
Justitieutskottets betänkande 

1981/82:31 

om bokföringsbrott m. m. (prop. 1981/82:85 jämte motioner) 

Propositionen m. m. 

I proposition 1981/82:85 har regeringen (justitiedepartementet) efter 

hörande av lagrådet föreslagit riksdagen att anta genom propositionen 

framlagda förslag till 

1. lag om ändring i brottsbalken, 

2. lag om iindring i bokföringslagen ( 1976: 125), 

3. lag om ändring i skattebrottslagen (1971 :69). 

Rörande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisar utskottet till vad 

som anförs i det följande under rubriken Utskottet på s. 6. 

I samband med propositionen behandlar utskottet den med anledning av 

propositionen väckta motionen 1981/82:922 av Ingrid Segerström m. fl. (s) 

samt den under den allmänna rnotionstidcn väckta motionen 1981/82: 1578 av 

Lars Werner m. fl. (vpk) såvitt gäller yrkande I. Motionsyrkandena 

redovisas på s. 6. 

De vid propositionen fogade lagförslagen har följande lydelse. 

I Riksdagen 1981182. 7 sam/. Nr 31 

JuU 1981/82: 31 
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l Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrivs all 11 kap. 5, 7 lll.'.h 8 *~· 14 kap. 4 *samt 35 kap. 
4 § hrnnsbalkcn skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·orandc lvdclsc 

11 kar. 

5 * 1 

Åsidosiittcr gii/deniir uppsc1tlige11 
eller 111· 011k1.1·a111het honom 11/ig
g1111de hok.fi'iri11gssh.vldighl't pä sä
d11nt siitt att stiill11i11ge11 och riire/
.1·cns gäng ej k11nna i hurndsak 
bedömas med ledninR m· ho~fi'i
ringen. dömes för hokförings
b rott till fängelse i högst två år 
eller. öm hrottet är ringa. till böter. 

Begår den som är i gäldenärs sUil
le gärning som i detta kapitel sii,::.1" 
skall han dömas såsom \"()rc han 
själv gäldenär. 

Om 11clgo11 som iir f1,1kf(iri11gs
shldig rn/igt hokfiiri11gslage11 
<197n: 125) 11ppsätlige11 ella 111· 

oakt.rnmhl'1 under!iita att hok.f('ira 
t!tfiirshiinde/.1cr eller hl'\'{//"ll rii
kenskap.1·11wterial. liimnar oriktiga 
uppg(fter i ho~fi"iringcn l'llcr annars 
ä.1·id11sii ttcr In 1~fiiri11 g.1·skyldi ghct en 
och om r<Jrelsc11.1 .fi"irlopp eller eko
nomiska rewltat t'ller stiillning till 
Ji'i(jd hiira1· inte kan i h11\'llds11k h1•
dömas med lednin,:: m· hoMi'irin,::
en, diim.1· han för ho.kförings
h rott till fängelse i högst två är 
eller. om brottet är ringa. till böter. 
Ar brottet grm·t. skall han diima.1· 
till fiingelse i lägst sex llllilllulcr och 
hiigst fvra är. 

Begår den som är i gäldenärs shi\
lc en gärning som a1·ses i detta kapi
tel. skall han dömas såsom om han 
själv 1·ore gäldenär. Vad som nu 
har sagts om giildeniir skall i fräga 
om en sätlan gärning som m·sc.1· i 
5 .~ giilla den ho~{iiring.1·skyldige. 

Borgenär. som i fall varom förmäles i 4 * tager eller låter åt sig utlova 
betalning, säkerhet eller annan förmån. dömes för medverkan till brottet 
endast om han brukar otillbörligt hot eller otillbörligt löfte om förmån eller 
handlar i hemligt samförstånd med gäldenären. 

1 Senaste lydelse 1976: 56. 
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N111'(trl1Ju/e lydelse Fijrcs/agen lydelse 

8 *~ 
Vårdslöshet mot borgen:in:r enligt 3 *första stycket m{1 ~ttalas av ;'lklag.i

re endast om åtal linnes påkallat ur allmiin synpunkt. 

Åtal .fi"ir hok.fi"iringshroll 111tl iiga 
rum endast om giildcniiren inom 
fem är }i-lin det hrol/('t .fi"iriirndes 
kommit i konkurs . ./lltt dier er/~judit 
ackord eller i11.1tiillt sina hc'ta!ning
ar. 

