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Remissvar 

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande uttalande om byte 

mellan olika K-regelverk 

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget till allmänt råd. 

  

När det gäller BFN:s bedömning vill Svenskt Näringsliv framföra följande synpunkter. 

 

Svenskt Näringsliv, som instämmer i att det kan vara lämpligt att byte från en högre till en 

lägre kategori får göras endast om det finns särskilda skäl, anser att bedömningen i denna 

del bör förtydligas och kompletteras.  

 

Av BFN:s bedömning framgår att särskilda skäl föreligger om ett företag har tillämpat ett K-

regelverk på grund av sin storlek, men förändringar i verksamheten har medfört att ett annat 

K-regelverk får tillämpas. Det kan t.ex. vara ett företag som definierats som ett större företag 

enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och som av denna anledning tillämpar K3, men som 

efter en förändring av verksamheten är ett mindre företag och därför får tillämpa K2. Skäl för 

byte kan också vara att ett företag har avvecklat eller avyttrat betydande delar av 

verksamheten eller väsentligt ändrat inriktning på verksamheten. Vidare sägs att skatteskäl 

inte är särskilda skäl. 

 

Svenskt Näringsliv instämmer i att förändringar som innebär att storleken på företagets 

verksamhet krymper (minskad omfattning av verksamheten leder till att företaget efter 

förändringen blir ett mindre företag) kan vara ett skäl för att tillåta byte. När det gäller 

exemplet att företaget avvecklat eller avyttrat betydande delar av verksamheten eller ändrat 

inriktning på verksamheten så anser Svenskt Näringsliv att det behövs ett förtydligande av 

varför sådana förhållanden kan anses som relevanta i förhållande till möjligheten att byta 

regelverk. Svenskt Näringsliv har svårt att se sambandet.  

 

Moderföretaget i en koncern styr ofta i praktiken valet av vilket regelverk som ska tillämpas 

vid upprättande av dotterföretagens årsredovisningar. Svenskt Näringsliv anser därför att det 

kan vara lämpligt att utöka exemplifieringen av vad som är särskilda skäl för att byta från en 

högre till en lägre kategori, t.ex. med att ett mindre företag som tillämpar K3 byter 
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koncerntillhörighet eller att ett fristående mindre företag som tillämpar K3 blir dotterföretag i 

en koncern. Svenskt Näringsliv anser att ett byte från en högre till en lägre kategori av K-

regelverk bör vara tillåtet i sådana fall. 
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