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Remiss angående förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna  

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har givits möjlighet att lämna synpunkter i det aktuella 

ärendet och önskar att lämna följande synpunkter.  

 

I aktuell remiss presenterar Finansinspektionen förslag som berör företagens redovisning av 

olika poster och förslag vad avser olika rapporteringskrav på att leverera informationen till 

myndighetens tillsynsverksamhet och för statistikproduktion.  Finansinspektionen motiverar 

förslagen främst med att det skett förändringar i överliggande regelverk i form av IFRS. 

 

NNR kan konstatera att förslagen vad avser nya rapporteringskrav i sammanhanget får anses 

medföra relativt sett betydande ökande kostnader för berörda företag. I sammanhanget vore 

det önskvärt att myndigheten även analyserar förutsättningarna för att ta bort olika 

rapporteringskrav. Med tanke på den stora mängd variabler som myndigheten samlar in borde 

det finnas förutsättningar att ta bort andra variabler eller få in några av uppgifterna via andra 

register/undersökningar.  

 

Av underlaget framgår att Finansinspektionen utnyttjar olika bemyndigande som 

myndigheten har i olika lagstiftningar för att begära in informationen. Det framgår inte av 

underlaget hur informationen hanteras internt givet att den begärs in med stöd av lagen om 

officiell statistik. I sammanhanget vill NNR påtala att aktuell lagstiftning ställer krav på de 

statistikansvariga myndigheterna i frågan om vilken personal som hanterar mikrodata och hur 

den sprids samt vidare används inom myndigheten, se 5 och 6§ angående uppgiftsskydd i 

lagen om officiell statistik.  

Därtill är frågan reglerad av förordningen om officiell statistik (SFS 2001:100) och 10 §. 

NNR finner det vore naturligt att myndigheten i ärenden av aktuell typ redovisar hur 

ovanstående rättsliga förutsättningar omhändertas och beaktas i verksamheten n med tanke att 

myndigheten bedriver tillsynsverksamhet och producerar officiell statistik.           
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