Den som förstör. gör obrukbar 
eller undanskaffar urkund. över vil
ken han vid tillfället ej äger sa förfo
ga. dönu'.1·. l)m åtgärden innebär 
fara i bevishänseende. för under
t r yr.: kan de av urkund till 
fängelse i högst två år eller. om 
brottet är ringa, till böter eller fäng
else i högst sex månader. 

Är brottet grovt. diimcs till fäng
els.::. liig~t sex månader och högst 
fyra 11r. 

Den som förstör. gör obrukbar 
eller undanskaffar urkund. över vil
ken han vid tillfället ej iiger så förfo
ga. diims, om tltgärden inncbiir fara 
i bevishänseendc och hrottct 
ej iir art anse som hok_fi"iringshro11. 
för undertryckande av ur
kund till fängelse i högst tvä år 
eller. om brottet är ringa. till böter 
elkr fängelse i högst sex månader. 

Är brottet grcvt. diims till fängel
se. lägst sex månader 1x:h högst 
fyra år. 

35 kap. 

4 *' 
De i I * bestiimda tidi:rna skola räknas fdrn den dag brotti:t begicks. 

Förutsättes för ådömande av påföljd att viss verkan av handlingen intriitt. 
skall tiden riiknas från den dag dä sådan verkan intriiddc. 

I falf. som i 11 kap. 5 ~ sägs, Om vid ho~fbringshroll. som <:i 
skall tiden riiknus frtln den dag då iir ringa. den h0Miiri11gsskyldig1· 
hl'sl11t 0111 cgordom.Hll'triid(' med- inom fem är .fr1in hrott<'I har .ti"ir-
dcladcs eller cltal eljest tidigast sa11.1 i konkurs. jiltt eller erl1j11dit 
kumh' ske. ackord eller inställt sina hcta/ning

ar. skall tiden riikna., frän dt'l1 dag 
då de/111 skedde. 

Denna lag träda i kraft den I juli 1982. 

~ Senaste lydelse 1976: .'i6. Antiringen innchär att andra stycket upph<iv-;. 
'Senaste lydelse 1975: 667. 

I'' Riksdagen 1981!8:!. 7 sam/. Nr 31 
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2 F<irslag till 

Lag om itndring i hokföringslagcn ( 1976: 1251 

Hiirigenom fiire~krivs att 22 ~ bokfiiringslagen ( 1976: 12.'i) skall ha nedan 
angivna lyde\o;c. 

l\'111·,;r<111d1· lydl'lsc Fiircs/<1ge11 /yddse 

22 *I 
Allt r;il.;cnskar..,material skall be

varas i lll·dnat skick inom landet un
der minst tio år friin utgiingcn av 
lkt kalendcr(lr Jii riikcn-.;kars.lrct 
avsluta(ks. Vad nu sagts giiller ock
S:i avt~tl och andra handlingar av 
siirskild bctvdd-.;e fi.ir att belysa rö
rt'lscns ekonl,miska förh~lllanden. 

Allt räkenskapsmatcrial skall be
varas i ordnat skick och /Jti hetrvg
galllll' siitt inom landet under minst 
tio {1r rr;1n utg{mgcn av det kalcn
dcriir dtl riikenskapsiiret avsluta
des. Vad nu sagts giiller också avtal 
och andra handlingar av siirskild 
betydelse flir alt belysa rörelsens 
ekonomiska förhållanden. 

Skyldighet att som räkenskapsmaterial bevara material enligt 10 ~första 
stycket 3 upphör. um registrerade uppgifter på betryggande sätt föres över 
till vanlig liisbar form eller till tilm eller annat material med registreringar i 
mikroskrift som kan läsas med förstoringshjiilpmcdel. 

Om siirskilda skiil föreligger. ffa länsstyrelsen för visst fall tillåta, att 
räkenskapsrnaterial i vanlig liisbar form förstöres före utg{1ngen av den i 
första stycket angivna tiden. Materialet skall därvid under hetryggande 
former mikrofilmas eller kopieras på likvärdigt sätt. Kopiorna skall ordnas 
sil att sökta urrgifter lätt kan ilter1innas och läsas samt bevaras under den 
tid som ilterstår av den i första stycket angivna tiden. 

Tillstånd som avses i tredje sr.ycket medges dock av bankinspektionen 
eller försiikringsinspektinncn niir det giillcr rörelse som sti"ir under rc,pck
tivc myndighets tillsyn. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1982. 

