dagar efter månadens slut. BFN bör överväga att införa 

denna tidsgräns i det allmänna rådet. Som det ser ut nu kan dessa stora företag 

vänta i 45 dagar med bokföringen om särskilda skäl finns. Då de står för så stor 

andel av omsättningen kan en senareläggning av bokföringen i dessa företag leda 

till stora kvalitetsförsämringar i Omsättningsstatistik för tjänstesektorn och 

Konjunkturstatistik för industrin, och därmed även i Nationalräkenskapernas 

kvartalsberäkningar.  

 

Publicering av Omsättningsstatistik för tjänstesektorn och Utrikeshandel med 

varor sker efter 28 dagar och Konjunkturstatistik för industrin publiceras 40 

dagar efter referensmånadens utgång. Leverans av Utrikeshandel med tjänster 

sker 40 dagar efter kalenderkvartalets slut. För företag med mindre än 3 miljoner 

i omsättning kan det även bli problem att lämna uppgifter till denna  

undersökning. Ju senare tidpunkten för bokföringen läggs desto större andel av 

uppgifterna  måste uppskattas, vilket leder till sämre kvalitet. Den administrativa 

bördan för ett enskilt företag kan dessutom bli större eftersom företaget manuellt 

behöver ta fram uppgifterna. Skrivningen i punkt 3.6 om att verifikationerna ska 

hållas ordnade i avvaktan på bokföring bör dock underlätta för företagen att ta 

fram underlaget. 

 

3.2 Kapitel 4 – Anläggningsregister 
 

SCB ser positivt på att företagen uppmanas att upprätta ett anläggningsregister. 

Det underlättar mycket för företagen vid lämnande av uppgifter om genomförda 

investeringar till SCB:s undersökningar.  

 

3.2 Kapitel 8 – Arkivering av räkenskapsinformation 
 

Enligt kapitel 8 rekommenderas företag med många affärshändelser att göra 

säkerhetskopiering av sin bokföring varje dag. För mycket små företag och 

företag med senarelagd löpande bokföring rekommenderas dock att 

säkerhetskopiering görs varje månad eller i samband med att bokföringen görs, 

alltså i vissa fall en gång per år. SCB ser här en viss risk att räkenskaps-

information för företag med senarelagd bokföring kan gå förlorad, vilket skulle 

kunna medföra svårigheter för dessa företag att lämna uppgifter till SCB. 

 

Remissyttrandet har fastställts av ställföreträdande generaldirektör Mats 

Wadman i närvaro av chefsjurist Eva Nilsson, vikarierande avdelningschef  

Margareta Andersson, avdelningschef Folke Carlsson, enhetschef Margareta 

Eriksson samt handläggare Lisa Levinsson och Barbro von Hofsten, 

föredragande. 
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