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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 oktober 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36).  
 
Sammanfattning 

Advokatsamfundet har, med undantag för nedan angivna synpunkter, ingen erinran mot 
förslagen i promemorian.  

Bakgrund och allmänna synpunkter 

De föreslagna ändringarna i bokföringslagen innebär att ett utländskt företag som bedriver 
näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt för den svenska 
verksamheten och kan göras ansvarigt för bokföringsbrott om bokföringsskyldigheten i 
filialen åsidosätts.  

Bakgrunden till de föreslagna lagändringarna är bland annat Högsta domstolens 
frikännande dom i år där Högsta domstolen fann att bokföringsskyldigheten för utländska 
företag inte baserades på bokföringslagen, utan på lagen (1992:161) om utländska filialer 
m.m. (filiallagen), se NJA 2016 s. 169. Högsta domstolen ansåg att det i målet aktuella 
utländska bolaget borde ha registrerat en filial i Sverige.  

I promemorian behandlas inte den närmare innebörden av begreppet näringsverksamhet 
uttryckligen i filiallagen. Vidare avser de i promemorian föreslagna reglerna utländska 
juridiska och fysiska personer, något som förutsätter att information rörande reglerna 
tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt till utländska objekt. Eftersom detta har 
betydelse för den straffrättsliga bedömningen, är en sådan informationsåtgärd nödvändig 
för att undvika praktiska problem och lagföringar som grundas på okunskap om 
bokföringsskyldighet. 

En följd av de föreslagna reglerna är att det efter Högsta domstolens dom och enligt den 
föreslagna bestämmelsen i 2 kap. 7 § filiallagen, står klart att en felaktig bedömning 
förutom straffansvar enligt filiallagen, innebär risk för att den utländska juridiska eller 
fysiska personen kan anses ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Det noteras i detta 
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sammanhang att det pågår en diskussion om huruvida samtliga fasta driftställen hos de 
utländska bolagen ska vara bokföringsskyldiga.  

Erfarenhetsmässigt föreligger i ett stort antal fall osäkerhet rörande vad som i det enskilda 
fallet utgör näringsverksamhet i Sverige, och som en konsekvens av det, därmed också 
huruvida den utländska juridiska eller fysiska personen är skyldig att registrera en svensk 
filial. Alternativt föreligger det osäkerhet rörande tidpunkten för när vad som utgör 
näringsverksamhet passerats. Inte sällan inser den utländska juridiska eller fysiska 
personen detta först sedan verksamheten bedrivits under en tid och en bättre kunskap om 
svenska regler inom området erhållits. Det kan då bli aktuellt att i efterhand söka ”göra 
rätt” och upprätta en korrekt bokföring, så gott detta låter sig göras. Även detta har 
betydelse för den straffrättsliga bedömningen. 

Advokatsamfundet anser att den osäkerhet som föreligger rörande vad som avses med 
näringsverksamhet omgående bör förtydligas. Den fortsatta beredningen av detta 
lagstiftningsärende bör därför kompletteras i detta hänseende. Enligt Advokatsamfundets 
uppfattning är det alltför långtgående att införa bokföringsskyldighet för samtliga fasta 
driftställen. 

För det fall bokföringsskyldighet i filial har åsidosatts och därmed skulle kunna komma 
att föranleda ansvar för bokföringsbrott, skulle en sådan ordning lämpligen också kunna 
åstadkommas genom att bokföringsbrottsföreskriften, i likhet med föreskriften om 
försvårande av skattekontroll, ges ordalydelsen ”åsidosätter bokföringsskyldighet” i stället 
för ”åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen”. Som framhålls i 
promemorian (jfr s. 30 y) förutsätter en sådan ändring dock ändringar i bokföringslagen.  

