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Propositionens hurndsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram ett förslag till lag om handelsbolag och enkla 

bolag, som skall ersätta 1895 års lag i samma ämne. Förslaget överens

stiimmer i många avseenden med gällande riitt. Bland nyheterna miirks en 

iindrad griinsdragning rnellan handelsbolagen och de enkla bolagen. SL•m i 

princip innebär att ett handelsbolag skall anses föreligga s~i snart en nii

ringsverksamhet utövas i bolagsform. Utrymmet för de enkla bolagen 

minskas alltsft. Vidare förslås en begriinsning av möjligheterna att arbeta 

med enmanshandelsbolag. En annan nyhet iir att stiftelser eller ideella 

föreningar inte hingre fflf vara komplementiirer i ett kommanditbolag. dvs. 

svara fullt ut för bolagt:ts förpliktelser. 

I propositionen läggs också fram ett förslag till lag om [irsredovisning 

m. m. i vissa företag. Förslaget. som saknar motsvarighet i giillande riitt. 

gäller huvudsakligen handelsbolag och enskilda niiringsidkare. Enligt för

slaget skall ett fliretag med minst tio anställda upprätta en offentlig ilrsrc

dovisning samt anlita en revisor. I de nesta fall kan ftrsredovisningens 

innehftll stämma överens med årsbokslutet enligt bokföringslagen. I all

miinhet skall årsredovisningen sändas in till hinsstyrelscn endast p:°t begä

ran. Vidare föresläs bestämmelser om koncernredovisning i koncerner 

med ett annat moderföretag än aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftel

se. 

I propositionen föresliis slutligen vissa iindringar i akticbolagslagen. 

Förslaget bygger bl. a. på två promemorior fr~in brottsförebyggandc riidet 

om revisorernas vnksamhet och om förstiirkt skydd för det bundna aktie-
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karitalcl. Aktieholagslagen föreshis vidare iindraJ sil att det skall framg{1 

att s. k. 5W50-h,.ilag i fortsiittningen inte skall anses som koncernföretag. 

Det Lirrnas od.sf1 en möjlighet for börsnoterade företag att göra en ny

emission. trots all börskursen ligger under aktiernas nominella viirde. 

Slutligen foresli1s vissa regler som iir siirskilt avsedda for de mindre aktie

bolagen och sm,1 möjliggiir en biittrc insyn i siidana holags verksamhet. 

Den nya lags1 iflningen foresliis triida i kraft den I januari 19X I. 
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Förslag till 

Lag om handelsbolag och enkla bolag 

Härigenom föreskrivs följande. 

I kap. Inledande bestämmelser 

I !i Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att utöva 
näringsverksamhet i bolag. 

Första stycket gäller inte i fråga om verksamhet som medför skyldighet 
att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen <1979: 141). 

Bestämmelser om firma för handelsbolag finns i firmalagen ( 1974: 156) 
och handclsregisterlagen (1974: 157). 

2 !i Ett kommanditbolag är ett handelsbolag i vilket en eller flera bolags
m~in har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än 
han har satt in eller åtagit sig all sätta in i bolaget. En sådan bolagsman 
kallas kommanditdelägare. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas 
komplementär. 

3 § Ett enkelt bolag föreligger, om två eller flera har avtalat att utöva 
verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger enligt I§. 

Ett enkelt bolag blir ett hamlclsbolag, om bolaget förs in i handelsregis
tret. 

4 § Ett handelsbolag men inte ett enkelt bolag kan förvärva rättigheter 
och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra 
myndigheter. 

2 kap. Handelsbolag 

Bolaf{.rn1ännen.1· inhiirdes riiltigheter och s/.:yldiRhcter 

I !i Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets 
bestånd bestäms genom avtal. 

I den mån bolagsmännen inte har träffat avtal om något annat skall 2-4 
och 6-16 §§ tillämpas. Oavsett vad bolagsmännen har avtalat skall 5 § 

tillämpas. 

2 § För att en ny bolagsman skall få inträda i bolaget fordras samtycke av 
samtliga bolagsmän. 

3 § Varje bolagsman är berättigad att vidta åtgärder i förvaltningen av 
bolagets angelägenheter, om inte dessa åtgärder förbjuds av någon annan 
bolagsman som inte iir utesluten från förvaltningen. 

Åtgärder som är främmande för bolagets ändamål får vidtas endast med 
samtliga bolagsmäns samtycke. En bolagsman som är förvaltningsberätti-
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gad far dot:k till allmännyttigt eller därmed jiimförligt iindam~tl anviinda 
tillgång som med hiinsyn till holagets stiillning iir av ringa het ydelse. 

Skall förvaltningen eller en viss del av den p~I grund av avtal skötas av 
flera bofagsmän gemensamt, fiir en i\tgiird som inte tiil uppskov vidtas 
fastän nilgon av bolagsmiinnen inte har deltagit i heslutet om i\tgiirden. om 
bolagsmannen inte har hunnit tillkallas eller om han till följd av sjukdom 
eller av annan anledning inte är i stfmd att ta del i förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. 

4 * Om ett bolagsavtal föreskriver att en bolagsman skall sköta förvalt
ningen eller viss del av den. for han skiljas frän uppdraget eller avsäga sig 
detta endast om det finns en viktig grund. 

5 * Även en bolagsman som iir utesluten från förvaltningen har rätt att 
granska bolagets räkenskaper och att få kännedom om holagets angelägen
heter. Denna kontrollrätt fär inte utövas vid en tidpunkt eller på ett sätt 
som innebär särskilda olägenheter för bolaget. 

6 * För varje räkenskapsår skall en bolagsman tillgodoräknas dels ränta 
på den insats han hade kvar i bolaget vid räkenskapsårets början. dels ett 
skäligt arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. Räntan skall 
beräknas enligt den räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda 
diskonto som gällde vid räkenskapsårets början med tillägg av två procent
enheter. 

7 * Det överskott eller den brist som finns sedan bolagsmännen har 
tillgodoräknats ränta och arvode enligt 6 * utgör räkenskapsårets resultat. 

8 * Resultatet fördelas lika mellan bolagsmännen. 
Är viss grund avtalad för fördelningen endast av vinsten eller endast av 

förlusten, gäller den grunden vid fördelningen av såväl vinst som förlust. 

9 * Sedan årsbokslutet har upprättats. har bolagsmännen rätt att rn ut 
vad som har tillgodoförts dem enligt 6 och 8 **· Om en bolagsmans 
behällna insats är lägre än den skall vara enligt vad som avtalats mellan 
bolagsmännen, skall dock så mycket av vad som tillkommer honom hållas 
inne som behövs för att fylla hristen. 

10 * Vad en bolagsman har rätt att lyfta för ett räkenskapsår skall läggas 
till hans insats, om han inte före utgången av följande räkenskapsär begag
nar sig av lyftningsrätten. Hans hehftllna insats far dock inte mot någon 
annan bolagsmans bestridande ökas utöver vad den skall vara enligt vad 
som avtalats mellan bolagsmännen. 

11 * En holagsman är inte skyldig att på begäran av de övriga bnlags
männen öka sin behållna insats i bolaget utöver vad den skall vara enligt 
vad som avtalats mellan holagsmännen. 

12 * Under bolagets bestiind har en bolagsman inte rätt att mot någon 
annan bolagsman göra gällande fordran på grund av utgifter för bolagets 
riikning, fordran på förvaltningsarvode eller fordran pt1 ränta p[1 insats. 

13 * Har en bolagsman haft nödvändig eller nyttig kostnad för bolagets 
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räkning. iir han beriittigad till riinta p{1 sin fordran från den dag fordringen 
k,lm till. Riintan beriiknas enligt .'i * räntelagen ( 197.'i: 63.'iJ för tiden fram 
till dess riinta skall utgå enligt n ~ samma lag. 

Försummar en bolagsman ati göra iivtalat tillskott ciler att redovisa 
influtna medel. skall han betala riinta b1.:riiknad enligt n * riintclagen friin 
den dag tillskottet eller redovisningen bort ske. 

14 * En bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget 
niir han fullgör sina uppgifter skall ersiitta skadan. Skadestiindet kan jiim
bs efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet. 
skadans storlek och omständigheterna i övrigt. 

Skall fl1.:ra ersiitta s<imma skada. svarar de solidariskt för skadeståndet i 
den mån inte skadestf1ndsskyldigheten har jämkats för n[\gon av dem enligt 
första stycket. Vad ntigon har betalat i skadest~ind får sökas åter av de 
andra efter vad som iir skiiligt med hiinsyn till omständigheterna. 

IS * Talan för bolagets riikning mot en bolagsman om skadestiind p[t 
grund av beslut eller åtgärd under ett rtikenskapsfir skall viickas. om talan 
förs i en bolagsmans namn. senast ett iir frän det Msbokslutet blev tillgäng
ligt för sistnämnde bolagsman eller. om talan förs i bolagets namn. senast 
ett iir från det ärsbokslutet blev tillgängligt för samtliga bolagsmiin. 

Har tiden för talan försuttits. kan talan iindft väckas. om det inte i 
årsbokslutet eller på annat sätt till bolagsmännen har lämnats i väsentliga 
hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd 
som ligger till grund för talan. Talan som avses i detta stycke kan dock inte 
väckas sedan tre år har förflutit från utgängen av det riikenskapsår då 
beslutet fattades eller {itgärden vidtogs. 

Utan hinder av första eller andra stycket kan skadest{indstalan som 
grundas pii brott föras mot en bolagsman. 

16 * En bolagsman som vill klandra etl [1rsbokslut skall väcka talan 
senast etl år efter det atl årsbokslutet blev tillgängligt för honom. 

Bolagets och holagsmii1111c11s fiirlrällande till tre(Oe man 

17 * Var och en av bolagsmännen företräder bolaget. om inte något 
annat har avtalats eller följer av 31 *· 

En bolagsman som har visat trolöshet i bolagets angelägenheter kan på 
talan av någon annan bolagsman av domstol skiljas från rätlen att företräda 
bolaget. Domstolens avgörande får verkställas utan hinder av att det inte 
h;ir vunnit laga kraft. 

18 ~ Har en bolagsman överskridit sin befogenhet när han företog en 
rätlshandling för bolaget. gäller inte rätlshandlingen mot bolaget. om den 
mot vilken rätlshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att bolags
mannen överskred sin befogenhet. 

19 * Prokura får meddelas endast av samtliga bolagsmiin i förening. 
Varje bolagsman som är behörig atl företräda bolaget kan återkalla pro
kuran. 

Första stycket gäller inte. om nägot annat har avtalats mellan bolags
männen. 

I övrigt finns bestämmelser om prokura i prokuralagen ( 1974: l.'i8). 
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20 * Bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser. 
I en bolagsmans konkurs skall utdelning för en bolagsborgenärs fordran 

beräknas på fordringens belopp efter avdrag för vad bolagsborgenären kan 
fä ut av bolaget. 

21 * Överlätcr en bolagsman utan samtycke av de övriga bolagsmiinncn 
sin andel i bolaget till någon annan eller utmäts och försäljs andelen eller 
iivergi'ir annars en bolagsmans andel utan samtycke av de övriga bolags
mitnnen till n[1gon annan. har överlätclsen. försäljningen eller övergången 
följande verkan mot bolaget. Bolagsmannens riittsinnehavare har riitt att 
under bolagets bestånd fä ut vad bolagsmannen enligt 9 * har haft rätt att 
lyfta och att vid bolagsskiftet få ut den del av behiillna tillgångar som 
belöper p~t bolagsmannen. Rättsinnehavaren har samma riitt som holags
mannen att säga upp bolaget eller att på annat siitt kriiva dess upplösning. 

I holagsavtalet kan intas förbehåll att en bolagsman eller någon annan 
skall ha rätt att lösa en rättighet som enligt första stycket övergfir till ny 
innehavare. Förbehållet skall ange 

I. vilka som är lösningsberättigade och. om lösningsrätt inte skall kunna 
utövas vid vissa fång, vilka slags fång som har undantagits. 

2. den ordning i vilken lösningsrätten tillkommer de lösningsberättigade 
inbördes. 

3. den tid, inte överstigande två månader från anmälan hos den upp
givne lösningsberättigade om en rättighets övergång. inom vilken lösnings
anspråk skall framställas hos bolaget. 

4. den tid inom vilken lösen skall erläggas, vilken tid inte får överstiga 
en månad räknat från den tidpunkt då lösenbeloppet blev hestiimt. 

Om tillämpningen av en föreskrift i bolagsavtalet rörande lösenbeloppet 
skulle bereda någon otillbörlig fördel. kan jämkning ske. 

Tvister om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av tre 
skiljemän enligt lagen (1929: 145) om skiljemän, om inte annat föreskrivs i 
bolagsavtalct. 

Innan det visar sig att lösningsrällen inte begagnas. kan den till vilken 
rättigheterna enligt forsla stycket har övergått inte utöva annan av fånget 
härflytande rätt gentemot bolaget än riitt att få ut vad fångesmannen under 
bolagets bestånd skulle ha haft rätt att lyfta enligt 9 *· 
22 * Inträder en ny bolagsman i bolaget, svarar han även för de förbin
delser som bolaget har ingått dessförinnan. En bolagsman som avgår 
svarar inte för de förbindelser av bolaget som uppkommer efter avgången, 
om bolagets medkontrahent kände till eller borde ha kiint till att bolags
mannen avgått. 

23 § Om ett handelsbolag försätts i konkurs, kan en fordran mot bolaget 
genast göras gällande mot bolagsmänncn. även om fordringen annars inte 
iir förfallen till betalning. 

Bolagets liki-idation och uppliisning 

24 § Ett bolagsavtal kan träffas för bestämd eller obestämd tid eller för 
en bolagsmans livstid. 

Har ett bolagsavtal slutits för obestämd tid, kan en bolagsman säga upp 
avtalet när som helst. Bolaget skall d:I träda i likvidation sex månader efter 
uppsägningen, om inte någon annan uppsägningstid har avtalats. 
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Har ett bolagsavtal slutits för hestiimJ tiJ och furtsiitts holagets rörelse 
efter utgilngen av den tiden, anses avtal diirefter slutet för obestiimJ tid. 

25 * På begäran av en bolags~an skaii ett bolag genast trtida i likvida
tion. om någon annan bolagsman väsentligt iisidosiitter sina skyldigheter 
enligt bolagsavtalet eller om Jet annars finns en viktig grund för bolagets 
upplösning. 

26 * Dör en bolagsman. skall bolaget genast triida i likvidation. om inte 
något annat har avtalats eller följer av 29 eller 30 *· 
27 ~ Försätts en holagsman i konkurs. skall bolaget genast träda i likvi
dation. om inte något annat följer av 29 eller 30 *· 

28 * Ett hanJclsbolag i vilket ar.talet holagsmiin har gått neJ till en skall. 
när detta förhållande har bestiitt under sex månader. anses ha trätt i 
likvidation. om s<°1 ej skett tidigare. 

