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Hemställan om att göra digital ingivning av årsredovisning
obligatorisk för aktiebolag
Bolagsverket hemställer härmed om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
nedan förkortad ÅRL. 8 kap. 3 a § ÅRL bör enligt Bolagsverket ändras på så sätt att
handlingar som avses i 8 kap. 3 § 1 ÅRL ska överföras till Bolagsverket elektroniskt
och att handlingar som avses i 8 kap. 3 § 2 – 5 ÅRL får överföras elektroniskt, istället
för att samtliga handlingar som avses i 8 kap. 3 § ÅRL får överföras elektroniskt.
Till följd av detta bör det också framgå av 8 kap. 3 a § att fastställelseintyg enligt 8
kap. 3 § 1 ÅRL ska undertecknas med elektronisk underskrift och att fastställelseintyg
enligt 8 kap. 3 § 2 ÅRL får undertecknas med elektronisk underskrift.
Sista stycket i 8 kap. 3 a § ÅRL bör enligt Bolagsverket innehålla ytterligare två
punkter som anger att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om undantag från skyldigheten att överföra
årsredovisningshandlingarna elektroniskt och undantag från skyldigheten att
underteckna fastställelseintyget med elektronisk signatur. Vidare anser Bolagsverket
att 8 kap. 5 § ÅRL bör förtydligas med att förseningsavgifter kan påföras om ett
aktiebolag inte kommer in med årsredovisningen på föreskrivet sätt.
Bolagsverket hemställer även om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa
årsredovisningsfrågor, nedan förkortad ÅRF. Ändringen består i att två nya paragrafer
införs, 1 b § och 7 a §, som reglerar undantag från skyldigheten att överföra
årsredovisningshandlingar elektroniskt och undantag från skyldigheten att
underteckna fastställelseintyget med elektronisk underskrift samt avgiften för en
sådan ansökan.
Bolagsverket hemställer om att ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla
för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2021.
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1. Författningsförslag

Bolagsverket föreslår att 8 kap. 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande
lydelse.
8 kap. 3 a §
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Handlingar som avses i 3 § får överföras
Handlingar som avses i 3 § 1 ska överföras
elektroniskt till registreringsmyndigheten.
elektroniskt till registreringsmyndigheten.
Handlingar som avses i 3 § 2 - 5 får
överföras elektroniskt till
registreringsmyndigheten.
Ett bevis om fastställelse enligt 3 § 1 eller 2
får undertecknas med en elektronisk
underskrift.

Ett bevis om fastställelse enligt 3 § 1 ska
undertecknas med en elektronisk
underskrift.
Ett bevis om fastställelse enligt 3 § 2 får
undertecknas med en elektronisk
underskrift.

Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar närmare
föreskrifter om
1. elektronisk överföring till
registreringsmyndigheten av sådana
handlingar som avses i 3 §,
2. bestyrkande av att en elektronisk
kopia överensstämmer med
originalet, och
3. den elektroniska underskriften
enligt andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar närmare
föreskrifter om
1. elektronisk överföring till
registreringsmyndigheten av sådana
handlingar som avses i 3 §,
2. bestyrkande av att en elektronisk
kopia överensstämmer med
originalet,
3. den elektroniska underskriften enligt
tredje och fjärde styckena,
4. undantag från skyldigheten att överföra
handlingar elektroniskt enligt första stycket
och undantag från skyldigheten att
underteckna med en elektronisk
underskrift enligt tredje stycket.