3 Ftirslag till 

Lag om ändring i skattehrottslagen (1971: 691 

Härigenom föreskrivs att 10~skattebrottslagenI1971: 69) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

NUl'llrlllldl' lydt'/Sl' 

Den som upps<itligcn eller av 
grov oaktsamhet ilsidllsiitter hok
föringsskyldighet eller sfadan skyl
dighet att föra och hevara r~ikcn-

' Sen;" te lydelse l97b: 99 t. 

Fi'jrcs/agen lydelse 

Den som upps{itligen eller av 
grov oaktsamhet {1sidosiittcr hok
föringsskyldighet eller sådan skyl
dighet att föra och bevara räkcn-
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N111·arw11fe lydelse 

skapcr. som fl'irl'skri1·es för vissa 
uppgiftsskyldiga. och därigenom 
allvarligt försvårar myndighets 
kontrollvcrksamhd vid bcriikning 
eller uppbörd av skatt eller avgift 
diimes för försvårande av 
skattekont ro 11 till böter eller 
fängelse i högst två år. 

I ringa fall dömes ej till ansvar 
enligt första stycket. 

Föreslagen lydelse 

skaper. som fiircskrirs för vissa 
uppgiftsskyldiga. och därigenom 
allvarligt försvfirar myndighets 
kontrollverksamhet vid ber~ikning 

eller uppbörd av skatt eller avgift 
cfoms för försvårande av 
skattekontroll till böter eller 
fängelse i högst tv<1 är eller. om 
hruttet är grol't, tillji"ingelse i liigst 
sex månader och hc'ig.1·t f.\·ra är. 

I ringa fall diim.1· ej till ansvar en
ligt första stycket. 

Ansvar enligt första stycket intriider ej. om ansvar för giirningcn kan 
ådömas enligt brottsbalken. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1982. 
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Motionerna 

I motion 1981/82:922 av Ingrid Segerström m. fl. (s) hemställs att 

riksdagen vid behandlingen av proposition 1981/82:85 antar följande 

Fiirslag till 

Lag om ändring i jordbruksbokföringslagen (1979: 141) 

I Hirigenom föreskrivs att 18 * jordbruksbokfiiringslagen ( 1979: 1-11) skall 

ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

18 § 
Allt riikenskapsmatcrial skall be- Allt räkenskapsmaterial skall be-

varas i ordnat skick inom landet varas i ordnat skick och på betryg-
under minst tio iu friin utgången av gafl{fe siitt inom landet under minst 
det kalcnderf1r dä riikenskaps;\ret tio år från utgången av det kalender-
avslutades. Vad nu sagts gäller ocksä {1r clt1 räkenskaps;'tret avslutades. 
avtal och andra handlingar av sär- Vad nu sagts gäller ocks<I avtal och 
skild betydelse för att belysa verk- andra handlingar av särskild bety-
samhetens ekonomiska förh{11lan- delse för att belysa verksamhetens 
den. ekonomiska förhållanden. 

Skyldighet att - - - - - - - - - - med förstoringshjiilpmedel. 
Om siirskilda - - - - - - - - - -- angivna tiden. 

Denna lag träder i kraft elen l juli 1982. 

I motion 1981/82: 1578 av Lars Werner m. fl. (vpk) förcslt1s. såvitt nu är i 

friiga, att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om att införa straffskiirpning för bokföringsbrott o. d. 

(yrkande l). 

Utskottet 

J11led11i11g 

Som ett led i sin översyn av lagstiftningen mot den organiserade och den 

ekonomiska brottsligheten lade brnttsförehyggande rMet ( B RÅ) i december 

J 980 fram promemorian (PM 1981: 1) Bokföringsbrott. I promemorian 

behandlas frägan om räkenskapsbrottcns utformning och straffvärdc. 

Promemorian har rcmisshehandlats. 

De i propositionen framlagda förslagen grundar sig p[1 promemorian och 

remissyttranden däröver. 

Propositionens lwnidsakliga i11ne/11l/I 

I propositionen föreslås iindringar i bestämmelserna om hokföringshrott. 

Syftet är att mera effektivt än f. n. hindra att bokföringsskyldigheten 
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~1sidosätts. Ändringarna innebär bl. a. att det klarliiggs att även en bristfällig 

förvaring eller vårdslös hantering av riikenskapsmaterial straffbeläggs. 