29 * Bolagsmännen fär avtala att. om det finns grund för likvidation 
enligt 24-27 **· en bolagsman eller hans riittsinnehavare skall uttriiJa ur 
bolaget i stället för att bolaget skall triida i likvidation. Ett sådant avtal 
gäller inte mot en bolagsmans konkursho s~1vida inte konkursboet har 
biträtt avtalet. 

30 * Om det finns grund för likvidation enligt 24-27 **·kan i stiillet för 
att bolaget träder i likvidation uteslutning ske av den bolagsman till vilken 
likvidationsgrunden kan hänföras eller dennes rättsinnehavare. För att 
uteslutning skall få ske måste följande iakttas. De övriga bolagsmännen 
skall vara ense om uteslutningen. Den som begiirs utesluten skall erhålla 
ett lösenbelopp som kan antas motsvara vad han skulle ha erhållit om 
bolagsskifte i stället hade ägt rum. Den som begiirs utesluten har rätt att 
kräva att säkerhet ställs för att hans ansvar för bolagets förbindelser inte 
tas i anspråk i större omfattning än som kan antas ha blivit fallet om i stället 
för uteslutning bolagsskifte hade ägt rum. 

Första stycket gäller inte. om något annat har avtalats mellan bolags
miinnen. 

31 § Under likvidationen vidtas förvaltningsfttgärder av alla bolagsmän
nen i förening. om inte något annat har avtalats eller särskild likvidator har 
förordnats. Vad som nu sagts giiller även rätten att företräda bolaget. 

En bolagsman har rätt att under likvidationen låta sig företrädas av 
ombud vid medverkan i bolagets angelägenheter. om inte något annat har 
avtalats mellan bolagsmännen. 

Under likvidationen får dödsboet efter en bolagsman företrädas av en
dast en ställföreträdare eller ett ombud. om inte något annat har avtalats 
mellan bolagsmännen. 

32 * Bestämmelserna i 5 §gäller under likvidationen. 
Om inte något annat har avtalats i fråga om bolagsmännens inbördes 

rättigheter och skyldigheter. giiller under likvidationen ::! §. 3 * tredje 
stycket, 4, 6, 8 och 12-16 §§. Bestämmelserna i 3 *tredje stycket och 4 § 
gäller dock inte, om särskild likvidator har förordnats. 

Niir bolaget har trätt i likvidation. f:°tr kallelse pii bolagets okända borge
närer sökas av bolagsman eller likvidator. 
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33 * Niir bli laget har triitt i likvidation. skall bolagets egendom i den 111;°111 

det behövs för likvidationen sii snart det kan ske förvandlas till pengar 
genom försiiljning pit offentlig auktion eller pii annat liimpligt si1tt. Bolagets 
rörelse fftr fortsiittas. om det behövs för en iindamttlsenlig avveckling eller 
för att de anstiillda skall ftt sblig tid för att skaffa ny anstiillning. 

34 * Om inte niigot annat har avtalats mellan b1)lagsmiinnen. fitr tillgiing
arna inte skiftas innan alla bnda skulder har blivit betalda eller behövliga 
medel har avsatts för siidan betalning. 

Varje bolagsman har riitt att ur de beh{illna tillg;lngarna fri tillbaka sin 
behällna in~ats enligt det senaste iirsbokslutct eller. om inget ilrsbokslut 
har gjorts. vad han har betalat in till bolaget som insats. Om inte behiill
ningen riiåer till. riiknas bristen som förlust. Uppsti'tr ett över<,kott. utgör 
detta den slutliga vinsten. 

35 * (lrn ett handelsbolag i vilket antalet bolagsmiin har gittt ned till en 
har triitt i likvidation. for blllageh rörelse fnrtsiittas eller annars riittshand
lingar eller andra iltgiirder vidtas endast i den mi1n det bch1ivs fiir en 
iindamiilscnlig ;1vveckling eller för att de anstitllda skall fii sblig tid för att 
skaffa ny anstiillning. 

En riittshandling. som är otili[iten enligt första stycket. får ilbernpas mot 
bolaget av den mot vilken riittshandlingen företogs endast om denne var
ken kände till eller borde ha bnt till de omstiindigheter som medförde att 
riittshandlingen var otillMen. 

36 * Bolagsskiften som inte sker i skriftlig form är ogiltiga. 

37 * Är det sannolikt att likvidationen oskiiligt uppehälls eller annars 
utförs pil. ett sådant sätt att en bolagsmans riitt diirigenom iiventyras. far 
domstol pil ansökan av bolagsmannen förordna att likvidationen skall 
verkstiillas av en eller flera likvidatorer som utses av domstolen. 

Ansökan skall göras hos riitten i den ort diir bolaget har sitt hemvist. 
Ansökningen skall innehålla uppgift om samtliga holagsmiins namn och 
adress. De holagsmiin som inte har deltagit i ansökningen skall delges 
denna pä det siitt som iir föreskrivet om stiimning i tvislemill. De skall 
beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen. 

Bo lagsman fiir utses till lik vidator. 
Likvidator för inte vara omyndig eller i konkurs. En likvidator som inte 

iir bolags man skall vara svensk medborgare och hosatt i Sverige. om inte 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestiimmer för ett siirskilt 
fall till<°1ter nt1got annat. 

Myndighi:ts beslut enligt t]iirde stycket andra meningen överklagas hos 
regeringen genom besvär. 

38 * Har flera likvidatorer blivit utsedda. skall de ha hand om uppdraget 
gemensamt. om inte riitten förordnar att uppdraget skall delas på visst siitt 
mellan dem. 

En likvidator kan niir som helst entledigas av riitten. Är bolagsmiinnen 
ense om att återta likvidationen, skall rätten iitcrkalla förordnandet för 
likvidator. 

Ett beslut om förordnande eller entledigande av likvidator skall gälla 
omedelbart iiven om det överklagas. 
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39 * En likvidator skall med iakttagande av 33 och 34 ** genomföra 
likvidationen i bolagsmiinnens ställe. 

En lik vidator som inte är bolags man får inte handliigga frågor om avtal 
mellan honom och bolaget. Inte heller ffir han handliigga fr~1gor om avtal 
mellan bolaget och tredje man. om han har ett viisentligt intresse i frågan 
som kan strida mot bolagets. Vad som nu har sagts om avtal gäller iiven 
riittegång och annan talan. 

40 * En likvidator har rätt till sbligt arvode och till ersiittning för kost
nader för att utföra uppdraget. 

41 * Sedan en likvidator har fullgjort sitt uppdrag. skall han sf1 snart dt:t 
kan ske avge slutredovisning för sin förvaltnin!,! genom rn forvaltningsbe
riittelse riirande likvidationen i dess helhet. Beriittelsen skall iiven innehill
la en rnlogörelse för bolagsskiftet. Till heriillelsen skall fogas rcdovis
ningshandlingar för hela likvidationstiden. Ueriittclsen och redovisnings
handlingarna skall av likvidatmn delges var och en av bolagsmiinncn. 

42 * Bestämmelserna i 14 och 15 ** gäller iiven i fdga om skadestånds
skyldighet för likvidatorer. Bestiimmelserna i I .'i * om årsbokslut skall i 
stiillet giilla slutredovisningen. 

43 * Om ett bolagsskifte har förriittats av likvidator. har var:ie bolagsman 
riitt att klandra skiftet genom att väcka talan mot de övriga bolagsmännen 
inom tre månader från det slutredovisningen delgavs honom. 

44 * Bolaget är upplöst när skifte har ägt rum eller. om en likvidator har 
haft hand om likvidationen. när slutredovisningen har delgivits var och en 
av bolagsmännen. 

Om bolaget iir försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott. är 
hnlaget upplöst när konkursen avslutas. Finns det överskott. skall bolaget 
triida i likvidation. 

45 * Om det framkommer någon tillgång för bolaget efter dess upplös
ning eller om talan viicks mot bolaget eller om det pf1 annat siitt uppkom
mer behov av en likvidationsåtgiirJ. skall likvidationen fortsiittas. 

3 kap. Kommanditbolag 

I * I fråga om kommanditbolag gäller 2 kap .. om inte något annat före
skrivs. 

2 * Samtliga bolagsmän för inte vara kommanditdelägare. Stiftelser eller 
ideella föreningar får inte vara kompkmentärcr. Åsidosätts dessa före
skrifter. anses bolaget som handelsbolag enligt 2 kap. 

3 * Om inte något annat har avtalats. får en kommanditdelägare vid 
bolagets upplösning eller när han utträder ur bolaget inte påföras en förlust 
som överstiger vad han har satt in eller f1tagit sig att sätta in i bolaget. 

4 * Om inte något annat har avtalats. har en kommanditdelägare inte riitt 
att ta del i förvaltningen av bolagets angcliigenheter. I fråga om förvalt
ningsåtgiirdcr under likvidation gäller dock 2 kap. ) I ~-
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5 !i Om det inte genom avtal har hestiimts efter vilken grund en komman
ditdelägare skall ta del i vinst och förlust LKh bolagsmiinnen inte heller kan 
enas om det. ankommer det på riitten att avgöra denna fr~iga efter skii
lighet. 

6 § Bolagsmiinnen fär avtala att kommanditdeliigare inte skall ha kon
trollriitt som avses i:! kap. 5 §. 

7 !i Kommanditdelägare är inte hehöriga att foretriida bolaget. 
En rättshandling som en kommanditdelägare företar för bolaget blir 

dock bindande för holaget. om den mot vilken riittshandlingen företngs 
varken insåg eller borde ha insett att den som företog rättshandlingen var 
kommanditdelägare. 

8 !i En kommanditdelägare fullgör sin skyldighet all svara för holagets 
förpliktelser genom att betala in sin utfästa insats till holaget. 

Pä begäran av den som har en fordran mot bolaget som är förfallen till 
betalning är en kommanditdelägare skyldig att betala in sin utfästa insats 
till bolaget. 

En kommanditdelägares utfästa insats anses som inte inbetald i den mån 
han har återtagit något av insatsen eller. innan en uppkommen brist i 
insatsen har blivit fylld. lyft vad som har tillgodoförts honom enligt:! kap. 6 
eller 8 §. 

9 !i Om kommanditholaget ingår ett avtal med tredje man och denne vid 
avtalets ingående varken kände till eller hordc ha känt till att förbehftll 
skett enligt I kap. :! !i. svarar den kommanditdelägare som förhehållet 
avser såsom komplementär för de förhindelser som uppkommit för bolaget 
genom avtalet. 

Om ett avtal ingås för bolagets räkning och därvid med en 
kommanditdelägares vetskap och vilja en firma används som inte innehål
ler ordet "kommanditholag". svarar kommanditdelägaren såsom komple
mentär gentemot den med vilken avtalet ingicks. även om denne pä grund 
av 19 !i handelsregisterlagen ( 1974: 157) skall anses ha haft vetskap om att 
förbehåll skett enligt I kap.:! *· 
10 !i Nedsätts det belopp med vilket en kommanditdelägare svarar enligt 
I kap. :! !i på grund av överenskommelse mellan holagsmännen. är nedsätt
ningen utan verkan i fr[iga om förpliktelser vid vars tillkomst medkontra
henten varken kände till eller borde ha känt till nedsättningen. 

11 § Om inte något annat har avtalats. medför en kommanditdelägares 
död inte att bolaget skall träda i likvidation. 

4 kap. Enkla bolag 

Rolagsmiimzens inbördes riittighe1er och skyldiglzc1a 

I !i Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets 
bestånd bestäms genom avtal. 

I den mån bolagsmännen inte har träffat avtal om något annat skall 2-
4 *~ tillämpas. 

2 § Bestämmelserna i:! kap. 2. 4. 5, 8. 9. 11. 13 och 14 ~*gäller för enkla 
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bolag. Härvid skall det som föreskrivs i 2 kap. 14 ~ om skada för bolaget i 
stället gälla skada för någon annan bolagsman. 

3 § Åtgärder i förvaltningen av boiagcts angelägenheter ffir vidtas endast 
med samtliga bolagsmiins samtyåe. Dock far en åtgiird som inte tål 
uppskov vidtas fastän en bolagsman inte har deltagit i beslutet om åtgiir
den. om bolagsmannen inte har hunnit tillkallas eller om han till följd av 
sjukdom eller av annan anledning inte är i st{md att ta del i förvaltningen av 
bolagets angeliigenhcter. 

Har holagsmiinnen avtalat att en förvaltningsåtgärd får vidtas utan sam
tycke av samtliga bolagsmän. fiir åtgiirdcn dock inte vidtas. om den för
hjuds av en bolagsman som inte är utesluten friin förvaltningen. 

4 § Talan om skadestånd av en bolagsmari mot någon annan bolagsman 
skall viickas senast tre år efter utgången av det år dä det beslut fattades 
eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan. 

Utan hinder av första stycket kan skadcstilndstalan som grundas pf1 
brott föras mot en bolagsman. 

80/agsmiinnen.1· .fiJrlul/lande till trec(ic man 

5 § Genom ett avtal som sluts på bolagsmännens vägnar eller under en 
benämning varmed bolagsmiinncn samfällt betecknas blir endast den bo
lagsman som har deltagit i avtalet berättigad eller förpliktad i förhållande 
till medkontrahenten. 

Har flera bolagsmän deltagit i avtalet. har de lika rätt i förhållande till 
medkontrahenten och svarar solidariskt för vad som har utfästs. Vad som 
nu har sagts gäller inte. om n[1got annat har bestämts i avtalet. 

6 § Används vid ingående av ett avtal en beniimning varmed bolagsmän
nen samfällt betecknas. får benämningen inte innehålla något av orden 
"'handelsbolag ... "aktiebolag ... "förening .. eller "stiftelse·'. Om så ändå 
sker. svarar de bolagsmän med vilkas vetskap och vilja det har skett 
solidariskt för förbindelser gentemot den som varken insåg eller borde ha 
insett att benämningen avsåg ett enkelt bolag. 

Bola1-:ets liki·idarion och upplii.rninf.: 

7 * Under bolagets likvidation gäller i Mtga om holagsmänncns inhördcs 
rättigheter och skyldigheter 2 kap. 2. 4. 5. 8. 13 och 14 §§samt 3 och 4 **i 
detta kapitel. om inte något <mnat har avtalats. Vad som nu har sagts om 2 
kap. 4 § och 3 § i detta kapitel gäller dock inte. om särskild likvidator har 
förordnats. 

1 övrigt gäller i fråga om bolagets likvidation och upplösning 2 kap. 24-
27. 29 och 30 §§. 31 §andra och tredje styckena. 33, 34 och 36 §§. 37 § 

första stycket. andra stycket andra-fjärde meningarna och tredje-femte 
styckena. 38-43 §§. 44 §första stycket samt 45 §. 

8 § Ansökan om förordnande av likvidator skall göras hos rätten i den 
ort där någon av bolagsmännen har sitt hemvist. Föreligger sådana ansök
ningar vid skilda domstolar, skall den ansökan som kom in senare inte tas 
upp till prövning. 

