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24. Införande av möjlighet att direkt föra över räkenskapsinformation till  
 elektronisk form

Regelverk
Bokföringslag (1999:1078) (nedan BFL)

Mottagare
Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Påverkan på företag idag
Sedan tillkomsten av nuvarande BFL 1999 har den tekniska utvecklingen på redovisningsområdet gått 
mycket fort. De nya erbjudandena på marknaden för redovisningsprogram och redovisningstjänster 
är både kostnadseffektiva och enkla. Många leverantörer inriktar sig särskilt på mindre företag som 
har behov av en helhetslösning för administrationen. Moderna bokföringssystem blir dessutom i allt 
större utsträckning självlärande. Genom digitala tjänster kan småföretagare sköta en stor del av 
ekonomiarbetet genom enkla knapptryck på mobiltelefonen. Även elektronisk arkivering av räken-
skapsinformation kan numera handhas både effektivt och säkert. Den positiva utvecklingen hämmas 
dock av en på flera sätt föråldrad lagstiftning.

Företag och koncerner som bedriver gränsöverskridande verksamhet upplever de svenska arkiverings- 
kraven som både stränga och omoderna i jämförelse med många andra likvärdiga länders. Att det 
fortfarande finns stora restriktioner på själva den geografiska platsen för arkivering framstår i dagens  
digitaliserade värld som förbryllande. Att många handlingar enligt gällande bokföringsregler rent fysiskt 
måste förvaras i Sverige medför dessutom att väsentliga mängder pappersdokument måste fraktas 
till och från Sverige. Det får inte bara konsekvenser för företagens kostnadsmassa och administrativa 
börda utan även för miljön.

Åtgärdsförslag
Näringslivet anser att det bör införas en möjlighet att direkt föra över räkenskapsinformation som 
tagits emot på papper till elektronisk form, vilket är tillåtet i många andra EU-länder. Det finns stora 
potentiella effektivitetsvinster med en sådan regel. Exempelvis skulle hantering och arkivering av 
kvitton som mottagits av företagens personal för utlägg i tjänsten underlättas. Elektronisk överföring 
skulle även göra hanteringen av pappersdokument enklare för sådana företag vars ekonomihantering 
sköts centralt i en gemensam funktion utanför Sverige. I övrigt anser många inom näringslivet att Bok-
föringslagen skulle behöva en generell översyn.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen 
Många företag vittnar om att en sådan reform som föreslås ovan skulle innebära en betydande 
administrativ lättnad såväl för företaget som för de anställda. I Sverige finns enligt bl.a. Ekonomifakta 
2016-11-30, 1 109 381 privata företag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor) 
som är bokföringspliktiga. Samtliga dessa företag skulle ha nytta av ett genomförande av åtgärds-
förslaget.
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