Bolagsverket föreslår att 8 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande
lydelse.
5§
Föreslagen lydelse
Nuvarande lydelse
Om ett aktiebolag inte ger in bestyrkta
Om ett aktiebolag inte ger in bestyrkta
kopior av årsredovisning och
kopior av årsredovisning och
revisionsberättelse eller om
revisionsberättelse på föreskrivet sätt eller
årsredovisningen saknar sådant bevis
om årsredovisningen saknar sådant
som avses i 3 § första stycket, skall
bevis som avses i 3 § första stycket,
bolaget betala förseningsavgift till
skall bolaget betala förseningsavgift till
staten enligt 6 §.
staten enligt 6 §.
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Bolagsverket föreslår en ny bestämmelse i förordningen (1995:1633) om vissa
årsredovisningsfrågor, 1 b §, med följande lydelse.
1b§
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Aktiebolag som upprättar sin årsredovisning
i enlighet med ett annat regelverk än
Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i
mindre företag (K2) och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2012:1) om
Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
är undantagna från skyldigheten att överföra
handlingar elektroniskt och från skyldigheten
att underteckna med en elektronisk
underskrift enligt 8 kap. 3 a §
årsredovisningslagen (1995:1554).
Om det finns särskilda skäl får Bolagsverket
i ett enskilt fall bevilja dispens från
skyldigheten att överföra handlingar
elektroniskt och från skyldigheten att
underteckna med en elektronisk underskrift
även för företag som inte omfattas av
undantaget i första stycket.
Ett beslut enligt andra stycket får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol inom tre
veckor från dagen för beslutet.

Bolagsverket föreslår en ny bestämmelse i förordningen (1995:1633) om vissa
årsredovisningsfrågor, 7 a §, med följande lydelse.
7a§
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
För prövning av ansökningar enligt 1 b §
ska en avgift betalas med 400 kronor.
Avgiften ska betalas när ansökan ges in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen
av ett ärende har påbörjats.
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2. Bakgrund

Samtliga aktiebolag ska för varje avslutat räkenskapsår ge in en bestyrkt kopia av sin
årsredovisning till Bolagsverket för offentliggörande. Det samma gäller för
handelsbolag i vilket en eller flera juridiska personer är delägare, för grupperingar
enligt Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1082/2006, för samtliga
större företag 1 samt för moderföretag i större koncerner 2. Andra företag som också
omfattas av årsredovisningslagen (1995:1554), såsom mindre ekonomiska föreningar,
är skyldiga att ge in sin årsredovisning till Bolagsverket efter föreläggande.
Bolagsverket fick i juli 2016 i uppdrag av regeringen att införa en digital tjänst för
ingivning av årsredovisningar i XBRL-format. 3 I mars 2018 fick Bolagsverket i
uppdrag att utveckla tjänsten. 4 I båda uppdragen anges det långsiktiga målet vara att
digital hantering av årsredovisningar ska vara obligatoriskt.
Den 26 mars 2018 lanserade Bolagsverket, i enlighet med regeringsuppdraget ovan,
en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar i iXBRL-format 5. I dagsläget
stödjer tjänsten inlämning av årsredovisningar utan koncernredovisning för aktiebolag
som följer Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i
mindre aktiebolag (K2) och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1)
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Sedan tjänsten lanserades har över
150 000 årsredovisningar getts in digitalt till Bolagsverket. Under 2020 är det ca 17 %
av det totala antalet årsredovisningar som har kommit in till Bolagsverket som har
getts in digitalt, se nedan statistik.

För att kunna nyttja Bolagsverkets tjänst för digital ingivning av årsredovisningar
krävs det att företaget använder en programvara som är ansluten till Bolagsverkets
tjänst. För närvarande finns det nio stycken programvaruleverantörer som är anslutna
till tjänsten och flera är på gång. Det krävs också att företaget har en styrelseledamot
eller verkställande direktör med ett svenskt personnummer och en svensk
e-legitimation.
3. Skäl för hemställan