9 § En likvidator är behörig att företa rättshandlingar på bolagsmiinnens 
viignar endast i den mån det behövs för att bolagsmännens för bolaget 
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avsedda tillgångar skall kunna förvandlas till pengar enligt 2 kap. 33 *· 
Överskrider likvidatorn sin hehörighct. ~ir riittshandlingen dock hindande 
för bolagsmännen. om tredje man varken insi1g eller horde ha insett att 
hehörigheten överskreds. 

On'rgä ngshcst il 111 mdser 

I. Denna lag triider i kraft den 1 januari 1981. Genom lagen upphävs 
lagen ( 1895: 04 s. Il om handelsbolag och enkla bolag. 

2. Förc::kommer i lag eller annan författning en hänvisning till någon 
föreskrift som har ersatt~ genom en bestämmelse i den nya lagen. tilliimpas 
i stiillet den nya bestämmelsen. 

3. För handelsbolag och enkla bolag som har bildats enligt den äldre 
lagen gäller den nya lagen med de undantag som följer av punkterna 4-8. 

4. Fråga huruvida handelsbolag eller enkelt bolag föreligger skall intill 
utgången av år 1985 bedömas enligt iildre lag. Enkelt bolag. som från och 
med den I januari 1986 blir handclsholag. skall ansöka om registrering före 
nämnda dag. 

5. Bolagsavtal. som före lagens ikraftträdande slutits för en holagsmans 
livstid. skall även diircfter anses träffat för obestämd tid. 

6. Likvidation genomförs enligt den äldre lagen, om bolaget har trätt i 
likvidation före den nya lagens ikraftträdande. 

7. Bestämmelsen i 3 kap. 2 * andra meningen gäller inte i fråga om den 
som har inträtt som komplementär före den nya lagens ikraftträdande. 

8. Bestämmelserna i 3 kap. 8 * första och andra styckena gäller inte, i 
den mån kommanditdelägaren före den nya lagens ikraftträdande har full
gjort sin insatsskyldighet enligt den äldre lagen. 

9. Bestämmelserna i 2 kap. 15 * och 4 kap. 4 * tillämpas även på 
skadestilndsanspråk som har tillkommit före den nya lagens ikraftträdande 
och som inte har preskriberats dessförinnan enligt äldre hestämmelser. 

10. Ett holagsskiftc som har förrättats före den nya lagens ikraftträ
dande klandras enligt de bestämmelser som gällde vid skiftet. Detsamma 
gäller i fråga om ett bolagsskifte som till följd av punkten 6 har förrättats 
enligt den äldre lagen. 

2 Förslag till 

Lag om årsredovisning m. m. i vissa företag 

Härigenom föreskrivs följande. 

l kap. Inledande bestämmelser 

I § Äger ett handelsbolag s[i många aktier eller andelar i en svensk eller 
utländsk juridisk person att det har mer än hälften.av rösterna för samtliga 
aktier eller andelar, är handelsbolaget moderföretag och den andra juridis
ka personen dotterföretag. Äger ett dotterföretag eller äger ett moderföre
tag och ett eller flera dotterföretag tillsammans eller äger flera dotterföre
tag tillsammans aktier eller andelar i en juridisk person i den omfattning 
som angivits nu, är även sistnämnda juridiska person dotterföretag till 
moderföretaget. 

Har ett handelsbolag i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav 
eller avtal ensamt ett bestämmande inflytande i.iver en juridisk person och 
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en betydande andel i resultatet av dess verksamhet. ~ir handelsbolaget 
moderföretag och den juridiska personen dotterföretag. 

Bestämmelserna i första och ändra styckena om handelsbolag giiller 
iiven enskilda näringsidkare och andrajui·idiska personer iln hamklsbolag. 
aktiebolag. ekonomiska föreningar eller stiftelser. om den enskilde 
niiringsidkaren respektive den juridiska personen är skyldig att uppriitta 
årsbokslut enligt bokföringslagen ( 1970: 125). 

Moderföretag och dotterföretag utgiir tillsammans en koncern. 

2 kap. Årsredo,·isning m. m. 

l * Den som enligt bokföring.slagen t 1976: I ~5 I är skyldig att upprätta 
årsbokslut skall for samma räkenskaps;lr iiven uppriitta årsredovisning 
enligt denna lag. om 

I. antalet anställda hos företaget under riikenskapsåret i medeltal har 
varit minst tio. 

2. företaget är moderföretag i en koncern enligt denna lag och antalet 
anställda hos koncernen under räkenskapsåret i mc:deltal har varit minst 
tio. eller 

3. tillgångarnas nc:ttoviirde i rörelsen enligt bal<insräkningar för de två 
senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar I 000 
gånger det enligt lagen (1962: 381) om allmän försiikring bestämda basbe
loppet för den sista mänaden av respektive räkenskapsår. 

Aktiebolag. ekonomiska föreningar och stiftelser iir inte skyldiga all 
upprätta årsredovisning enligt denna lag. 

2 * Årsredovisningen består av resultaträkning och balansriikning samt i 
de fall som anges i 8 ~ även av förvaltningsbcrättclse. 

I den mån något annat inte föreskrivs i denna lag, skall årsredovisningen 
upprättas med iakttagande av bestiimmclsc:rna om iirsbokslut i bokförings
lagen (1976: 125). 

Årsredovisningen skall skrivas under av den redovisningsskyldige med 
angivande av dagen för underskriften. Är flera delägare obegränsat ansva
riga för rörelsens förbindelser, underskrivs redovisningen av dem alla. 

Årsredovisningen skall senast sex milnader efter riikcnskars<°1rels utgfmg 
hållas tillg~inglig hos den rcdovisningsskyidige !lir envar SL'm vill ta kiinne
dom om den. 

3 § Avskrift av årsredovisningen skall senast sex mi'madcr efter räken
skapsårets utgfmg siindas in till den liinsstyrelse hos vilken den redovis
ningsskyldige skall vara registrerad, om tillgångarnas nettoviirdc i rörelsen 
enligt balansräkningar för de tvi't senaste räkenskapsåren överstiger ett 
gränsbelopp som motsvarar I 000 gånger det enligt lagen ( 1962: 381) om 
allmän försäkring bestämda basbeloppet för den sista månaden av respek
tive räkenskapsår eller om antalet anstiillda i rörelsen under vart och ett av 
de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200. 

Första stycket gäller även för ett företag som är moderföretag i en 
koncern enligt denna lag, om nettovärdet av koncernföretagens tillgångar 
enligt koncernbalansräkningar för de två senaste riikenskapsåren över
stiger det gränsbclopp som anges i första stycket eller om antalet anställda 
vid koncernföretagen under vart och ett av dessa år i medeltal har översti
git 200. 
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4 * I andra fall än som avses i 3 * skall den redovisningsskyldigc siinda 
in avskrift av ärsredovisningen eftt:r siirskilt föreläggande av länsstyrelsen. 
Sådant föreläggande skall utfärdas av länsstyrelsen när någon begär det. 

5 * Vid uppriittande av årsredovisningen skall följande iakttas: 
I. BesUimmelserna i 21 *första stycket bokföringslagen I 1976: 1251 om 

skyldighet att till årsbokslutet foga en sammanställning över privata till
gångar och skulder tilliimpas inte. 

2. Skyldighet att siirskilt redovisa storlek och foriindringar av lagerre
serven föreligger endast i frt1ga om årsredovisningsskyldig som avses i 3 * 
första stycket. 

3. Om synnerliga skäl föreligger. får regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer medge att bruttoomsättningssumman inte behöver 
anges i resultaträkningen. 

6 * Vid upprättande av årsredovisning for företag som avses i 3 *första 
stycket och moderföretag i koncern som avses i 3 * andra stycket skall i 
årsredovisningen återges resultaträkningen och balansriikningen för när
mast föregående räkenskapsår. Har under året någon ändring vidtagits 
beträffande spcciliceringen av poster i resultaträkningen och balansräk
ningen. skall uppgifterna från den tidigare årsredovisningen sammanställas 
så att dessa kan jämföras med posterna i den senare årsredovisningen. om 
särskilt hinder inte möter. 

7 * För företag som avses i 3 * första stycket skall i årsredovisningen 
och årsbokslutet lämnas uppgifter i föijande avseenden: 

I. För varje post som upptas i balansräkningen som anläggningstillgång 
och där skepp eller maskiner. inventarier och dylikt eller byggnader ingår 
skall anges dels tillgi'mgarnas anskaffningsviirde. dels det sammanlagda 
beloppet av de av- och nedskrivningar som har företagits på anskaffnings
viirdet intill balansdagen. Har sädana tillgångar uppskrivits, skall även 
anges kvarstående oavskrivet belopp av uppskrivningen. 

2. För fastigheter som är anläggningstillgångar skall anges taxeringsvär
det med fördelning på de tillgångar som har upptagits under särskilda 
poster i halansräkningen. 

3. Driver företaget rörelsegrenar som är väsentligen oberoende av var
andra, skall bruttoresultatet av varje sådan rörelsegren redovisas särskilt. 

Uppgifterna får tas in i noter. om tydliga hänvisningar görs vid de poster 
i redovisningshandlingarna som uppgifterna hänför sig till. · 

8 * Företag som avses i 3 * första stycket och moderföretag i koncern 
som avses i 3 * andra stycket skall upprätta förvaltningsberättelse. 

Förvaltningsberättelsen skall uppriittas enligt god redovisningssed. I 
förvaltningsberättclsen skall lämnas upplysning dels om sådana för bedöm
ningen av företagets verksamhetsresultat och ställning viktiga förhållan
den. för vilka redovisning inte skall lämnas i resultaträkningen och halans
räkningcn. dels om händelser av väsentlig betydelse for företaget. som har 
inträffat under räkenskapsåret eller efter deltas slut. 

I förvaltningsberättclsen skall anges medclantalct under räkenskapsåret 
anställda personer såväl för företaget i dess helhet som för varje arbets
ställe med mer än tjugo anställda. Vidare skall anges det sammanlagda 
beloppet av räkenskapsårets löner och ersättningar till anstiillda. Har 
företaget anställda i flera Hinder skall löner och ersättningar anges särskilt 
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för varje land jämte uppgift om medelantalet anställda i respektive land. 
För företag som avses i 3 § första stycket skall till förvaltningsberättel

sen fogas en finansieringsanalys .. I firiansieringsanalysch skall redovisas 
företagets finansiering och kapit<ilinvesieringar under räkenskapsåret. 

9 § För företag som avses i 3 § första stycket och för moderföretag i 
koncern som avses i 3 § andra stycket skall minst en g[mg under varje 
räkenskapsår som omfattar mer än tio månader avges en särskild redovis
ning (delärsrapport ). Rapporterna skall avse verksamheten från räken
skapsårets början. Minst en delårsrapport skall omfatta en period av minst 
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporterna skall hållas tillgiingliga för envar. Rapporter som 
avses i första stycket tredje meningen skall senast två månader efter 
rapportperiodens utgång sändas in till den länsstyrelse hos vilken företaget 
skall vara registrerat. 

10 § I delårsrapporter skall översiktligt redogöras för verksamheten och 
resultatutvecklingen i denna samt för investeringar och förändringar i 
likviditet m:h finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare 
skall lämnas beloppsuppgifter om omsättningen öch resultatet före bok
slutsdispositioner och skatt under rapportperioden. Om särskilda skäl 
föreligger, får en ungefärlig beloppsuppgift beträffande resultatet lämnas. 
Bestämmelserna i 5 § 3 och 8 § andra stycket gäller i tillämpliga delar i 
fråga om delårsrapport. 

Om särskilda hinder inte möter, skall i anslutning till uppgifter enligt 
första stycket även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportpe
riod under det föregående räkenskapsåret. 

Begrepp och termer skall i möjlig mån överensstämma med dem som har 
använts i den senast framlagda årsredovisningen. 

3 kap. Redovisning i koncerner m. m. 

I § I fråga om koncerner enligt denna lag gäller 2-11 §§ i detta kapitel, 
om antalet anställda hos koncernen under räkenskapsåret i medeltal har 
varit minst tio. 

2 § Vid värdering av aktier eller andelar som ett moderföretag äger i ett 
dotterföretag skall andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget inte 
anses ha något värde. 

Om det i en fordrings- eller skuldpost enligt balansräkningen för ett 
företag i koncernen ingår en fordran hos eller skuld till ett dotterföretag 
eller ett moderföretag, skall beloppet anges särskilt. Angivandet får ske 
inom linjen. Detsamma gäller i fråga om pant eller därmed jämförliga 
säkerheter eller ansvarsförbindelser till förmån för ett dotterföretag eller 
ett moderföretag. 

3 § Som särskild intäktspost i ett moderföretags resultaträkning skall tas 
upp utdelning på aktier i dotterbolag. 

I ett moderföretags balansräkning skall aktier i dotterbolag tas upp som 
en särskild post bland tillgångarna. Aktierna tas upp med angivande för 
varje bolag av dess namn, antalet aktier och dessas nominella värde och 
värde enligt balansräkningen. När det från allmän och enskild synpunkt är 
påkallat, för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
tillåta att aktier redovisas utan specifikation. 
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4 * Andelar i andra företag än aktiebolag skall liksliillas med aktier som 
ägs av moderföretaget vid uppsUillningen av moderföretagets resultatriik
ning och balansriikning samt vid specificering enligt 3 ~ andra stycket. 

5 * I t:tt moderi"öretag skall för varje riikenskapsiir avges t:n konct:rnn:
dovisning hest<lende av koncernresultatriikning och kLinccrnhalansriik
ning. Redovisningen skall hiinföra sig till balansdagen för moderi"öretaget. 

6 * Avskrift av koncernredovisningen skall senast sex m~\nader efter 
utgfrngen av moderi"öretagt:ts räkenskapsär siindas in till den liinsstyrelse 
hos vilken moderföretaget skall vara registrt:rat. 

7 * Koncernresultaträkningen och koncernhalansriikningen skall var för 
sig utgöra ett sammandrag av moderföretagets och dottt:rföretagens rcsul
tatriikningar och balansräkningar. Sammandraget skall uppriittas enligt 
god rt:dovisningssed. 

Koncernresultaträkningen skall utvisa koncernens ;°1rsresultat efter av
drag för rt:dovisad vinstutdelning inom konct:rnen och dkr avdrag elkr 
tillägg för ökning eller minskning av internvinst under räkenskapsftret. 
Koncernbalansriikningen skall utvisa bt:loppet av egt:t kapital eller ansam
lad förlust i koncernen efter avdrag för internvinster. Med internvinst 
avses på moderföretaget bclöpande andel av vinst p;'\ överlåtelse av en 
tillgång inom koncernen. i den mån inte övt:rl[1tclse av tillgången diirefter 
har skett till en köpare utanför knncernt:n eller förbrukning av tillgången 
eller nedsättning av dess värde har ägt rum hos det företag inom koncernen 
som har förvärvat tillgången. 

