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Dnr 2020:149 

REMISS 

2020-12-18 

Enligt sändlista 

Bokföringsnämndens förslag om ändring i Bokföringsnämndens allmänna 

råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av 

coronaviruset 

 
Bokföringsnämnden (BFN) har den 11 december 2020 beslutat att remittera ett förslag om 

ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor 

med anledning av coronaviruset. Förslaget innehåller bestämmelser om redovisning av stöd 

som erhålls till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.  

De remitterade förslagen 

BFN överväger att ändra i bestämmelserna på så sätt att stöd som ett företag erhåller till följd 

av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har får redovisas som intäkt det 

räkenskapsår som stödet hänför sig till, om det efter balansdagen men innan årsbokslutet, 

årsredovisningen eller koncernredovisningen avges finns ett beslut om att bevilja stödet och 

detta beslut kan läggas till grund för utbetalning eller tillgodoförande. 

När ska ändringarna börja tillämpas 

BFN föreslår att ändringarna får tillämpas när årsbokslut, årsredovisningar och 

koncernredovisningar avges från och med beslutsdatumet. 

Förslagen samt konsekvensutredning finns att ladda ner på BFN:s webbplats 

(http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/vara-remisser).  

Remissynpunkter 

Synpunkter lämnas per e-post till bfn@bfn.se senast den 11 januari 2021. Lämna svaren både 

i word- och pdf-format. Frågor om remissen kan ställas till Eva Sundberg 

(eva.sundberg@bfn.se eller 08-408 98 983). 

Synpunkter som innebär att ändringar bör göras, bör också omfatta förslag på hur ändringarna 

ska se ut. 

 

Stefan Pärlhem 

kanslichef 

 Eva Sundberg 

 handläggare 

http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/vara-remisser
mailto:eva.sundberg@bfn.se
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Bilagor: 

1. Förslag till allmänna råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset 

2. Konsekvensutredning 

  



Dnr 2020:149 

3(3) 

Sändlista  
1. FAR  

2. Fastighetsägarna Sverige  

3. Företagarna 

4. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

5. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF  

6. Länsstyrelsen i Östergötlands län 

7. Skatteverket 

8. Srf konsulterna  

9. Svenskt Näringsliv 

10. Sveriges Bostadsrätters Centralorganisation, SBC 

11. Tillväxtverket 

12. Visita 

 

För kännedom: Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt och 

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 