3.1. Skäl för ett obligatorium
Syftet med att göra det obligatoriskt för vissa aktiebolag att ge in årsredovisningen
digitalt till Bolagsverket är att ta första steget mot att nå regeringens långsiktiga mål
med att det ska vara obligatoriskt för alla företagsformer att lämna in
årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Genom att företags årsredovisningar ges in
Definition av större företag finns i 1 kap. 3 § p. 4 årsredovisningslagen (1995:551).
Definition av större koncern finns i 1 kap. 3 § p. 6 årsredovisningslagen (1995:551).
3 Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.
N2016/04957 /SUN.
4 Uppdrag att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer
N2018/02033/FF.
5 Inline eXtensible Business Reporting Language.
1
2
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digitalt och offentliggörs i ett strukturerat format blir den finansiella informationen
lättare och snabbare tillgänglig och den kan enklare återanvändas av både
myndigheter och privata aktörer. Ett obligatorium skapar även en tydlighet i att det
digitala är framtiden. Det gör att dubbla processer på sikt kan avvecklas. Med ett
obligatorium kring digital inlämning kan det analoga flödet trappas ned och tid och
resurser kan inriktas mot att utveckla det digitala flödet.
Ett obligatorium skulle också vara ett steg att nå de mål som finns uppsatta inom
Nordic Smart Government (NSG). Vid det Nordiska ministerrådets årliga
ministermöte inom hållbar tillväxt med inriktning på näringspolitik den 1 september
2020 godkändes och lanserades den strategiska planen (roadmap) för NSG. Målet är
att skapa en transparent och digital nordisk region där små och medelstora företag
kan utbyta affärsdata i realtid på ett säkert sätt. Det gäller både datautbyte mellan
företag och automatisk inrapportering till myndigheter.
Av den utredning 6 som EY gjort inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag 7
framkommer att fördelarna med att lämna in årsredovisning digitalt bl.a. är
• Tidsbesparing - Digital inlämning kan bidra till att minskad tid behövs för
inlämning av årsredovisning.
• Högre kvalitet - Digital rapportering ökar kvaliteten genom standardisering
av inrapporterad information. Detta visar även erfarenheterna från Danmark
och Estland.
• Kvittens vid inlämning och registrering – Ökad trygghet för företagen och
ombuden vid inlämning.
• Möjliggör digital kedja som underlättar återanvändning av information
– Digital årsredovisning möjliggör att information kan återanvändas i vidare
steg. Detta framhålls även vara en fördel utifrån ett ekobrottsperspektiv.
• Minskad miljöpåverkan – Minskad användning av papper och transporter.
Årsredovisningar som ges in digitalt till Bolagsverket kan handläggas maskinellt och
om inget som kräver manuell handläggning upptäcks registreras årsredovisningen i
princip direkt efter att den kom in till Bolagsverket. Nästan 90 % av de
årsredovisningar som kommer in digitalt till Bolagsverket kan i dagsläget registreras
automatiskt och av de årsredovisningar som kräver manuell handläggning kan över
60 % registreras utan komplettering. I juni 2019 lanserade Bolagsverket dessutom en
möjlighet för företag att göra vissa automatiska kontroller i den digitala
årsredovisningshandlingen innan den lämnas in till Bolagsverket, vilket har bidragit till
att ännu fler ärenden registrerats automatiskt.
Flera andra länder har redan infört obligatorisk digital ingivning av
årsredovisningshandlingar och som exempel kan Nederländerna, Estland, Belgien och
Danmark nämnas. Även om sättet för ingivning skiljer sig åt mellan de olika länderna
så har samtliga krav på att årsredovisningen ges in i XBRL-format. Inom EU finns
det också ett krav från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)
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Uppdrag att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer
N2018/02033/FF
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att emittenter ska ge in sina årsredovisningshandlingar i iXBRL-format för
räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare. 8
Bolagsverket har även en pågående utredning angående möjligheten att i framtiden
även kunna ta emot elektroniska original istället för som idag avskrifter av
årsredovisningen. För att det ska vara möjligt krävs bl.a. att det finns tjänster som kan
infoga elektroniska underskrifter i handlingar som upprättats i strukturerat format,
tex. iXBRL, och att Bolagsverket kan validera underskrifterna som gjorts hos tredje
part istället för i en tjänst hos Bolagsverket.
Bolagsverket har under våren 2020 haft dialog med programleverantörerna och de ser
positivt på att ett obligatorium införs för digital ingivning och att det införs stegvis.
Programvaruleverantörerna ser det som ett första steg att införa ett obligatorium, för
att därefter se över möjligheten för att systemanpassa sin lösning till att stödja att
årsredovisningen kan skickas in som elektroniskt original.
3.2. Skäl för undantag från ett obligatorium
I dagsläget finns det taxonomier framtagna för aktiebolag som inte upprättar
koncernredovisning och som följer regelverken K2 och K3. En taxonomi för
aktiebolag som följer K3-regelverket och som har en koncernredovisning
publicerades den 16 december 2020. För aktiebolag som redovisar enligt regelverket
K4 pågår arbete med att ta fram taxonomier och dessa förväntas kunna tas i bruk
under 2022.
Eftersom det ännu inte är möjligt för aktiebolag som följer andra regelverk än K2 och
K3 att lämna in årsredovisningen digitalt i tjänsten, anser Bolagsverket att det krävs
ett undantag från kravet på digital ingivning och från kravet på att underteckna
fastställelseintyget med elektronisk underskrift. Ett sådant undantag bör regleras i
förordningen om vissa årsredovisningsfrågor istället för i årsredovisningslagen så att
det blir enklare att anpassa undantaget i takt med att fler taxonomier tas fram. Då
taxonomierna för övriga aktiebolag förväntas vara klara under 2022 bör ett
obligatorium för samtliga aktiebolag kunna införas efter 2022.
Bolagsverket ser också att det finns ett behov av undantag även för vissa aktiebolag
som upprättar årsredovisningen enligt K2 och K3-regelverken. Det kan till exempel
vara för att företaget inte har någon styrelseledamot eller verkställande direktör med
ett svenskt personnummer som kan underteckna fastställelseintyget i Bolagsverkets
digitala tjänst. Det är också sannolikt att det kan uppstå andra situationer, som på
förhand inte kan förutses, där det vore rimligt att tillåta ett företag att ge in
årsredovisningen för ett visst räkenskapsår på papper och därmed också underteckna
fastställelseintyget för hand. Undantaget bör därför utformas på så sätt att
Bolagsverket i ett enskilt fall kan bevilja dispens från skyldigheten att ge in
årsredovisningen digitalt och underteckna fastställelseintyget med en elektronisk
underskrift om det finns särskilda skäl för det.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/815 av den 17 december 2018 om komplettering
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för
specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat.
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Ett undantag från obligatorisk digital inlämning vid särskilda skäl finns i förordningen
(2017:667) om registrering av verkliga huvudmän (RVH). Bolagsverkets uppfattning
är att det förfarandet fungerar väl och sedan införandet 2017 har Bolagsverket tagit
emot över 700 000 anmälningar till registret och endast cirka 500 ansökningar om
undantag. I 350 av dessa ansökningar har det funnits särskilda skäl för att bevilja
undantag.
Avgiften för ärendena avseende ansökan om undantag är föreslagen till 400 kr, vilket
motsvarar den avgift som finns i RVH.
4. Konsekvenser