Om det med hänsyn till koncernens sammansättning eller andra siirskil
da skäl är förenat med synnerliga svårigheter att vid koncernredovisningen 
i visst hänseende tilbmpa första eller andra stycket, för de undantag göras 
som förhållandena kriiver. För siidana undantag skall lämnas en motiverad 
redogörelse i en bilaga till koncernbalansriikningen. 

I en bilaga till koncernbalansriikningen skall liimnas en redogörelse om 
vilka metoder och viirderingsprinciper som har använts vid uppgörandct 
av koncernredovisningen. Skall moderföretaget uppriitta förvaltningsbe
riittelse skall i denna liimnas sådana upplysningar om koncernen som avses 
i 2 kap. 8§ andra och tredje styckena. 

Uppgifter om koncernens lagerreserv skall tas in i koncernredovisning
t:n. om koncernen är av sftdan storlek som avses i 2 kap. 3 ~andra stycket. 
I siidana fall skall till koncernredovisningen fogas en linansieringsanalys 
för koncernen. 

8 § Ett dotterföretag skall i en bilaga till sin balansräkning ange namnet 
på moderföretaget och i förckommandt: fall deltas moderföretag. Modt:r
företaget och dotterföretaget skall i bilagor till sina balansräkningar ange 
hur stor andel av årt:ts inköp och fiirsiiljningar som avser annat företag 
inom samma koncern. 

9 * I koncernredovisningen skall ftterges koncernresultatriikningen och 
koncernhalansriikningen för niirmast föregt1ende riikenskapsår. Har under 
året någon ändring vidtagits bt:triiffamle specificeringt:n av posta i kon
cernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, skall uppgifterna frän 
den tidigare koncernredovisningen sammanstiillas s{1 att dessa kan jiim
föras med posterna i den senare koncernredovisningen, om siirskilt hinder 
inte möter. 
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Koncernredovisningen skall skrivas under av den som är skyldig att 
uppriitta redovisningen. med angivande av dagen för (mderskriften. Är 
flera dehigare obcgriinsat ansvahg<i för moderförct<igeis förhindclscr. un
derskrivs koncernredovisningen av dem alla. 

lO * Är en koncern av sådan storlek som avses i:?. kap. 3 *andra stycket. 
skall i moderl'tiretagets del[irsrapporter Himnas uppgifter för koncernen 
motsvarande vad som anges i:?. kap. 10 *· Uppgifterna om omsiittning och 
resultat skall avse belopp efter avdrag för interna poster inom koncernen 
och med hänsyn tagen till internvinsteliminering. 

11 * Om ett företag har blivit moderföretag. skall ledningen för företaget 
meddela delta till dotterl"öretagets ledning. Dotterli:iretagets ledning skall 
l;imna ledningen fi.ir moderföretaget de upplysningar som behövs för be
riikningen av koncernens stiillning och resultatet av koncernens verksam

het. 

4 kap. Revision 

I * I företag som är skyldiga att uppr;itta iirsredovisning enligt :?. kap. I ~ 
skall den årsredovisningsskyldige utse en eller flera revisorer för bestämd 
tid eller tills vidare. Den årsredovisningsskyldige kan hestämma att annan 
än han själv skall utse revisor. 

En eller flera revisorssupplcanter kan utses. Bestämmelserna i denna lag 
om revisorer gäller i tillämpliga delar om suppleanter. 

2 * Revisorer skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. om 
inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer tillåter 
annat för siirskilt fall. Den som är omyndig eller i konkurs kan inte vara 
revisor. 

Revisorer skall ha den insikt i och erl'arenhet av redovisning och ekono
miska förhällanden som med hlinsyn till arten och omfängct av den årsre
dovisningsskyldiges verksamhet hehövs för fullgörande! av uppdraget. 

Till revisorer kan även utses auktoriserade eller godkiinda revisionsbo
lag. Vid tillämpningen av bestiimmelserna i detta kapitel likstiills auktorise
rade revisionsbolag med auktoriserade revisorer nch godkända ri:visions
bolag med godkända revisorer. Ett bolag som utses till revisor skall till den 
;\rsredovisningsskyldige anmäla vem som iir huvudansvarig för revisionen. 
I ett auktoriserat revisionsbolag skall den huvudansvarige vara auktori
serad revisor: i ett godkänt rcvisionsholag skall han vara auktoriserad eller 
godkänd revisor. Bestämmelserna i 4 *tillämpas på den huvudansvarige. 

Till revisor i ett dotterföretag bör utses minst en av moderföretagets 
revisorer. om det kan ske. 

3 * I företag som avses i ~ kap. ) ~ första stycket och i moderföretaget i 
en koncern som avse5 i andra stycket av niimnda paragraf skall minst en 
revisor vara auktoriserad. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga 
om företag som avses i första stycket förordna att en viss godkiind revisor 
får utses i stället för en auktoriserad revisor. Si1dana beslut är giltiga i högst 
fem {1r. 

2-Riksdagcn 1979/80. I sam/. Nr 143 
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4 * Den kan i11le vara revisor som 
I. är ägare till eller är delägare i eller ledamot av styrelsen i företaget 

eller dess dotter"öretag eller biträder vid företagets bokföring eller medels
förvaltning eller företagets kontroll däröver. 

2. är anställd hos eller eljest intager en underordnad eller beroende 
ställning till fördagel eller någon som avses under I eller är verksam i 
samma rörelse s.Jm den som yrkesmässigt biträder företaget vid grundbok
föringen eller m1:delsförvaltningen eller företagets kontroll däröver. 

3. är gift med eller samman lever under äktenskapsliknande förhållanden 
med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till person 
som avses under I eller är besvågrad med sådan person i rätt upp- eller 
nedstigande led .~!ler så att den ene är gift med den andres syskon. eller 

4. slår i låneskuld till företaget eller annat företag i samma koncern eller 
har förpliktelser för vilka sådant företag har ställt säkerhet. 

I ett dotterfördag kan den inte vara revisor som enligt första stycket inte 
är behörig att vara revisor i modcrförelagel. 

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som inte enligt första eller 
andra stycket är behörig att vara revisor. Har företaget eller moderföreta
get en anställd i sin tjänst med uppgift alt uteslutande eller huvudsakligen 
ha hand om företagets interna revision. får dock vid revisionen en sådan 
anställd anlitas i den utsträckning del är förenligt med god revisionssed. 

S !i Uppdrag <:tlt tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har 
utsetts. 

Uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som har 
utsett honom begär det. Anmälan om delta skall göras hos den årsredovis
ningsskyldige samt, om revisorn har utsetts av någon annan. hos denne. 

Om en revisors uppdrag upphör i förtid clkr om del uppstår något hinder 
för alt han skall vara revisor och om det inte finns någon suppleant, skall 
den som svarar för förvaltningen av företagets angelägenheter vidta åtgär
der för att en ny revisor tillsätts för den återstående mandattiden. 

6 * På anmäla:i skall länsstyrelsen förordna behörig revisor. 
I. när revisor inte är utsedd. 
2. när auktoriserad eller godkänd revisor inte ~ir utsedd enligt 3 *· 
3. när reviso1 är obehörig enligt 2 !i första stycket eller 4 * första eller 

andra stycket, eller 
4. när beslut av den årsredovisningsskyldige om antalet revisorer eller 

om revisors behörighet har åsidosatts. 
Anmälan kan göras av envar. Den som svarar för förvaltningen av 

företagets angcligenheter är skyldig alt göra anmälan. om han inte själv 
skall utse revisor och r~ittelse ej sker utan dröjsmål genom den som utser 
revisorn. 

Förordnande ~nligt första stycket skall meddelas efter hörande av den 
årsredovisnings<:kyldige och skall avse tid till dess en annan revisor har 
blivit utsedd i föreskriven ordning. Vid förordnande enligt första stycket 3 
skall länsstyrelsen entlediga den obehörige revisorn. 

7 ~ En revisor skall i den omfattning god revisionssed hjuder granska 
företagets årsredovisning jämte riikenskaperna samt företagsledningens 
förvaltning. 

Är företaget moderföretag, skall revisorn även granska koncernredovis
ningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt. 
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Med företagsledning avses i denna lag den som svarar för företagets 
organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter samt den som 
handhar den löpande förvaltningen. : . 

8 * Förctagslcdningen skall bereda revisorn tillfiille att verkstiilla gransk
ningen i den omfattning revisorn finner behövligt samt li1mna de upplys
ningar och det biträde som han begär. Samma skyldighet iiligger företags
ledningen och revisorn i ett dotte11'öretag gentt.:mot t.:n revisor i ett moder
företag. 

Senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång skall iirsrcdovisnings
handlingarna och koncernredovisningshandlingarna för riikcnskapsåret av
lämnas till revisorn. 

9 * Sedan revisorn slutfört granskningen: skall han teckna en hiinvisning 
till revisionsberättelsen på årsredovisningen och i ett moderforetag på 
koncernredovisningen. Finner revisorn att balansri1kningen eller resultat
riikningen är oriktig. skall han anteckna liven detta. I ett moderföretag 
gäller detsamma i fråga om koncernbalansriikningen och koncernresultat
räkningen. 

10 * Revisorn skall för varje räkenskapsår ;ivge revisionsheriittelse till 
den årsredovisningsskyldige. Berättelsen skall överlämnas till den som 
svarar för förvaltningen av företagets angelägenheter senast fem och en 
halv månader efter riikenskapsårets utgång. 

Revisionsberättelsen skall inne hälla ett uttalande. huruvida iirsredovis
ningen har uppgjorts enligt denna lag. lnneh~1ller inte iirsredovisningen 
sådana upplysningar som skall lämnas enligt denna lag. skall revisorn ange 
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. om det kan ske. 

Har revisorn vid sin granskning funnit att åtgärd dler försummelse som 
kan föranleda crsättningsskyldighet ligger någon som ing;ir i foretagslcd
ningen till last. skall det anmärkas i berättelsen. Revisorn kan iiven i övrigt 
i berättelsen meddela upplysningar som han önskar bringa till den ilrsrcdo
visningsskyldiges kännedom. 

I ett moderföretag skall revisorn avge en särskild revisionsherättclse 
beträffande koncernen. Härvid skall första-tredje styckena tilhirnpas. 

11 § Erinringar som revisorn framställer till förctagsledningen skall han 
anteckna i protokoll eller någon annan handling. Handlingen skall över
lämnas till den som svarar för förvaltningen av företagets angeliigenheter 
och av denne bevaras på ett betryggande sätt. 

12 § Bestämmelserna om årsredovisning i 2 kap. 2 § ljiirde sty1.:ket samt 
3 och 4 §§ skall även tillämpas på revisionsberättelser som avses i 10 § 

första stycket. Bestämmelsen om konccrnrcdovisning i .1 kap. 6 § skall 
tillämpas på koncernrevisionsberättelser som avses i 10 § ljiirde stycket. 

13 * En revisor får inte till dem som saknar rätt att erhf1lla kiinncdom om 
den årsredovisningsskyldiges angeliigenhetcr lämna upplysningar om så
dant som revisorn har fått kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag, 
om det kan lända till förfång för den årsredovisningsskyldige. 

Revisorn iir skyldig att liimna medrevisor. ny revisor och. om den 
ilrsredovisningsskyldigc har försatts i konkurs. konkursförvaltaren erfor
derliga upplysningar om den ;°Lrsredovisningsskyldiges angeliigenheter. 
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14 !i En n:visor som vid fullgörande av sitt uppdrag uppsiitligen dler av 
oaktsamhet vållar den {irsredovisningsskyldige skada skall ersätta skadan. 
Detsamma giiller niir skada v:°tllas n<°1gon annan genom överträdelse av 
denna lag. En revisor ansvarar även för den skada som hans medhjiilpare 
v[1llar uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Är ell revisionsholag revisor. äligger ersällningsskyldighetcn detta bolag 
och den för revisionen huvudansvarige. 

IS !i Skadestånd enligt 14 !i kan jiimkas efter vad som iir skäligt med 
hänsyn till handlingens beskaffenhet. skadans storlek och omstiindigheter
na i övrigt. 

Skall flera ersiilla samma skada. svarar de solidariskt for skadeståndet i 
den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för niigon av dem enligt 
första stycket. Vad n<°1gon har utgivit i skadestånd får sökas åter av de 
andra efter vad som iir skäligt med hiinsyn till omstiindigheterna. 

16 !i Talan for den <°irsredovisningsskyh.liges räkning enligt 14 !i som inte 
grundas p[1 broll kan inte väckas mot en revisor sedan tre ;°ir har förflutit 
från det revisionsberättelse överliimnades till den som svarar för förvalt
ningen av företagets angeliigenheter. 

S kap. Vite m. m. 

I !i Var och en som för egen del eller som ställföretriidare för någon 
annan är skyldig all ensam eller gemensamt med någon annan till länssty
relsen sända in redovisningshandling. revisionsbt:rättelse ellt:r delårsrap
port kan av länsstyrelsen vid vite föreliiggas att fullgöra denna skyldighet. 

Försuttet vite utdöms av länsstyrelsen. 

2 !i Myndighets beslut i tillståndsiirenden enligt 2 kap . .'i * 3. 3 kap. 3 * 
andra stycket eller 4 kap. 2 ~första stycket eller 3 ~andra stycket överkla
gas hos regeringen genom besviir. 

Uinsstyrelsens beslut enligt dt:nna lag överklagas i övriga fall hos kam
marrällen genom besvär. 

Ö1·erRtJllR.l'hestiimmelser 

I. Denna lag triider i kraft den I januari 1981 och tilliimpas på riiken
skapsår som har påbörjats efter utgången av är 1980. 

2. I årsredovisningar behöver inte återges resultaträkningen och balans
räkningen för räkenskaps<°1r som har päbörjats före utg<°mgen av är 1980. 

3. I koncernredovisningar behöver inte tas med sammandrag av resultat
r~ikningar och halansräkningar för räkenskapsår som har piibörjats före 
utgfrngen av ftr 1980. 

4. Om det i 2 kap. 7 * I angivna anskaffningsviirdet for en tillf:!iing som 
har förvärvats före lagens ikrafttriidande inte kan utrönas med hjälp av 
företagets bevarade räkenskaper. skall som anskaffningsv;inle redovisas. 
beträffande byggnad det vid 1965 års allmiinna fastighetstaxering åsalla 
taxeringsviirdet (byggnadsviirdet) ökat med förbättringskostnader efter ut
gangen av år 1964. samt beträffande annan tillgång det belopp vartill 
anskaffningsvärdet skiiligen kan uppskallas. 

I en not till balansräkningen skall anges om anskaffning.svärdet har 
uppskattats enligt första stycket. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i aktiebolagslagcn (1975: 1385) 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om aktieholagslagen ( 1975: 13~5) 
dels att I kap. 2 *· 4 kap. I~- 8 kap. 15 s. 9 kap. 12 och 14 ~~- 10 kar. 2. I 

och 13 **· 11 kap. 4. 6. 8 och 9 **· 12 kap. 4 *· 13 kap. 2 §samt llJ l.;1p 2 ~ 
skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 10 kap. 15 *· a\ nl'd;tn 
angivna lydelse. 

