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Redovisning

23. Underlätta möjligheterna att förvara räkenskapsinformation 
 utanför Sverige 

Regelverk
Bokföringslagen 7 kapitlet

Mottagare
Justitiedepartementet

Påverkan på företag idag
All räkenskapsinformation ska enligt huvudregeln i 7 kap. BFL förvaras i Sverige. Räkenskapsinforma-
tion som sparas på maskinläsbara medier kan under vissa förutsättningar förvaras utanför Sverige. 
Platsen ska då anmälas till Skatteverket eller Finansinspektionen. 

Många företag använder sig av molnbaserade ekonomisystem som bygger på internetbaserad arkiv-
ering. Nuvarande krav på att företaget ska uppge den exakta adressen för utomlands förvarad räken-
skapsinformation är svårförenliga med de säkerhetsföreskrifter som innebär att platsen för var en 
server är lokaliserad inte kan uppges. Många programvaruleverantörer har löst detta genom att 
dagligen kopiera allt räkenskapsmaterial från svenska användare och som lagras på servrar utanför 
Sverige för att sedan lägga informationen på en server i Sverige. Detta är ett extra moment i den 
administrativa hanteringen och kräver dessutom mer datakapacitet än vad som är nödvändigt. Inte 
minst mindre företag drabbas på detta sätt av onödiga kostnader. 

Det är enligt Näringslivet inte rimligt att den överväldigande majoriteten företag ska belastas med krav 
vars motiv inte står i rimlig proportion till det merarbete och de kostnader som regelverket medför. 
Möjligheten att förvara räkenskapsinformation utanför Sverige bör därför underlättas.

Åtgärdsförslag
Näringslivet anser att bestämmelserna i BFL om fysisk plats för arkivering är förlegade och behöver 
ändras. Med dagens möjligheter till elektronisk arkivering finns inte samma behov av strikt reglering 
av den geografiska platsen för arkivering. Möjligheten att förvara räkenskapsinformation utanför 
Sverige bör därför underlättas. Kravet på att den exakta adressen för förvaring av elektronisk räken-
skapsinformation utanför Sverige ska anmälas till en myndighet bör också slopas. I övrigt anser många 
inom näringslivet att Bokföringslagen skulle behöva en generell översyn.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen 
Ett slopat krav på att exakt adress för förvaring av elektronisk räkenskapsinformation utanför Sverige 
ska anmälas till en myndighet skulle underlätta väsentligt för såväl företag som leverantörer av redo-
visningssystem.

I Sverige fanns enligt bl.a. Ekonomifakta 2016-11-30, 1 109 381 privata företag (aktiebolag, handels-
bolag, kommanditbolag och enskilda firmor) som är bokföringspliktiga. Samtliga dessa företag skulle 
dra nytta av ett genomförande av åtgärdsförslagen.
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