Dessutom föreslås att det till skillnad från f. 11. skall vara möjligt att väcka 

åtal för bokfiiringsbrott oberoende av om den bokföringsskyldigc har gått i 

konkurs eller liknande förhallande har inträffat. Slutligen föreslås att straffet 

för bokföringsbrott skiirps genom att en särskild straffskala för grovt brott 

införs. En motsvarande straffskala fön:slt1s iiven för brottet försvårande av 

skattekontroll. Samtidigt föreslås att hokföringslagens regler om bevarande 

av räkenskapsmatcrial kompletteras med en föreskrift om att materialet skall 

bevaras på ett betryggande siitt. 

Den nya lagstiftningen föreslås triida i kraft den l juli 1982. 

Ö1·en·äga11den 

Föreskrifter om bokföring finns i bokföringslagen ( 1976: 125). Den som är 

bokföringsskyldig enligt den lagen åligger det bl. a. att kronologiskt och 

systematiskt löpande bokföra affärshändelser samt i samband härmed se till 

att det finns verifikationer till alla bokföringsposter. Den bokföringsskyldige 

skall vidare arkivera verifikationer. bokföringsböcker och annat räkenskaps

material. Allt räkenskapsmaterial skall bevaras i ordnat skick under minst tio 

år. 

Bokföringslagen innehäller inte någon straffbestämmelse. Lagens före

skrifter är i stället sanktionerade främst genom bestämmelserna om 

bokförings brott i 11 kap. 5 § brottsbalken ( BrB) och om försvårande av 

skattekontroll i 10 * skattebrottslagen (1971 :69). 

För bokföringsbrott kan enligt vad som f. n. gäller den gäldenär dömas 

som uppsåtligen eller av oaktsamhet asidosätter sin bokföringsskyldighet pa 

ett sådant siitt att stiillningen och rörelsens gång inte i huvudsak kan bedömas 

med ledning av bokföringen. Åtal för bokföringsbrott får f. n. äga rum 

endast om gäldenären inom fem ar från det att brottet begicks har försatts i 

konkurs eller liknande förhällande har inträtt. 

Brottet försvarande av skattekontroll innebär att nägon uppsåtligen eller 

av grov oaktsamhet tisidosätter hokföringsskyldighet eller sadan skyldighet 

att föra och bevara räkenskaper. som föreskrivs för vissa uppgiftsskyldiga, 

och därigenom försvärar myndighets kontrollverksam het vid beräkning eller 

uppbörd av skatt eller avgift. Bestämmelsen tillämpas inte om straff kan 

ådömas enligt BrB. 

Vissa andra bestiimmelser i BrB kan ibland bli tillämpliga på gärningar 

som har samband med bokföring. Den som t. ex. framställer falska 

verifikationer för bokföringen kan göra sig skyldig till urkundsförfalskning 

(14 kap. l §). Att upps{1tligen förstöra riikenskapsmaterial kan föranleda 

ansvar för undertryckande av urkund ( 14 kap. 4 *.l· 
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Bokföringsskyldighcten och de strafföestämmclser som anknyter till 

denna fyller flera olika funktioner. Ett syfte är att bereda skydd ät den 

bokföringsskyldiges fordringsägare, därihland det allmänna som skattehor

genär. Skyldigheten att föra räkenskaper medför vidare att den bokförings

skyldige själv får bättre möjligheter till överblick och kontroll över rörelsens 

gång och den ekonomiska ställningen. Viktigt är också att de anställda får 

riktig kunskap om företagen och deras verksamhet, och en sådan information 

måste bygga på bl. a. ekonomiska fakta som hämtas ur en ordnad 

bokföring. 

Efter det sagda vill utskottet slå fast att det således från skilda 

utgångspunkter är av stor betydelse att hokföringsplikten fullgörs på ett 

korrekt sätt. Samtidigt tycks det enligt vad som påpekas i propositionen stå 

klart att det har blivit allt vanligare att bokföringsskyldighet ftsidosiitts eller 

att räkenskapsmaterial. när kontroll skall ske, påstås helt eller delvis ha 

förkommit på ett eller annat sätt. Utskottet ser allvarligt på denna utveckling 

som vållar problem inte minst för de brottsbekämpande myndigheterna. 