Om det blir obligatoriskt för vissa aktiebolag att ge in sin årsredovisning digitalt till
Bolagsverket så kommer dessa företag behöva skaffa en programvara som stödjer
digital inlämning till Bolagsverket. Det kommer således innebära en viss ökad kostnad
för de berörda företagen. Den kostnaden är dock svår att uppskatta eftersom de flesta
programvaruleverantörer som stödjer digital ingivning erbjuder det som en del av sitt
bokföringsprogram. Företagen har således redan i vart fall en del av kostnaden om de
betalar för ett bokföringsprogram. Den årliga kostnaden för att använda någon av de
programvaruleverantörer som stödjer digital ingivning av årsredovisningar kan för
närvarande uppskattas till mellan 1 000 kr och 8 000 kr beroende på vilka tjänster som
programvaruleverantörer erbjuder utöver digital ingivning. Kostnaden för
användningen av en programvara bör enligt Bolagsverket helt eller till viss del kunna
vägas upp av den förenkling som uppstår för företagen när handlingarna översänds
digitalt och företaget direkt får en bekräftelse på att årsredovisningen har kommit in
till Bolagsverket.
För programvaruleverantörerna innebär förslaget ett ökat behov av programsupport
och programvaruleverantörer kommer behöva hantera frågor och stödja användare av
systemen. 9
Förslaget kommer vidare att leda till att finansiell information kommer att nå ut
snabbare till omvärlden. Informationen kommer också att enkelt kunna återanvändas
av andra myndigheter eller privata intressenter, vilket på sikt skulle kunna bidra till att
företagens administrativa börda minskar. Digital inlämning möjliggör också förfinade
analyser, noggrannare granskning, bättre prognoser och mönsterigenkänning av
finansiell data. Det kan ge Bolagsverket och andra aktörer bättre förutsättningar att
upptäcka felaktig information både i aktuellt årsredovisning och över tid, vilket ökar
möjligheten för proaktivt ekobrottsarbete och att förhindra att företag används som
brottsverktyg. 10 Till exempel skulle det vara möjlighet att maskinellt kontrollera att
jämförelsesiffrorna i en årsredovisning överensstämmer med det tidigare årets
årsredovisning eller om gränserna för när ett aktiebolag måste ha revisor har
överskridits. Det underlättar således också företagarens möjligheter till
regelefterlevnad.
En obligatorisk digital inlämning av årsredovisning riskerar dock att leda till att de
frihetsgrader som idag ryms inom redovisningslagstiftningen och god redovisningssed
9