Ett annat alternativ skulle vara att låta den nuvarande ordningen bestå. Åsidosatt 
bokföringsskyldighet i näringsverksamhet, som bedrivs genom filial i Sverige, är redan 
ansvarsbelagd genom föreskriften i 10 § skattebrottslagen (1971:69) om försvårande av 
skattekontroll. Denna bestämmelse uppställer, till skillnad från bokföringsbrotts-
föreskriften i 11 kap. 5 § brottsbalken, inte att kravet på bokföringsskyldighet enligt 
bokföringslagen har åsidosatts. Ansvarsföreskrifterna bokföringsbrott och försvårande av 
skattekontroll uppvisar visserligen skillnader, bland annat på den subjektiva sidan. 
Advokatsamfundet anser dock – med hänsyn till den osäkerhet som beskrivits ovan – att 
grov oaktsamhet som lägsta krav för straffansvar vid åsidosatt bokföringsskyldighet i filial 
är rimligt.  

Synpunkter på utredningens enskilda förslag 

Den föreslagna ändringen i 2 kap. bokföringslagen om kretsen av bokföringsskyldiga  

Advokatsamfundet anser att formuleringen ”ska bedriva” i 2 kap. 7 § första stycket 
bokföringslagen riskerar att föranleda oklarheter och föreslår i stället formuleringen 
”enligt filiallagen är skyldig att bedriva”.  



3 
 

Den föreslagna ändringen av 7 kap. bokföringslagen om arkivering av 
räkenskapsinformation m.m. 

Den nuvarande regleringen innebär att företag som bedriver verksamhet utomlands genom 
filial inte omfattas av de krav på bevarande av räkenskapsinformation i original som 
framgår av 7 kap. 1-2 §§ bokföringslagen.  

Advokatsamfundet anser att det kan finnas skäl att införa motsvarande undantag även för 
företag som bedriver verksamhet i Sverige genom filial. Detta förhållande gör sig främst 
gällande i fall där företaget enligt lagstiftningen i det land där företaget har sitt säte är 
underkastat krav på bevarande av originalverifikationer utomlands. I sådana fall saknas 
enligt Advokatsamfundets uppfattning skäl att även låta bokföringsskyldigheten i Sverige 
omfatta skyldighet att bevara samma verifikationer här. 

Övergångsreglerna 

I promemorian föreslås att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2017. 
Bokföringslagen innehåller ett stort antal regler rörande hur bokföring ska skötas. 
Lagstiftningen innebär dessutom bland annat att ingående balanser ska hanteras och att 
bokföring ska föras löpande. I många mindre verksamheter anlitas externa bokförare och 
redovisningskonsulter till vilka bokföringsmaterialet överlämnas med vissa tidsintervaller. 
Både förekomsten av ingående balanser och den övergripande frågeställningen när 
bokföring ska ske, innebär att det kan uppstå oklarheter kring när ett eventuellt brott kan 
ha begåtts. Praktiska problem i fråga om tillämpningen riskerar därmed att uppstå om det 
föreslagna ikraftträdandet inträffar mitt under ett löpande räkenskapsår eller där det inte 
står fullt klart vid vilken tidpunkt bokföringen rätteligen skulle ha gjorts.  

I den föreslagna nya bestämmelsen i 2 kap. 7 § första stycket filiallagen anges att en 
utländsk juridisk person som ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom en filial 
är bokföringsskyldig för verksamheten. Detta innebär att betydelsen av att registrera en 
filial blir större och i praktiken helt avgörande för bokföringsskyldigheten. Ett 
ikraftträdande av bestämmelsen redan den 1 juli 2017 ger utländska juridiska och fysiska 
personer alltför kort tid att vidta erforderliga praktiska åtgärder för att kunna förhålla sig 
till den föreslagna lagstiftningen. Advokatsamfundet anser att ikraftträdandet i stället bör 
knytas till räkenskapsår, som inleds efter en viss tidpunkt. Mot bakgrund av den 
förändring som de nya reglerna innebär, bör därför ikraftträdandet sättas till att avse 
räkenskapsår som inleds tidigast den 1 januari 2018.  
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