N111·e1randc lydelse 

Äger aktiebolag sft många aktier el
ler andelar i svensk eller utländsk 
juridisk person att det har mer än 
hälften av rösterna for samtliga ak
tier eller andelar. är <1ktiebolaget 
moderbolag och den juridiska per
sonen dotterföretag. Äger dotter
företag eller äger moderbolag och 
dotterföretag eller flera dotterföre
tag tillsammans aktier eller andelar 
i juridisk person i den omfattning 
som angivits nu. är även sist
niimnda juridiska person dotter
företag till moderbolaget. 

Har aktiebolag i annat fall på grund 
av aktie- eller andelsinnehav eller 
avtal ett bestämmande inflytande 
över juridisk person och en bety
dande andel i resultatet av dess 
verksamhet. är aktiebolaget moder
bolag och den juridiska personen 
dotterföretag. 

Fiires/11gen lydcl.l"I' 

Äger el/ aktiebolag så mf111ga aktier 
eller andelar i 1·11 svensk eller ut
ländsk juridisk person att det har 
mer iin hiilflen av rösterna för samt
liga aktier eller andelar. är aktiebo
laget moderbolag och den juridiska 
personen dotterföretag. Äger ett 
dotterföretag eller äger ett moder
bolag och cl/ eller .flrra dotterföre
tag tills11mm11ns eller äger flera dot
terföretag tillsammans aktier eller 
andelar i en juridisk person i den 
omfattning som angivits nu. är även 
sistnämnda juridiska person dotter
företag till moderbolaget. 
Har 1·11 aktiebolag i annat fall på 
grund av aktie- eller andelsinnehav 
eller avtal e11s11mt ett hestämmamlc 
inflytande över en juridisk person 
och en betydande andel i resultatet 
av dess verksamhet. är aktiebolaget 
moderbolag och den juridiska per
sonen dotterföretag. 

Moderbolag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. 

4 kap. 

I § 

Aktiekapitalet kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning (nyemis
sion) eller genom att aktier ges ut eller aktiernas nominella helopp höjes 
utan ny betalning (fondemission). 

Beslut om emission fattas av bolagsstämman. om ej annat följer av 14 
eller 15 *·Sådant beslut får ej fattas förrän bolaget blivit registrerat. Behö
ver bolagsordningen ändras. skall beslut diirom först fattas. 

Bestämmelserna i 2 kap. 2 ~ äger motsvarande tillämpning vid nyemis
sion. Vid fondemission fär ej till aktiekapitalet överföras belopp som 
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N11l'{1rande lydelse Fiircslagcn lydelse 

understiger summan av de nya aktiernas nominella belopp eller den sam
manlagda höjningen av aktiernas nominella belopp. 

Vid nyemission i ho/ag rnrs a"f.:ticr 
iir noterade vid Stod.lr11/111s .fcmd
hiir.1· får aktier tec/..na.1 111ot betal
ning av lägre hdopp iin det no111in
ella. 11ndcr.filmtsiittni11g 11tt skillna
den mellan l'<td so111 .1/..111/ heta/as 
.får de nya aktierna oc/1 deras sa111-
111anlagda n11111inclla hdoflfl til({i"ir.1 
aktiekapitalet geno111 li1·e1:fi"iring 
från holagets eget ka{lit11/ i ii1·rigt 
eller geno111 11pps/..rirni11g ar 1·iirdet 
a1· a11/iigg11i11g.l"lil!gå11g1ir. Sådan 
iiver.fhring eller uprnf..rirning skall 
ske innan hes/11tet 0111 11.1·c·mission 
registreras. 

8 kap. 

15 § 

För registrering skall bolaget anmäla vem som utsetts till styrelseleda
mot, verkställande direktör och suppleant samt till firmatecknare iivcnsom 
deras postadress och personnummer. För registrering skall iiven anmälas 
av vilka och hur bolagets firma tecknas. 

Anmälan göres första gången när bolaget enligt 2 kap. 9 ~ anmäles för 
registrering och därefter genast efter det att ändring inträffat i förhållande 
som anmälts eller skall anmälas för registrering enligt första stycket. Rätt 
att göra anmälan tillkommer även den som anmälningen giiller. 

Ändras bolagets postadress, skall bolaget genast anmäla det för registre
ring. 

Senast en månad l'.ficr den ordina
rie bolagsstämman skall bolaget till 
registreringsmyndiglwten siinda in 
en aktuell fhrtcckni11g ii1·cr bola
gets styrelseledamiiter. 1•erkstäl
lande direktör, supplea11ta och .fir
matecknare med uppgifi om deras 
postadress och per.rn11111111uner. 

9 kap. 

12 ~ 

Styrelsen och verkställande direktör skall. om aktieägare begär det och 
styrelsen finner att det kan ske utan väsentligt förfång fiir bolaget. på 
bolagsstämma lämna upplysningar angående förhållanden. som kan inver
ka på bedömandet av bolagets årsredovisning och dess ställning i övrigt 
eller av ärende på stämman. I koncernbolag avser upplysningsplikten även 
bolagets förhållande till annat koncernföretag och. om bolaget är moderbo
lag, koncernredovisning samt sådana förhållanden beträffande dotterföre
tagen som avses i första punkten. 
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Nurarande lydelse Föffslage11 lvdc/se 

Kan hegiird upplysning liimnas endast med stöd av uppgifter. som ej är 
tillgängliga på stämman. skall upplysi\iilgen inom t vf1 vd: kor därefter 
skriftligen hos bolaget hållas tillgänglig för aktieägarna samt översändas till 
aktidigare. som beg~irt upplysningen. 

Finner styrelsen att begärd upplysning icke kan lämnas till aktieägarna 
utan väsentligt förfång för bolaget, skall upplysningen i stället på aktieäga
rens begäran lämnas till bolagets revisorer inom två veckor därefter. 
Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen avge skrift
ligt yttrande. huruvida den begärda upplysningen lämnats till dem samt 
huruvida upplysningen enligt deras mening hort föranleda iindring i revi
sionsberättelsen eller. beträffande moderbolag. koncernrevisionsherättel
sen eller eljest ger anledning till erinran. Om så är fallet. skall ändringen 
eller erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hr1lla revisorernas yttran
de tillgängligt för aktieiigarna hos bolaget samt översända det i avskrift till 
aktieägare. som begärt upplysningen. 

I ett aktieholag med h<igst tio aktie
ägare gäller 11tii1·er l'lld som .f("iUer 
av fi'irsta-tredje styckena att vwjl' 
aktietigare skall herecias til((iille att 
ta del av h<!cker, räkenskaper och 
andra handlingar, som rör bolagets 
1·erk.rnmhet. i den omfattninR det 
helziil's för att aktieäf?aren skall 
kunna hed1ilna bolagets ställning 
eller visst ärende som skall före
komma på bolagsstämman. Om det 
kan ske utan oskälig kostnad eller 
omgång. skall styrelsen och 1·erk
ställande direktiircn dessutom på 
hegiiran biträda aktieägaren med 
den utredning som hehövs fiir nyss 
angivet ändamål wmt tilllwndahål
la behöl"!iga tll'sknfier. Vad som 
sagts .ti"irut i dettu stycke gäller 
inte. om det skulle med.fi!ra l'n på
taglig risk för allvarlig skada för 
holaget att aktieiif?aren får del av 
uppgiPer om holagets l'erksamhet. 

14 § 

Beslut om ändring av bolagsordningen fattas av bolagsstämma utom i 
fall som avses i 4 kap. 13 § andra stycket. Beslutet är giltigt om det biträtts 
av aktieägare med tv<°1 tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stiimman företriidda aktierna, om ej annat följer av 15 *· 

Har i bolagsordningen på grund av lag eller annan författning eller efter 
regeringens medgivande intagits föreskrift, enligt vilken viss bestämmelse 
icke får ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill, får ej heller 
sildan föreskrift ändras utan regeringens tillständ. 

Beslut om ändring av bolagsord
ningen skall genast anmälas för re-

Beslut om ändring av bolagsord
ningen skall genast anmälas för re-
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gistrering och får utom i fall som 
avses i 18 kap. 6 ~ ej verkställas 
förrän registrering skett. 

24 

Fiirl'slagen lvdelse 

gistrering och för utom i fall som 
avses i 18 kap. 6 ~ ej verkstiillas 
förrän registrering skett. A 1·sa 
ii11dri11Ren ho/age/.\" firm11 eller dl'n 
ort i S1·criRe där holaRets styrelse 
skall ha sill säte. skall liinsstvrelsen 
i det län där styrelsen fi"ire ändring-
1'11 har sitt siite genast 11ndcrriitt11s 
om ändringl'n. 

10 kap. 

2 ~ 
Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige. om ej rege

ringen eller myndighet som regeringen bestiimmer för siirskilt fall tillåter 
annat. Den som är omyndig eller i konkurs kan ej vara revisor. 

Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono
miska förhållanden. som med hänsyn till arten och omfånget av bolagets 
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande. 

Till revisor kan även utses auktori
serat eller godkänt revisionsholag. 
Vid tillämpning av bestämmelserna 
i detta kapitel likställes auktoriserat 
revisionsbolag med auktoriserad 
revisor och godkänt revisionsbolag 
med godkänd revisor. Bolag som 
utses till revisor skall till styrelsen 
för det bolag som revisionen avser 
anmäla vem som är huvudansvarig 
för revisionen. Den huvudansva
rige skall 1·ara i auktoriserat revi
sionsbolag auktoriserad revisor och 
i godkänt revisionsbolag auktori
serad eller godkänd revisor. Be
stämmelserna i 4 och 12 ** tilläm
pas på den huvudansvarige. 

Till revisor kan även utses auktori
serat eller godkänt revisionsholag. 
Vid tillämpning av bestämmelserna 
i detta kapitel likställs auktoriserat 
revisionsbolag med auktoriserad 
revisor och godkänt revisionsbolag 
med godkänd revisor. Bolag som 
utses till revisor skall till styrelsen 
för det bolag som revisionen avser 
anmäla vem som är huvudansvarig 
för revisionen. Den huvudansva
rige skall i auktoriserat revisionsbo
lag vara auktoriserad revisor och i 
godkänt rcvisionsbolag auktori
serad eller godkänd revisor. Be
stämmelserna i 4, 12 och 15 §§till
lämpas på den huvudansvarige. 

Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske, utses minst en av 
moderbolagets revisorer. 

Uppf.?år holaRcts bundna Cf.?na ka
pital till minst en miljon kronor, 
skall minst en av holaf.?SStiimman 
utsedd re1·i.wr \'ara auktoriserad 
rn·i.rnr el/a godkänd revisor. 

Minst en av ho/agsstämman utsedd 
revisor skal/ 1·ara auktoriserad re1•i
sor eller godkänd revisor 
I. om holagcts h1111dn11 ef.?n<l kapital 
uppf.?år till minst en miljon kronor, 
eller 
2. 11111 enligt den senast fastställda 
halansriikninRCll fi1/I tiickning inte 
finns .fiJr holaRets ref.?istrerade ak
tiekapital. 
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Minst en av bolagsstämman utscdd revisor skall vara auktoriserad revi
sor om 

I. tillgångarnas ncttoviirde enligt 
fastställda balansräkningar för de 
två senaste räkenskapsi'trcn över
stiger ett gränsbelopp som motsvac 
rar I 000 g~mger det enligt lagen 
(1963: 381 J om allmiin försäkring 
bestiimda basbeloppet for den sista 
månaden av respektive riikenskaps
år. 

I. tillgängarnas nettovärde enligt 
faststiillda balansriikningar för de 
tv[1 scnaste riikenskapsiiren över
stiger ett gränsbelopp som motsva
rar I 000 gtmger det enligt lagen 
(1962: 381 J om allmiin forsiikring 
bestämda basbeloppet för den sista 
miinaden av respektive riikenskaps
år. 

2. antalet anställda hos bolaget under de iv{1 senaste riikenskapsiiren i 
medeltal överstigit 200. eller 
3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade pc"1 fondbörs eller pil lista 
utgiven av sammanslutning av svenska fondkommissionärer. 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan i frf1ga om 
visst bolag. beträffande vilket de i andra stycket I eller 2 angivn:.i omstän
digheterna föreligger. förordna att bolaget får utse viss godkänd revisor i 
stället för auktoriserad revisor. Sådant beslut är giltigt i högst fem år. 

Vad i andra och tredje styckena föreskrives gäller även för moderbol<tg i 
en koncern om nettovärdet av koncernföretagens tillgfmgar enligt fast
ställda koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren över
stiger det griinsbelopp som anges i andra stycket eller om antalet anstiillda 
vid koncernföretagen under nämnda tid i medeltal överstigit 200. 

I annat bolag än som avses i första. andra och ljärde styckena skall 
auktoriserad revisor eller godkänd revisor utses. om iigare till en tiondel av 
samtliga aktier begär det vid bolagsstämma. där revisorsval skall ske. 

13 § 

Revisor får ej till enskild aktieägare eller utomstående lämna upplysning
ar om sådana bolagets angeliigcnhcter som han fi'1tt kiinncdom om vid 
fullgörande <tv sitt uppdrag, om det kari liirida till förfång for bolaget. 

Revisorn är skyldig att till bolags
stämman lämna alla upplysningar 
som bolagsstämman begär. om det 
ej skulle lända till väsentligt förfång 
för bolaget. 

Revisorn är skyldig att till bolags
stämman lämna alla upplysningar 
som bolagsstämman begär. om det 
ej skulle lända till väsentligt förfång 
för bolaget. Re1•i.rnrn iir 1·idare skyl
diR att liimna medre1·isor. Rrt1ns
kari' som m·ses i 14 .~. ny re1·isor 
och. om holaRl't har.fi'jrsatts i kon
kurs. konkur.~fiirl'llltarc erforder
liga upp/_\'.rningar om holai;ets an
geliiRenheter. 

15 § 

Fiir registrerinR skall bolaget 1111-

mii/a vem som ut.H'llS till re1·i.rnr 
samt dennes postadress och per
so111111mmer. Bestiimmc/senra i 8 
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kap. 15 * andra stycket skall hiin·id 
tillampas. 
Senast en 111änad i:ficr den ordina
rie holagsstiimman skall holaget till 
registreringsmyndighcten siinda in 
en aktuell fiirteckning hl'er bola
gets rn·i.rnrer med uppg(fi om 
deras postadress och pesonnum
mer. 

11 kap. 

4 ~ 

Utan hinder av vad i 15 ~ fjärde 
stycket bokförings lagen ( 1976: 125) 
.tilrcskri1·es om användningen av 
belopp. varmed viirdet av där av
sedd anläggningstillgång uppskri1·es 
fär sådant belopp utnyttjas även till 
fondemission eller avsättning till en 
uppskrivningsfond, vilken får tagas 
i anspråk endast för ändamål som 
avses i nämnda lagrum i bokfö
ringslagen eller för fi111demissio11. 