DIÅR – Obligatorium för digital inlämning av årsredovisning, Rapport 2020-02-14
a.a.

10

8 (10)
minskar i praktiken. Detta eftersom årsredovisningarna behöver passa in i samma
digitala mall och det minskar företagen möjlighet att anpassa rapporteringen till egna
behov. Taxonomierna behöver därför utformas så att företagsspecifika anpassningar
fortsatt är möjligt. 11
Ett införande av obligatorium kommer innebära att framtagna taxonomier behöver
förvaltas och utvecklas vidare. Att taxonomier är välutvecklade är avgörande för att få
det digitala informationsflödet att fungera, varför det är viktigt att en utpekad
myndighet får ett uttalat förvaltningsuppdrag avseende taxonomier. 12
För Bolagsverkets del kommer förslaget innebära en viss ytterligare granskning
eftersom Bolagsverket måste kontrollera vilket regelverk som årsredovisningen har
upprättats i enlighet med för att avgöra om årsredovisningen har getts in på
föreskrivet sätt eller inte. Det kommer också leda till att Bolagsverket behöver
förelägga företag som har gett in årsredovisningen på papper istället för digitalt att
antingen ge in årsredovisningen digitalt med en elektronisk underskrift eller ansöka
om dispens. Genom att det förtydligas att ett aktiebolag kan påföras en
förseningsavgift om inte årsredovisningen har getts in på föreskrivet sätt så kan detta
komma att leda till att fler förseningsavgifter påförs. Överlag borde dock antalet
förseningsavgifter minska eftersom det förekommer färre brister i digitalt ingivna
årsredovisningar än i årsredovisningar som ges in på papper.
5. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
8 kap. 3 a §
Handlingar som avses i 3 § 1 ska överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.
Handlingar som avses i 3 § 2 - 5 får överföras elektroniskt till
registreringsmyndigheten.
Ett bevis om fastställelse enligt 3 § 1 ska undertecknas med en elektronisk underskrift.
Ett bevis om fastställelse enligt 3 § 2 får undertecknas med en elektronisk underskrift.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare
föreskrifter om
1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som
avses i 3 §,
2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet,
3. den elektroniska underskriften enligt tredje och fjärde styckena,
4. undantag från skyldigheten att överföra handlingar elektroniskt enligt första stycket och
undantag från skyldigheten att underteckna med en elektronisk underskrift enligt tredje
stycket.
Paragrafen är delvis ändrad och innehåller bestämmelser om att aktiebolag är skyldiga
att ge in årsredovisningen elektroniskt till Bolagsverket och underteckna det så kallade
11
12
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fastställelseintyget elektroniskt. För övriga företagsformer får årsredovisningen ges in
elektroniskt till Bolagsverket och för ekonomiska föreningar får fastställelseintyget
undertecknas med en elektronisk underskrift. I det femte stycket har punkten 3
ändrats till följd av de ändringar som gjorts i paragrafen och stycket innehåller också
en ny fjärde punkt. Den nya punkten innehåller bemyndiganden att meddela undantag
till skyldigheterna för aktiebolag att ge in årsredovisningen elektroniskt och
underteckna fastställelseintyget med elektronisk underskrift.
8 kap. 5 §
Om ett aktiebolag inte ger in bestyrkta kopior av årsredovisning och
revisionsberättelse på föreskrivet sätt eller om årsredovisningen saknar sådant bevis som
avses i 3 § första stycket, skall bolaget betala förseningsavgift till staten enligt 6 §.
I paragrafen har det tagits in ett förtydligande om att förseningsavgift ska utgå om ett
aktiebolag, som inte har beviljats ett undantag till bestämmelserna i 3 §, inte ger in
årsredovisningen elektroniskt i det format och på det sätt som är föreskrivet i
förordning eller föreskrift.
Förslaget till förordning om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa
årsredovisningsfrågor
1b§
Aktiebolag som upprättar sin årsredovisning i enlighet med ett annat regelverk än
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2)
och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) är undantagna från skyldigheten att överföra handlingar elektroniskt och
från skyldigheten att underteckna med en elektronisk underskrift enligt 8 kap. 3 a §
årsredovisningslagen (1995:1554).
Om det finns särskilda skäl får Bolagsverket i ett enskilt fall bevilja dispens från skyldigheten att
överföra handlingar elektroniskt och från skyldigheten att underteckna med en elektronisk
underskrift även för företag som inte omfattas av undantaget i första stycket.
Ett beslut enligt andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från
dagen för beslutet.
Paragrafen är ny och första stycket innehåller undantag för aktiebolag till kraven i 8
kap. 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554) om att lämna in årsredovisningen
elektroniskt och att underteckna fastställelseintyget med elektronisk underskrift.
Undantagen omfattar samtliga aktiebolag som redovisar enligt ett annat regelverk än
Bokföringsnämndens regelverk K2 eller K3. I det andra stycket finns bestämmelser
som gör det möjligt för Bolagsverket att i ett enskilt fall undanta även aktiebolag som
redovisar enligt regelverken K2 och K3 från kravet på att lämna in årsredovisningen
elektroniskt och underteckna fastställelseintyget med elektroniskt om det finns
särskilda skäl. Sådana särskilda skäl skulle till exempel kunna föreligga om företaget
saknar en ledamot eller verkställande direktör med svenskt personnummer som kan
underteckna fastställelseintyget i Bolagsverkets digitala tjänst. Det tredje stycket
innehåller bestämmelser om överklagande.
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För prövning av ansökningar enligt 1 b § ska en avgift betalas med 400 kronor.
Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende
har påbörjats.
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om avgiften för en ansökan om
undantag från kraven att ge in årsredovisningen elektroniskt och underteckna
fastställelseintyget elektroniskt.
6. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Bolagsverket föreslår att ändringen ska träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2021. Några
övergångsbestämmelser torde inte behövas.
Denna hemställan har beslutats av t.f. chefsjuristen Lena Göransson Norrsjö.
Föredragande har varit verksjuristen Ann Sofie Silversved.

Lena Göransson Norrsjö
Ann Sofie Silversved

