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   Justitiedepartementet  

   Enheten för fastighetsrätt 
och associationsrätt  

   103 33 STOCKHOLM  
 
  

Inledning och sammanfattning 
 
  
Utgångspunkten för det uppdrag som nu redovisas, att underlätta små och medelstora företags 
redovisning är positiv. Utredningen föreslår i sitt delbetänkande förenklingar i 
årsredovisningsfrågor, årsbokslutsfrågor och bokföringsfrågor. Sammanfattningsvis ställer sig 
Kronofogdemyndigheten (KFM) positiv till de föreslagna förenklingarna. 
  
Kvaliteten och tillförlitligheten i den information som ges är viktigare än mängden information. 
  
Ett förenklat redovisningsförfarande bör även stödja ett behov av att tidigt via redovisningen få 
signaler om företagets lönsamhet m m för att kunna vidta åtgärder innan de ekonomiska 
problemen blir för stora. Detta eftersom många företag endast kommer att fullgöra vad som krävs 
av dem enligt lag (enligt utredningens uppdrag att företaget inte ska behöva göra mer än 
nödvändigt). 
  
KFM föreslår att arkiveringstiden, genom en undantagsregel, kortas till fem år för företag efter 
konkurs. 
  
KFM föreslår att tidsgränsen för överförande av räkenskapsinformation till annat material tas bort 
för företag i konkurs. 
  

Former för bevarande av räkenskapsinformation 
 
  
Utredningen föreslår att material som används för att bevara räkenskapsinformation får förstöras 
om informationen på ett betryggande sätt överförs till något annat material. Sådan förstöring får 
ske tidigast fr.o.m. det tredje året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 
  
KFM förordar att tidsgränsen för företag efter konkurs tas bort helt och hållet och att en 
undantagsregel införs i 7 kap. 1 § bokföringslagen (BFL). En konkursförvaltare vill regelmässigt 
sälja konkursboets datorer. Det kan också vara så att datorerna är leasade och kostsamma för 
boet. Om informationen är sådan som företaget normalt bevarar på ett maskinläsbart medium är 
det inte tillåtet att bevara informationen i pappersform förrän efter fyra år. Konkursförvaltaren 
tvingas därför bevara dyr datautrustning. Tar man bort tidsgränsen skulle konkursförvaltaren 
kunna sälja utrustningen. 
   

Arkiveringstiden 
 
  
KFM förordar att arkiveringstiden, genom en undantagsregel, kortas till fem år för företag efter 
konkurs. I konkursförvaltarens uppgift ingår bl.a. brottsefterforskning. Eventuella brottmisstankar 
rapporteras till Ekobrottsmyndigheten. Utredande myndighet har på så vis möjlighet att inom 
femårsperioden tillvarata den räkenskapsinformation som behövs för brottsutredningen. 



  
Utredarna föreslår att konkurslagen ändras i detta avseende. KFM förordar ändå att en 
undantagsregel införs i 7 kap. 1 § BFL. Skälen är bl.a. att lagregeln kommer att träda ikraft 
snabbare och att det inte råder någon tveksamhet om vad som gäller. 
  
I 7 kap. 22 § konkurslagen framgår att KFM skall ta hand om konkursbolagets räkenskapsmaterial 
och andra handlingar om det finns hinder mot att gäldenären gör det (vilket det vanligtvis finns). 
Detta är för staten en både kostsam och besvärlig hantering. KFM beräknar att bara 
arkivkostnaden för myndigheten är c:a 6 miljoner kronor/år. Observera att det beloppet kan 
komma att stiga avsevärt med anledning av det försämrade konjunkturläget. 
  
Mot bakgrund av detta har KFM haft som projekt att utreda möjligheterna till förtida destruktion av 
räkenskapsinformation för företag efter konkurs. Projektet är dock nedlagt i avvaktan på resultatet 
av utredningen om enklare redovisning. I sammanhanget kan också nämnas att i de fall 
räkenskaps-materialet bevaras hos konkursförvaltaren (även det med stöd av 7 kap. 22 § 
konkurslagen) belastas konkursboet med den kostnaden och därmed minskas utdelningen till 
borgenärerna i motsvarande mån. 

   

   
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. Vid den slutliga handläggningen 
har också deltagit verksjuristen Stefan Berglund, föredragande.  

  
  
Eva Lidström Adler                                  

  
                                                             
Stefan Berglund 
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