Utan hinder av vad i 15 ~ fjärde 
stycket bokföringslagen ( 1976: 125) 
fi.'ireskri1·s om användningen av be
lopp, varmed värdet av där avsedd 
anläggningstillgi'mg uppsk1frs. får 
sådant belopp utnyttjas ~iven till ök
ning 111· aktiekapitalet genom ny
emission eller fondemission eller 
till avsättning till en uppskrivnings
fond. vilken får tas i anspråk endast 
för ändamål som avses i nämnda 
lagrum i bokföringslagen eller för 
ökning m· aktiekapitalet. 

Vid värdering av moderbolags aktier eller andelar i dotterföretag skall 
aktier. vilka dotterföretaget äger i moderbolaget, ej anses ha något värde. 

6 !i 

Om synnerliga skäl föreligger, får regeringen eller myndighet som rege
ringen bestämmer medge att bruttoomsättningssumman icke behöver 
anges i resultaträkningen i årsredovisningen. 

Dri1·er holaget <Il' varandra 1·ii
sentlige11 oheroozde riirelsegrenar, 
skall hruttoresultatet av varje så
dan rörelsegren särskilt redol'isas. 

Som särskild intäktspost skall upptagas utdelning på aktier i dotterbolag. 

8 !i 
Utöver vad som följer av bokföringslagen ( 1976: 125) skall i resultaträk

ningen och balansräkningen lämnas uppgifter och särskilda upplysningar i 
följande hänseenden: 

I. Aktier i andra bolag skall upptagas med angivande för varje bolag av 
dess namn. antalet aktier och dessas nominella värde och värde enligt 
balansräkningen. Understiger båda dessa värden för aktierna i ett bolag. 
som ej är dotterbolag. femtiotusen kronor eller det liigre belopp, som 
motsvarar fem procent av det aktieägande bolagets eget kapital enligt 
balansräkningen. får dock specifikation utelämnas. När det ur allmän och 
enskild synpunkt är påkallat får regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer tillåta att även eljest aktier redovisas utan specifikation. 
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2. Består aktiekapitalet av aktier av olika slag. skall anges hur det 
fördelar sig på de olika aktieslagen. 

3. Ändringar i beloppen av det egna kapitalets poster jämfört med 
föregående balansräkning skall specificeras. 

4. Om bolaget innehar fordran på grund av penningl[m som lämnats med 
stöd av tillstånd enligt 12 kap. 8 § eller ställt säkerhet med stöd av sådant 
tillstånd. skall uppgift lämnas därom. Storleken av lämnade lån samt arten 
av ställda säkerheter och beloppet av de lån. för vilka säkerhet ställts, skall 
anges. Uppgift skall även lämnas om vilken anknytning till bolaget den har 
till vilken lån lämnats eller för vilken säkerhet ställts. 

5. Har bolaget utelöpande lån. som är konvertibla eller förenade med 
optionsrätt ti11 nyteckning. skall för varje lån anges utestående lånebelopp 
samt tid och villkor för utbyte eller för nyteckning. Beträffande utelöpande 
län mot vinstandelsbevis skall för varje län anges utestående li'mebelopp 
och räntebestämmelserna. 

6. För varje i balansräkningen som anläggningstillgång upptagen post. 
vari ingår skepp eller maskiner. inventarier och dylikt eller byggnader, 
skall anges dels tillgångarnas anskaffningsvärde. dels det sammanlagda 
beloppet av de intill balansdagen på anskaffningsvärdet företagna av- och 
nedskrivningarna. Har sådana tillgångar uppskrivits. skall även anges 
kvarstående oavskrivet belopp av uppskrivningen. 

7. För fastigheter som är anläggningstillgångar skall anges taxeringsvär
den med fördelning på de under särskilda poster i balansräkningen upp
tagna tillg:lngarna. 

8. Om det förekommit sådan förändring i resultaträkning eller balans
räkning beträffande posters gruppering eller eljest som väsentligt påverkar 
jämförbarheten mellan åren, skall redogörelse lämnas för förändringen. 

9. Drfrer holaget riirelsewenur 
som iir 1·äsentligen oberoende av 
l'Grandra. skall hruttoresultatet 01· 

varje sådan riirel.1·cgren redovisas 
siirskilt. 

De uppgifter och särskilda upplysningar som avses i första stycket får 
intagas i noter. om tydliga hänvisningar göres vid de poster i redovisnings
handlingarna till vilka de hänför sig. 

9 *' 
I forvaltningsberättelsen skall upplysning lämnas dels om sådana för 

bedömningen av bolagets verksamhetsresultat och ställning viktiga förhål
landen, for vilka redovisning ej skall lämnas i resultaträkning eller balans
räkning. dels om händelser av väsentlig betydelse för bolaget, som inträffat 
under räkenskapsåret eller efter deltas slut. 

I förvaltningsberättelsen skall anges medelantalet under räkenskapsåret 
anställda personer med angivande tillika av medelantalet för varje arbets
ställe med mer än tjugo anställda. Vidare skall anges sammanlagda belop
pet av räkenskapsårets löner och ersättningar dels till styrelsen och verk
ställande direktör, dels till övriga anställda. Tantiem och därmed jämställd 
ersättning till styrelsen och verkställande direktör skall anges särskilt. Har 

' Senaste lydelse 1977: 1092. 
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bolaget anställda i flera länder. skall löner och ersiittningar anges särskilt 
for varje land jämte uppgift om medclantalet anställda i respektive land. 

Förvaltningsberättelsen skall innehålla förslag till dispositioner betriif
fande bolagets vinst eller förlust. 

Aktiebolag som enligt 10 kap. 3 * 
andra stycket är skyldigt att ha auk
toriserad revisor skall till forvalt
ningsberättelsen foga en finansi
cringsanalys. I denna skall redovi
sas bolagets finansiering och kapi
talinvesteringar samt fiiriindringen 
m· rörelsekapitalet under räken
skapsåret. 

E11 aktiebolag som enligt 10 kap. 
3 * andra stycket iir skyldigt att ha 
auktoriserad revisor skall till för
valtningsberättelsen foga en finan
sieringsanalys. I .fin1111sil'ri11g.rnna
lysen skall redovisas bolagets finan
siering och kapitalinvesteringar un
der räkenskapsfiret. 

12 kap. 

4 * 
Till reservfond skall avsättas belopp som 
I. om reservfonden ej uppgår till tjugo procent av aktiekapitalet. mot

svarar minst tio procent av den del av nettovinsten för året som ej går åt för 
att täcka balanserad förlust. 

2. på grund av aktieteckning erhållits för aktierna utöver det nominella 
beloppet. 

3. den för vilken aktie förverkats erlagt till bolaget. 
4. enligt 4 kap. 17 § skall tillfalla bolaget. 
5. vid utbyte av fordran enligt skuldebrev mot aktie. motsvarar skillna

den mellan fordringsbeloppet och aktiens nominella belopp. 
6. enligt bolagsordningen skall avsättas till reservfonden. 
7. enligt beslut av bolagsstämman eljest skall överföras från det i balans

räkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfond. 
Vid beräkning av det belopp, som enligt första stycket I minst skall 

avsättas till reservfond. skall nettovinsten ökas med vad som kan ha 
tillerkänts styrelseledamot. verkställande direktör eller annan som tan
tiem. 

Nedsättning av reservfond får enligt beslut av bolagsstämman endast 
ske för 

I. täckande av sådan förlust enligt fastställd balansräkning som ej kan 
täckas av fritt eget kapital. 

2. fondemission. eller 2. iikning m· aktiekapitalet ge
nom nvcmission eller fondemis
sion, eller 

3. annat ändamål. om rätten med motsvarande tilHimpning av 6 kap. 6 ~ 
ger tillstånd till nedsättningen. 

13 kap. 

2 * 
Finner styrelsen vid upprättande 

m· halansriikning eller eljest. att 
bolagets eget kapital understiger en 
tredjedel av det registrerade aktie
kapitalet, skall styrelsen snarast 

Det äliggcr styrelsen att <~för

dröj/igen 11pprii1ta en särskild ba
lansräkning så snart det finns skiil 
all anta att bolagets eget kapital un
derstiger en tredjedel av det regi-
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möjligt till bolagsstämma hänskjuta 
fdga om bolaget skall träda i likvi
dation. Faststiil/cs ej på ordinarie 
bolagsstämma under nästföljande 
ri1kcnskapsår halansriikning som 
utvisar att det egna kapitalet uppgår 
till hiilften av det registrerade aktie
kapitalet. skall styrelsen, om ej bo
lagsstämman beslutar att bolaget 
skall träda i likvidation. hos rätten 
ansöka att bolaget .fiirsiitles i likvi
dation. Sådan ansökan kan även 
göras av styrelseledamot. verkstäl
lande direktör. revisor eller aktie-
iigare. 

29 

Fåreslagcn lydelse 

strerade aktiekapitalet. Visar ha
lansrii/.:.ningcn att stl iir .fä/11'/, skall 
styrelsen snarast möjligt till bolags
stiimma hänskjuta fråga om bolaget 
skall triida i likvidation. <iod/.:.ii1111s 
ej rå ordinarie bolagssHimma under 
nästföljande riikenskapsår balans
riikning m·.1·eendc stiillningcn 1·id ti
den fi·;,- stämman som utvisar att 
det egna kapitalet uppgår till hiilften 
av det registrerade aktiåapitalet. 
skall styrelsen. om ej bolagsstäm
man beslutar att bolaget skall triida 
i likvidation. hos rätten ansöka att 
bolaget.fhrsiilts i likvidation. Sådan 
ansökan kan iivcn göras av styrel-
seledamot. verkställande direktör. 
revisor eller aktieiigare. 

Göres ansökan enligt första stycket. förordnar rätten att bolaget skall 
träda i likvidation. om ej under ärendets handläggning i tingsriHten styrkes 
att balansräkning utvisande att bolagets eget kapital uppgår till hälften av 
det registrerade aktiekapitalet blivit granskad av revisorerna och godkänd 
av bolagsstämma. 

Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek tilliigges inom linjen en 
post utvisande den ökning av tillgångarnas sammanlagda vtirde som skulle 
följa, om de redovisades till försäljningsvärdet med avdrag för försäljnings
kostnadcrna. Beträffande sådana anläggningstillgångar, som undergår fort
löpande värdeminskning. gäller dock att de upptages till anskaffningsviir
det minskat med erforderliga avskrivningar och nedskrivningar. om därige
nom erhålles ett högre värde. 

Underlåter styrelseledamöterna 
att fullgör<i vad som åligger dem en
ligt första stycket. svarar de och 
andra som med vetskap härom 
handlar på bolagets vägnar solida
riskt för bolagets uppkommande 
förbindelser. Sådant ansvar in
tr~ider även för aktieägare som. när 
likvidationsplikt föreligger enligt 
första stycket andra meningen, 
med vetskap härom delwger i be
slut att fortsätta bolagets verksam
het. Ansvarighet 1'l1rom 1111 ärji-/'1g11 

giiller dock ej för förbindelser som 
uppkommer sedan likvidationsfrå
gan hänskjutits till rättens prövning 
eller balansräkning 11tl'i.rnnde att 
bolagets eget kapital uppgår till 
hiilften av det registrerade aktieka
pitalet blivit granskad av revisorer
na och godkänd av bolagsstämma. 

Underlåter styrelseledamöterna 
att fullgöra vad som åligger dem en
ligt första stycket. svarar de och 
andra som med vetskap härom 
handlar på bolagets vägnar solida
riskt för bolagets uppkommande 
förbindelser. Sådant ansvar in
triider iiven för aktie~igare som. n~ir 
likvidationsplikt föreligger enligt 
första stycket trel(je meningen. 
med vetskap hiirom deltar i beslut 
att fortsätta bolagets verksamhet. 
Den ansvarighet som det 1111 iir _fi-1/
ga 11111 giillcr dock ej för förbin
delser som uppkommer sedan likvi
dationsfrågan hiinskjutits till riit
tens prövning eller s1'da11 en balans
räkning. so111 1111·isar att bolagets 
eget kapital uppgftr till hiilften av 
det registrerade aktiekapitalet. bli
vit granskad av revisorerna och 
godkänd av bolagssrnmma. 
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19 kap. 

2 * 
Registreringsmyndigheten kan vid vite förelägga verkställande direktö-

ren eller styrelseledamot att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller annan 
författning att 

I. till myndigheten sända in be
hörig redovisningshandling, revi
sionsberättelse eller delårsrapport, 

I. till myndigheten sända in be
hörig redovisningshandling, revi
sionsberättelse, delårsrapport eller 
förteckning enligt 8 kap. 15 § f]ärde 
stycket eller JO kap. 15 ~ andra 
stycket, 

2. hos myndigheten göra behörig anmälan för registrering. 
Föreläggande enligt första stycket 2 får ej meddelas. om underlåtenhet 

att göra anmälan medför att bolagsstämmans eller styrelsens beslut för
faller eller bolaget blir skyldigt träda i likvidation. 

Försuttet vite utdömes av registreringsmyndigheten. 

l. Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
2. Ett aktiebolag, som före ikraftträdandet av denna lag har fått ett 

bestiimmande inflytande över en juridisk person och en betydande andel i 
resultatet av dess verksamhet. skall inte i vidare mån iin som följer av I 
kap. 2 § i dess nya lydelse anses vara moderbolag till den juridiska perso
nen. 

3. Styrelserepresentation för anställda som förekommer vid denna lags 
ikraftträdande inskränks inte genom I kap. 2 § i dess nya lydelse. 

4. För bolag som är registrerat i aktiebolagsregistret vid ikraftträdandet 
av denna lag tilliimpas de nya bestämmelserna i 8 kap. 15 § fjärde stycket 
och 10 kap. 15 § fr. o. m. den I januari 1982. Sådant bolag skall göra 
anmiilan som avses i 10 kap. 15 §första stycket första gången i samband 
med att bolaget insiindcr förteckning enligt andra stycket i samma para
graf. 

5. 4 kap. I § fjärde stycket gäller också vid nyemission i bolag vars 
aktier är noterade pä lista utgiven av sammanslutning av svenska fond
kommissionärer. 
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Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsrt1dcn Ullsten. 

Bohman. Mundebo. Wikström, Friggebo, Mogård. Dahlgren, Åsling. Sö

der. Krönmark. Burcnstam Linder. Johansson. Wirten. Holm. Boo. Win

berg. Adelsohn, Dancll. Petri 

Föredragande: statsrådet Winberg 

Lagrådsremiss med förslag till ny lagstiftning om handelsholag m. m. 