Om det skall bli möjligt att tillräckligt effektivt angripa dessa problem 

måste de av statsmakterna genomförda resursförstärkningarna för att 

bekämpa den ekonomiska brottsligheten stödjas av lagstiftningsåtgärder. 

Utskottet har i annat sammanhang framhållit att reglerna om gäldenärsbrott, 

dit bokföringsbrott hör, utgör en viisentlig del av det straffrättsliga 

rcaktionssystemet mot den ekonomiska brottsligheten (se JuU 1980/81 :21 

s. 84). Utskottet delar departementschefens uppfattning att det är särskilt 

viktigt att man från samhällets sida också lagstiftningsvägen markerar vikten 

av att bokföringspliktcn fullgörs och försöker motverka en utveckling som 

innebär att bokföringsskyldiga förstör eller undanhåller bokföringsmateri

al. 

Med hänvisning till det anförda anser utskottet det värdefullt att 

bestämmelsen i BrB om bokföringsbrott föreslås bli förtydligad på ett s;'idant 

sätt att också en bristfällig förvaring eller vårdslös hantering av räkenskaps

material, som det föreligger skyldighet att bevara, klart straftbcläggs. 

Utskottet finner det följdriktigt att bokföringslagens regler om bevarande av 

räkenskapsmaterial. såsom föreslås i propositionen, kompletteras med en 

föreskrift om att materialet skall bevaras på ett betryggande sätt. Utskottet 

godtar alltså de nu nämnda förslagen. 

De i propösitionen föreslagna ändringarna rörande bokföringsbrott 

innebär vidare att den nuvarande förutsättningen för åtal skall slopas s;'1 att 

konkurs eller liknande förhållande således inte längre skall utgöra villkor för 

åtals väckande. Förslaget innebär vidare att bestämmelsen om bokförings

brott skall gälla var och en som är bokföringsskyldig och alltså inte, såsom 

f. n .. endast gäldenärer. Enligt utskottets mening innebär förslagen i denna 

del en välbefogad skärpning av synen på bokföringsbrottet från samhällets 

sida och en markering av vikten av att bokföringsplikten alltid måste 

fullgöras på ett godtagbart sätt. Utskottet godtar förslagen. Detsamma gäller 
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det diirtill anknytande förslaget om ändring i reglerna för preskriptionstidens 

beräkning. 

Även när det gäller straffet för bokföringsbrott föreslås i propositionen en 

skärpning. F. n. är straffet för bokföringsbrott fängelse i högst två år eller, 

om brottet är ringa. böter. Förslaget i propositionen innebär att det skall 

införas en särskild straffskala för grovt brott. Straffet föresltts bli lägst sex 

månader och högst fyra år. En motsvarande straffskala föreslås också för 

brottet försvårande av skattekontroll. 

I motion 1578 efterlyses straffskärpningar för bokföringsbrott o. d. Enligt 

motionärerna bör bokföringsbrott och likartad brottslighet regelmässigt 

förskylla ett kortare fängelsestraff och inte såsom f. n. böter. 

Såsom anförts tidigare iir det viktiga samhällsintressen som bär upp 

bokföringsplikten. Riikenskapsbrott utgör många gånger ett led i eller en 

förutsättning för s[1dana kvalificerade förfaranden som kan hänföras till 

ekonomisk brottslighet. En sådan omständighet. om den präglats av 

förslagenhet och planering. bör många gånger kunna leda till att brottet bör 

anses vara grovt. Enligt utskottets mening bör det bl. a. av detta skäl finnas 

möjligheter att utdöma kännbara påföljder vid allvarliga bokföringsbrott. 

Utskottet ställer sig med det sagda bakom de förslag till straffskärpningar 

som läggs fram i propositionen och avstyrker därmed kravet i motion 1578 

om ytterligare skärpningar av straffskalorna för de aktuella brotten. 

De förslag som i övrigt läggs fram i propositionen och som inte berörts i det 

föregående lämnar utskottet utan erinran. 

Som framgår av det tidigare anförda föreslås i propos1t1onen att 

hokföringslagen ändras så att däri uttryckligen anges att allt räkenskaps

material skall bevaras inte bara i ordnat skick, utan också på betryggande 

sätt. I motion 922 hegärs att en motsvarande ändring görs i jordbrukshok
föringslagcn ( 1979:141). 