1 Inledning 

I oktober 1974 tillkallades särskilda sakkunniga för att göra en översyn 

av lagen (1895: 64 s. I) om handelsbolag och enkla bolag <.BLI och över

väga införande av lagregler om offentlig årsredovisning, revision och kon

cerner för andra företagsformer än aktiebolag och ekonomiska föreningar 

( 1975 års kommitteberättelse s. 140-146). De sakkunniga antog namnet 

1974 års bolagskommitte (Ju 1974: 21 ). I anledning av de nämnda arbets

uppgifterna avlämnade kommitten 1 i oktober 1978 delbetänkandet (SOU 

1978: 67) Nya bolagsregler m. m. I tilläggsdirektiv i februari 1978 (1979 års 

kommitteberättelse del Il s. 22-25) uppdrogs åt kommitten att utreda 
frågan om en ändamålsenlig utformning av det aktiebolagsrättsliga kon

cernbegreppet i vad avser s. k. 50/50-bolag samt att uppmärksamma de 

problem som är förknippade med företag som utan att vara dotterföretag är 

på något sätt associerade med ett aktiebolag. Resultatet av sitt arbete med 

anledning av tilläggsdirektiven redovisade kommitten 1 i slutbetänkandet 

(SOU 1979: 46) Koncernbegreppet m. m .. som avlämnades i juni 1979. 

Betänkandena har remissbehandlats. 
Till protokollet i detta ärende bör fogas. såvitt gäller delbetänkandet 

SOU 1978: 67, dels en sammanfattning av betänkandet som bilaRa I. dels 

kommittens förslag till lag om handelsbolag och enkla bolag samt lag om 

årsredovisning, revision och koncerner som bilaga 2, dels en förteckning 

över remissinstanserna och en sammanställning av remissytlrandena som 

bilaga 3. Såvitt gäller slutbetänkandet SOU 1979: 46 bör på motsvarande 

1 F. d. justitierådet, ordföranden i arbetsdomstolen Hans Stark. ordförande, förut
varande ledamöterna av riksdagen Sven Hammarberg och Sigfrid Löfgrcn samt 
ledamöterna av riksdagen Joakim Ollen och Johan A. Olsson. 
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sätt till protokollet i detta ärende fogas dels en sammanfattning av betän

kandet som bilaga 4. dels de lagförslag som läggs fram i betänkandet som 

bilaga 5, dels en förteckning över remissinstanserna och en sammanställ

ning av remissyttrandena som hilaga 6. Beträffande nuvarande svenska 

och utländska förhållanden samt kommittens närmare överviigandt:n hän

visas till betänk;rndena. 

Bolagskommittens uppdrag omfattade även frågan om införande i Sveri

ge av en särskild bolagsform för mindre företag. Resultatet av sitt arbete i 

den delen redovisade kommitten i delbetänkandet (SOU 1978: 66) Andels

bolagslag. Vid remissbehandlingen möttes förslaget om en ny bolagsform. 

s. k. andelsbolag, av betydande inviindningar. Enligt min mening kan där

för kommittens förslag inte läggas till grund för förslag till riksdagen. Det 

är emellertid angeläget att genom olika åtgärder stimulera nyföretagande 

och att även i övrigt förbättra villkoren för de mindre företagen. Som ett 

led i detta arbete föreslås i det följande att man inom aktiebolagslagens 

( 1975: 1385) ram inför vissa särskilda regler för de mindre aktiebolagen. 

Brottsförebyggande rådet <BRÅ) fick i december 1977 i uppdrag av 

regeringen att göra en översyn av lagstiftningen mot organiserad och 

ekonomisk brottslighet. BRÅ har för fullgörande av uppdraget bildat en 

styrgrupp och tre arbetsgrupper. Vid sidan av dessa arbetsgrupper har en 

särskild arbetsgrupp upprättats med uppgift att pröva möjligheterna att 

genom lagstiftning förebygga missbruk av aktiebolagsformen. 

En av de tre arbetsgrupperna2 har utarbetat en promemoria !BRÅ PM 

1978: 2) Revisors verksamhet. Promemorian, som bl. a. innehåller ett för

slag till ändring i aktiebolagslagen, har på förslag av styrgruppen överläm

nats till justitiedepartementet i november 1978. Promemorian har remiss

behandlats. 
Till protokollet i detta ärende bör fogas dels promemorian som hilaga 7, 

dels en förteckning över remissinstanserna och en sammanställning av 

remissyttrandena som hilaga 8. 

Den särskilda arbetsgruppen' har utarbetat en promemoria <BRÅ PM 

1979: 5) Aktiebolagslagen - förstärkt skydd för det bundna kapitalet, 

m. m. Promemorian. som bl. a. innehåller ett förslag till ändring i aktiebo

lagslagen, har på förslag av styrgruppen överlämnats till justitiedeparte

mentet i mars 1979. Promemorian har remissbehandlats. 

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels promemorian som bilaga 9, 

dels en förteckning över remissinstanserna och en sammanställning av 

remissyttrandena som hilaga JO. 

~Generaldirektören Sten Walberg, ordförande. auktoriserade revisorn Bengt B<lng
stad, hovrällsassessorn Jan Rökmark. rällschefen Kurt Malmgren. departementsrå
det Sven Norberg och advokaten Lennart Reuterwall. 
J Departementsrådet Bo Svensson. ordförande. auktoriserade revisorn Bengt Bång
stad, hovrällsassessorn Jan Bökmark. länsrådet Anders Thornell ol:h juris doktorn 
Dag Victor. · 
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Sveriges industriförbund. Svenska bankföreningen och Föreningen 

Auktoriserade revisorer FAR har i en skrivelse 1978- I 2-04 till justitiede

partementet tagit upp frågan om nyemission av aktier till underkurs m. m. 

Till skrivelsen har fogats en inom industriförbundet upprättad prome

moria. Skrivelsen har remissbehandlats. 

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels skrivelsen jämte den bifo

gade promemorian som bilaga 11. dels en förteckning över remissinstan

serna och en sammanställning av remissyttrandena som bilaga 12. 

Under ärendets beredning i justitiedepartementet har kontakt hållits 

med företrädare för de danska. finländska och norska justitiedepartemen

ten samt det danska handelsdepartementet. 

Jag kommer att senare under året ta upp frågan om lagstiftning på 

grundval av förslag i departementspromemorian (Ds Ju 1979: 14) Nya 

redovisningsregler för ekonomiska föreningar m. m. 

2 Allmän motivering 

2.1 Allmänna synpunkter 

På den allmänna associationsrättens område finns vid sidan av aktiebo

lag tre andra typer av bolag. nämligen handelsbolag. kommanditbolag och 

enkla bolag. Näringsverksamhet kan bedrivas inom ramen för samtliga 

dessa bolagsformer. 

Utmärkande för ett handelsbolag är att det räknas som en juridisk 

person och att delägarna svarar solidariskt för bolagets förbindelser. Kom

manditbolaget är en särskild fmm av handelsbolag. Från det vanliga han

delsbolaget skiljer sig kommanditbolaget genom att en eller flera av del

ägarna har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera 

än han har åtagit sig att sätta in i bolaget. Åtminstone en av delägarna i ett 

kommanditbolag måste emellertid vara obegränsat ansvarig (s. k. komple

mentär). Det enkla bolaget kännetecknas av att det inte räknas som en 

juridisk person och av att ett avtal som ingås för bolaget blir bindande 

endast för den bolagsman som själv har deltagit i avtalet. 

Bolagskommitten har lagt fram ett förslag till ny lag om handelsbolag 

och enkla bolag. som skall ersätta 1895 års lag i samma ämne. I sak 

överensstämmer lagförslaget till stora delar med gällande rätt. Vissa ny

heter föreslås dock. Bl. a. minskas utrymmet för att bedriva näringsverk

samhet inom ramen för ett enkelt bolag. Vidare begränsas möjligheterna 

att arbeta med enmanshandelsbolag. Kommitten har också föreslagit att 

det i större handelsbolag skall finnas en styrelse och att i princip endast 

fysiska personer skall få vara komplementärer i ett kommanditbolag. 

Vid remissbehandlingen har kommitteförslaget i stort sett fått ett posi

tivt mottagande. Ett stort antal remissinstanser har emellertid ställt sig 

3-Rihdafien 1979180. I sam/. Nr 143 
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avvisande till kommittens förslag om styrelse i handelsbolag och om kom

plemcntärer i kommanditbolag. 

Enligt min mening föreligger det utan tvekan ett behov av en modernise

ring av lagstiftningen på området. För detta talar redan den nuvarande 

lagens ålder och det förhållandet att lagen under de senaste femtio åren 

bara har undergått mindre ändringar. 

Beaktas bör också att de mindre företagen i framtiden sannolikt oftare 

än hittills kommer att välja handelsbolaget som sin förctagsform. Ett skäl 

till detta är att alla aktiebolag numera måste ha ett aktiekapital på minst 

50.000 kronor och att detta krav slår igenom även för äldre aktiebolag vid 

utgången av år 1981 (se prop. 1976177: 109 och SFS 1977: 320). 

Redan nu kan man för övrigt märka en påtaglig ökning av antalet han

delsbolag. I själva verket synes antalet handelsbolag ha fördubblats under 

senare år. Bastabeller ur centrala företagsregistret vid statistiska central

byrån som avser förhållandena vid årsskiftet 1975176 upptar 15. 765 han

delsbolag. Motsvarande siffra för årsskiftet 1976177 var 21.453. per den I 

juli 1978 26.166 och per den I juli 1979 30. 134. 

På grund av det anförda är enligt min mening den nuvarande tidpunkten 

väl vald då det gäller att ersätta 1895 års lag med en modernare lagstiftning. 

Kommittens förslag innebär inte att man går ifrån de nu gällande grundläg

gande principerna för handelsbolag och enkla bolag. I stället karakteriseras 

kommitteförslaget av en anpassning till utvecklingen inom praxis och av en 

strävan efter nydaninger och förbättringar på enskilda punkter. 

Som tidigare nämnts har kommitteförslagct i stort sett fått ett positivt 

mottagande under remissbehandlingen. Med hänsyn härtill och till vad jag 

nyss har sagt om behovet av en modern lag på område! anser jag att 

förslaget bör läggas till grund för lagstiftning. 

Vid remissbehandlingen har åtskilliga remissinstanser framhållit att be

skattningsreglerna för handelsbolag behöver ändras i llera avseenden. Oet 

har också framhållits att särskill kommanditbolagen utnyttjas i skattc

flyktssyfte genom missbruk av mi.~jligheterna till underskottsavdrag. 

Med anledning härav vill jag erinra om att regeringen nyligen har tillkal

lat en kommitte för översyn av beskattningsreglerna för familjeföretag. 

Enligt sina direktiv (dir 1979: 106) skall kommitten bl. a. göra en översyn 

av beskattningsreglerna för handelsbolag och kommanditbolag. Enligt di

rektiven bör målsättningen för kommittens arbete i denna del vara att 

beskattningsreglerna för handelsbolag utformas så att denna företagsform 

kan användas på ett ändamålsenligt sätt av framför allt mindre och medel

stora företag. I direktiven framhålls också särskilt all det är angeläget att 

kommitlen uppmärksammar frågorna om underskottsavdrag. 

Bolagskommitten har också lagt fram ett förslag till lag om årsredovis

ning, revision och koncerner. Förslaget, som saknar motsvarighet i gällan

de rätt, gäller dels för handelsbolag, dels för andra företag än aktiebolag 

och ekonomiska föreningar, alltså exempelvis företag som drivs under 
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enskild firma. De föreslagna bestämmelserna är utformade efter mönster 

av motsvarande regler för aktiebolagen. Bestämmelserna föreslås tilläm

pade av företag resp. koncerner som har minst tio anställda. 

Kommittens förslag har i huvudsak lämnats utan erinran av remissin

stanserna. För egen del anser jag att förslaget fyller ett angeläget hehov 

och att det liksom förslaget till ny lag om handelsbolag och enkla bolag i 

allt väsentligt bör leda till lagstiftning. 

I de följande avsnitten kommer jag att närmare behandla kommittens 

olika delförslag i de frågor som jag hittills har berört. Jag kommer också att 

i särskilda avsnitt behandla frågor om s. k. 50/50-bolag. revisorers verk

samhet. förstärkt skydd för det bundna aktiekapitalet. nyemission av ak

tier till underkurs och särskilda regler för de mindre aktiebolagen. 

2.2 Handelsbolag och enkla bolag 

2 .2. I Gränsdragningen mellan handelsbolag och enkla bolag 

Innan jag går in på hur gränsen bör dras mellan handelsbolag och enkla 

bolag vill jag ta upp frågan om det behövs en definition av det grundläggan

de bolagsbegreppet för att avgränsa bolaget mot andra rättsinstitut, exem

pelvis samäganderätt. förening och stiftelse. 

Någon definition av bolagsbegreppet finns inte i gällande lagstiftning. 

Inom den rättsvetenskapliga litteraturen brukar man kräva att i princip tre 

rekvisit skall vara uppfyllda för att ett bolag skall kunna föreligga. För det 

första skall rättsförhållandet vara grundat på avtal mellan två eller flera 

delägare. För det andra skall det föreligga ett för delägarna gemensamt 

bolagsändamål. För det tredje skall delägarna vara förpliktade att verka för 

det gemensamma ändamålet. 

Kommitten har funnit det olämpligt att i lagtext definiera bolagsbegrep
pet. Det framhålls att en sådan definition med nödvändighet måste bli 

mycket abstrakt och att gränserna mellan enkla bolag och andra obliga

tionsrättsliga förhållanden ofta är flytande. 

Vid remissbehandlingen har kommittens uppfattning godtagits av prak

tiskt taget samtliga remissinstanser. 

Även jag delar kommittens uppfattning att det inte är lämpligt att i 

lagtext definiera begreppet bolag. En sådan definition skulle av de skäl 

som kommitten har angivit i stort sett sakna praktiskt värde. Jag kommer 

emellertid att gå in något på bolagsbegreppet i specialmotiveringen och 

därvid särskilt beröra förhållandet till stiftelser. 

Jag går nu över till hur begreppen handelsbolag och enkelt bolag bör 

utformas. 

Enligt gällande rätt är det utmärkande för ett handelsbolag att bolagsbor

genärerna har företräde till bolagsförmögenheten framför bolagsmännens 

privata borgenärer och att bolagsmännen ansvarar solidariskt för bolagets 

förpliktelser. I det enkla bolaget föreligger det däremot inte någon sådan 
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företrädesrätt. I det enkla bolaget svarar en bolagsman i princip endast för 

förpliktelser på grund av avtal som han själv har deltagit i. Handelsbolaget 

men inte det enkla bolaget är juridisk person. 

Enligt 45 * BL föreligger enkelt bolag om två eller nera sluter bolag för 

ett visst företag eller för fortsatt verksamhet. Har bolaget gemensam firma 

och skulle bokföringsskyldighet ha förelegat beträffande verksamheten 

enligt bokföringslagen ( 1929: 117). om denna gällt även efter utgången av år 

1976. föreligger enligt 1 §BL ett handelsbolag (se prop. 1975: 104 s. 145). 

Enligt 45 * andra stycket BL kan ert handelsbolag dessutom uppkomma 

genom att ett enkelt bolag_ införs i handelsregistret. 