Här skall till att börja med erinras om att enskilda personer och dödsbon 

som äger eller brukar jordbruksfastighet är undantagna från bokföringsla

gens föreskrifter. Skyldigheten för dem att föra räkenskaper regleras i 

jordbruksbokföringslagen. 

Föreskrifterna i jordhruksbokföringslagen överensstämmer i stor utsträck

ning med dem som finns i bokföringslagen. Sålunda åligger det den som är 

skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen att löpande 

bokföra uppkomna affärshändclser samt i samband härmed se till att det 

finns verifikationer till alla bokföringsposter. Redovisningsskyldigheten 

innefattar vidare, i likhet med vad som gäller enligt bokföringslagen, att 

arkivera verifikationer. bokföringsböcker och annat räkenskapsmaterial. 

Allt räkenskapsmaterial skall bevaras i ordnat skick under minst tio år. 

Också på denna punkt överensstämmer föreskrifterna med hokföringsla

gens. 

Jordbruksbokföringslagcn innehåller - i likhet med bokföringslagen - inte 
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nägon straffhestämmelse, utan lagens föreskrifter sanktioneras genom andra 

bestämmelser. Det är framför allt straffbestämmelsen i 10 ~ skattehrottsla

gen om försvårande av skattekontroll som är tillämplig pil försummelser mot 

jordbruksbokföringslagens föreskrifter. Även ansvar för urkundsförfalsk

ning eller undertryckande av urkund kan komma i fråga för den som är 

underkastad jordhrukshokföringslagens föreskrifter. Däremot iir bestäm

melsen om ansvar för hokföringsbrott här inte tillämplig. 

Såsom har anförts i det föreg{1ende godtar utskottet det i propositionen 

föreslagna tillägget till bokföringslagen om att räkenskapsmaterial skall 

bevaras på ett hetryggande sätt. Att detta tilliigg görs hänger samman med 

ändringen i bestämmelsen om bokföringshrott. Även om den i motionen 

föreslagna ändringen i jordbruksbokföringslagen från straffrättsliga utgangs

punkter inte skulle ha samma betydelse som ändringen i hokföringslagen 

anser utskottet att det ändå finns skäl att ge jordbruksbokföringslagen 

samma utformning som bokföringslagen i det hänseende som här är 

aktuellt. 

Enligt utskottets mening iir niimligen intresset av att bokföringsmaterial 

inte förvaras på ett sådant s[itt att det riskerar att förkomma genom 

försumlighet lika starkt vare sig den redovisningsskyldige har att tillämpa 

bokföringslagen eller jordbruksbokföringslagen. De båda lagarna överens

stämmer också i stor utsträckning med varandra när det gäller hl. a. 

redovisningsskyldighetens inn(~häll och skyldigheten att hcvara räkenskaps

material. 

Den i motionen föreslagna ändringen i jordbruksbokföringslagen är inte 

bara motiverad av lagtekniska skäl utan torde också enligt utskottets mening 

tjäna syftet att förtydliga hestämmelsen. Ett sadant förtydligande vidgar inte 

det straffrättsliga ansvaret för den räkenskapsskyldige. men torde likväl vara 

ägnat att motverka att räkenskapsmaterial förkommer genom vårdslöshet i 

fraga om förvaring o. d. 

Utskottet anser mot bakgrund av det sagda att yrkandet i motion 922 bör 

vinna riksdagens bifall. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

1. att riksdagen antar det genom proposition 1981/82:85 framlag

da förslaget till lag om ändring i brottshalken, 

2. att riksdagen antar det genom propositiont:n framlagda försla

get till lag om ändring i hokföringslagen (1976: 125), 

3. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda försla

get till lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971:69), 
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4. beträffande straffskiirpning för bokföringsbro't 

att riksdagen.avslår motion 1981182: 1578 i denna del (yrkande 

1 ). i den mån den inte kan anses tillgodosedd genom vad 

utskottet hemställt ovan under moment 1. 
5. att riksdagen antar det i motion 1981182:922 framlagda förslaget 

till lag om ändring i jordbruksbokföringslagen ( 1979: 141 ). 

Stockholm den 23 februari 1982 

På justitieutskottets vägnar 

BERTIL LIDGARD 
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Bergander (s). Gunilla Andre (c), Göte Jonsson (m), Helge Klöver (s), Ella 
Johnsson (c). Karl-Gustaf Mathsson (s). Bonnie Bernström (fp), Ulla-Britt 
Åbark (s) och Bengt Nylund (m). 