Kommitten har framhållit att de handelsbolagsrättsliga huvudprinci

perna - rältssubjektivitet för bolaget och solidariskt ansvar för delägarna 

gentemot bolagsborgenärerna - befrämjar krediten och att de alltså torde 

vara lämpliga för bolag som idkar näring. Eftersom hokföringslagen 

( 1976: 125) i princip omfattar alla näringsidkare är det enligt kommitten 

ändamålsenligt att knyta handelsbolagsbegreppet till bokföringsskyldighet 

enligt 1976 års bokföringslag. Kommitten har därför föreslagit att handels

bolag skall föreligga, om två eller flera har avtalat att i bolag utöva verk

samhet som medför hokföringsplikt enligt 1976 års hokföringslag. Kommit

ten har inte funnit skäl att uppställa krav på gemensam firma för att 

handelsbolag skall anses föreligga. 

Kommitten har vidare föreslagit att enkelt bolag skall föreligga, om två 

eller flera har avtalat att i bolag utöva verksamhet som inte medför bokfö

ringsplikt enligt bokföringslagen. Sistnämnda definition innebär att det 

enkla bolaget endast får komma till användning då fråga är om icke nä

ringsdrivande verksamhet eller då fysiska personer har avtalat att i bolag 

driva jordbruk eller skogsbruk eller uthyrning som inte är underkastad 

bokföringsplikt. Kommitten har föreslagit att liksom hittills ett enkelt 

bolag skall kunna övergå till att bli handelsbolag genom införande i han

delsregistret. 

Sammanfattningsvis innebär kommittens förslag en avsevärd utvidning 

av användningsområdet för handelsbolagen och motsvarande inskränkning 

för de enkla bolagen. 

Den av kommitten föreslagna bestämningen av begreppen handelsbolag 

och enkelt bolag har godtagits av flertalet remissinstanser. Invändningar 

har emellertid framförts av i huvudsak tre olika typer. En typ av invänd

ning hänför sig till beskattningseffekterna av den nya gränsdragningen 

mellan handelsbolag och enkla bolag. En annan typ av invändning avser 

huvudsakligen att det skulle föreligga civilrättsliga. materiella nackdelar 

med denna gränsdragning. I en tredje typ av invändningar görs slutligen 

gällande att det av kommitten föreslagna sättet att bestämma begreppen 

handelsbolag och enkelt bolag är olämpligt ur lagteknisk synpunkt. 

Vad gäller den första typen av invändningar har några remissinstanser 

pekat på att kommittens förslag medför att verksamheter som i dag drivs 
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som enkelt bolag omvandlas till handelsbolag och att beskattningseffek

terna därav blir relativt betydande. Man har betonat att det enkla bolaget 
! 

vid övergången till handelsbolag kommer att träffas av beskattningsreg-

lerna för fåmansföretag. Man har också framht1llit att skattekonsekven

serna av bl. a. avyttring av rörelse. upptagande av dehigare. nedskrivning

ar samt upplösning av samarbetet mellan delägare kan bli olika beroende 

på om fråga är om handelsbolag eller enkelt bolag. 

Angående beskattningsaspekten vill jag anföra följande. Handelsbolag 

och enkla bolag taxeras inte särskilt utan inkomst och förmögenhet delas 

upp på delägarna. Det förhållandet att handelsbolaget i civilrättsligt hänse

ende betraktas som en juridisk person har emellertid haft betydelse vid 

utformningen av reglerna om beskattning av handel_sbolagets inkomster. I 

flera hänseenden behandlas alltså handelsbolaget som en enhet. Vid be

skattningen av inkomster förvärvade i ett enkelt bolag bortser man diir

emot i princip från bolagskonstruktionen. ~en viktigaste skatterättsliga 

skillnaden mellan handelsbolag och enkelt bolag är att reglerna om beskatt

ning av realisationsvinst kan tillämpas vid överlåtelse av andel i handelsbo

lag. Vid överlåtelse av verksamhet som drivs i enkelt bolag sker diiremot 

beskattning i princip på samma sätt som om tillgångarna -;å\ts i den löpande 

verksamheten, dvs. vad som erhålls vid överlåtelsen hänförs normalt till 

inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse. 

Den nu beskrivna skillnaden mellan de båda assoeiationsformerna be

traktas i allmänhet som en fördel för handelsbolaget. Vissa andra skill

nader i beskattningshänseende brukar däremot anses tala till förm[m för 

det enkla bolaget. Bland dessa skillnader vill jag här nämna följande. 

Att handelsbolaget behandlas som en enhet visar sig bl. a. däri att dess 

bruttointäkter och kostnader redovisas för sig och att endast nettointäk

terna överförs på bolagsmännen. Den viktigaste följden av detta torde vara 

att avskrivningar och nedskrivningar skall ske hos handelsbolaget och inte 

hos dess delägare. Bolagskonstruktionen har i princip inte någon betydelse 

då det gäller enkla bolag och man har därför för dessas del i praxis 

accepterat att delägarna använder skilda avskrivnings- och nedskrivnings

mctoder. 

Särskilda regler gäller för beskattning av fåmansföretag och deras ägare. 

Med fåmansföretag avses i första hand aktiebolag. ekonomiska föreningar 

och handelsbolag vars aktier eller andelar till övervägande del innehas av 

en fysisk person eller ett fåtal fysiska personer. Reglerna gäller däremot 

inte för enskild firma och enkelt bolag. Reglerna om fåmansföretag innebär 

bl. a. skärpt beskattning då inventarier har anskaffats av ett fåmansföretag 

och de uteslutande eller så gott som uteslutande är avsedda för företagsle

darens eller en honom närstående persons privata bruk. I dessa fall in

träder nämligen en dubbelheskattning genom att dels företaget förvägras 

avdragsrätt och dels företagsledaren beskattas för egendomens anskaff

ningsvärde. Om en delägare eller honom närstående avyttrar en fastighet 
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till fåmansföretaget tillämpas inte de vanliga realisationsvinstreglerna. 

Indexuppräkning av ingångsvärde får inte göras och det fasta avdragsbe

loppet på 3 000 kr fär inte åtnjutas. Inte heller får ingångsvän.let beräknas 

enligt den s. k. 20-årsregeln eller med ledning av taxeringsvärdet i boupp

teckning. Om organisatoriska eller andra synnerliga skäl kan åberopas för 

en överlåtelse till företaget kan dock dispens från den skärpta lagstiftning

en medges av riksskatteverket. Om en delägare eller honom närstående av

yttrar annan egendom än fastighet eller aktier till fåmansföretaget och 

denna egendom inte är eller inte kan antas bli till nytta för företagets 

verksamhet. skall hela försäljningspriset anses utgöra realisationsvinst för 

säljaren oavsett innehavstidens längd. I vissa uthyrningssituationer in

träder också en dubbelbeskattningseffekt. Sådana beskattningseffekter en

ligt särlagstiftningen för fåmansföretag som nu har angivits inträder inte i 

enskild firma eller enkelt bolag. 

Slutligen kan nämnas att utskiftning av tillgångar från handelsbolag till 

dess delägare i vissa fall kan medföra beskattning. 

Jag har tidigare nämnt (avsnitt 2.1) att regeringen nyligen har tillkallat en 

kommitte som bl. a. skall se över beskattningsreglerna för handelsbolag. 

Enligt direktiven skall kommitten särskilt uppmärksamma tillämpningen 

av reglerna för fåmansföretag, som i vissa avseenden inte passar för 

handelsbolagen. Målsättningen för kommittens arbete är att beskattnings

reglerna för handelsbolag skall få en sådan utformning att denna företags

form kan användas på ett ändamålsenligt sätt av framför allt mindre och 

medelstora företag. Mot denna bakgrund anser jag inte att de av mig 

berörda skillnaderna i skattehänseende mellan handelsbolagen och de 

enkla bolagen utgör ett tillräckligt skäl för att avstå från en sådan gräns

dragning mellan dessa foretagsformer som av andra skäl är önskvärd. 

Jag vill dock inte förneka att vissa olägenheter övergångsvis kan upp

komma i enskilda fall, om en verksamhet som har anpassats efter de 

skatteregler som gäller för ett enkelt bolag i fortsättningen skall anses 

utövad i handelsbolag. Enligt min mening får det anses skäligt att delägar

na i ett nu näringsdrivande enkelt holag ges en viss övergångstid för att 

inrätta sig efter den nya ordningen. Jag förordar därför att den nya gräns

dragningen mellan handelsbolag och enkla bolag först efter en femårig 

övergångstid skall gälla för bolag som har bildats före den nya lagstiftning

ens ikraftträdande. 
Jag övergår härefter till frågan om vilken gränsdragning mellan handels

bolag och enkla bolag som är lämplig från civilrättslig. materiell synpunkt. 

Jag delar kommittens uppfattning all de handelsbolagsrättsliga huvudprin

ciperna - rättssubjektivitct och solidariskt delägaransvar för bolagets 

förpliktelser - är lämpliga för bolag som idkar näring och att sådana bolag 

därför i allmänhet bör räknas som handelsbolag. Någon principiell invänd

ning mot detta betraktelsesätt har inte heller förekommit under remissbe

handlingen. 
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Däremot har från vissa remissinstansers sida invändningar riktats mot 

den föreslagna, närmare avgränsningei:i.av området för det enkla bolaget. 

Länsstyrelsen i Stockholms lä~ hh~ i·unnit det motivedt att behovet av 

företagsformen enkelt bolag utreds närmare innan den rättsliga definitio

nen av handelsbolag anknyts till 1976 ärs bokföringslag. Vidare har under 

rcmissbehandlingen å ena sidan hävdats att det inte skulle finnas skäl att 

behålla konstruktionen enkelt bolag. Denna uppfattning har företrätts av 

länsåklagaren i Malmöhus län. Å andra sidan har päståtts att utrymmet för 

det enkla bolaget bör vidgas i förhållande till vad kommitten har föreslagit. 

Föreningen Auktoriserade revisorer FAR anser att om konsortier med 

egen hokföring inte kan bestå som enkla bolag bör konsekvenserna härav 

undersökas. eftersom det kan vara önskvärt att en sådan samverkan för 

utförande av enskilt projekt kan ske i formen av enkelt bolag. 

Svenska byggnadsentreprenörföreningen definierar ett entreprenadkon

sortium som en tillfällig och tidsbegränsad sammanslutning av två eller 

flera företag med syfte att svara för ett visst begränsat entreprenadåta

gande. Enligt byggnadsentreprenörföreningen är det synnerligen angeläget 

att sådana konsortier, som är vanliga i byggbranschen och som ofta har 

egna intäkter och kostnader samt därför är bokföringsskyldiga enligt 1976 

års bokföringslag, också i framtiden får möjlighet att vara enkla bolag. Som 

skäl för denna ståndpunkt har byggnadsentreprenörföreningen anfört att 

fördelarna med konsortiesamverkan inte får gå förlorade genom att kon

sortierna åläggs ökad administration eller genom att beskattningssitua

tionen försämras samt att öppen redovisning av resultatet av en enstaka 

entreprenad kan medföra allvarliga nackdelar ur konkurrenssynpunkt. 

Byggnadsentreprenörföreningen föreslår därför att enkelt bolag även skall 

anses föreligga om två eller flera har avtalat att i bolag för visst företag 

utöva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet. Sveriges in
dustriförhund har framfört liknande synpunkter. 

För min del anser jag till en början att behovet av företagsformen enkelt 

bolag har blivit tillräckligt belyst genom kommittens uttalanden och de 

uppgifter om enkla bolag som har lämnats under remissbehandlingen. Jag 

finner det vidare lämpligt att man som en samlande beteckning behåller 

termen "enkelt bolag" för vissa på avtal grundade samverkansformer som 
inte bör regleras av bestämmelserna i lagen ( 1904: 48 s. 1) om samägande

rätt och inte heller enbart av de föreskrifter som utformats främst med 

tanke på näringsidkande associationer. Konstruktionen enkelt bolag bör 

alltså finnas kvar. 

Enligt min mening bör konsortier som är så organiserade att de har egna 

tillgångar och skulder samt kostnader och intäkter räknas som handelsbo

lag. En annan lösning skulle innebära att näringsidkande bolag med bety

dande omslutning eller omsättning skulle kunna undandras det handclsbo

lagsrättsliga regelsystemet. Därigenom skulle i dessa bolag borgenärsskyd

det bli sämre än i handelsbolag och utomståendes berättigade behov av 
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insyn inte tillgodoses. Nu angivna intressen mf1ste anses väga tyngre än de 

administrativa ol:igenheter och nackdelar ur konkurrenssynpunkt som för 

delägarna kan vara förenade med att dessa konsortier klassificeras som 

handelsbolag. Det av byggnadsentreprenörföreningcn föreslagna avgräns

ningskriteriet gentemot handelsbolag, nämligen att verksamheten endast 

skall avse visst företag, torde f. i.i. medföra avsevärda problem i den 

praktiska tillämpningen. Resultatet torde vidare bli att en del konsortier 

som enligt nu gällande rätt är att hänföra till handelsbolag i stället skulle 

komma att räknas som enkla bolag. 

Som kommitten närmare har beskrivit i betänkandet ts. 117) förekom

mer det emellertd också konsortier som dels inte har någon personal som 

arbetar direkt för konsortiet och dels saknar tillgångar och skulder samt 

kostnader och in: äkter. Jag delar kommittens uppfattning att sådana kon

sortier kan vara < tt betrakta som enkla bolag även vid den här behandlade 

nya gränsdragningen mellan enkla bolag och handelsbolag. 

Som framgått av vad jag har anfört tidigare delar jag kommittens princi

piella uppfattning att bolag som driver näring skall betraktas som handels

bolag. Kommittens förslag innebär emellertid, som tidigare nämnts, att 

bl. a. näringsverksamhet inom jord- och skogsbruk som drivs i bolag av 

fysiska personer inte skall anses utövad av handelsbolag (jfr I ~ andra 

stycket första meningen bokföringslagen). Denna instiillning har i stort sett 

lämnats utan erinran under remissbehandlingen. 

För min del vill jag påpeka att verksamhet som bedrivs påjordbruksfas

tighet i allmänhet är av mindre omfattning. Man räknar alltså med att 

endast en mindre del av näringsidkarna på jord- och skogsbrukssidan har 

en årlig bruttoomsättningsumma som överstiger 20 basbelopp. 

Med hänsyn bl. a. härtill delar jag kommittens uppfattning att närings

verksamhet inom jord- och skogsbruk som drivs av fysiska personer i 

bolag inte bör räknas som utövad av handelsbolag. Såsom fallet är enligt 

jordbruksbokföringslagen bör dödsbon därvid jämställas med fysiska per

soner. 

Kommittens handelsbolagsdefinition innebär vidare att en av fysiska 

personer i bolag bedriven uthyrningsverksamhet som är så begränsad att 

den inte medför bokföringsskyldighet (se I ~ andra stycket andra mening

en bokföringslagen) inte skall betraktas som utövad av handelsbolag. Att 

särskilt undanta den nu angivna situationen från begreppet handelsbolag 

komplicerar emellertid enligt min mening handelsbolagsdefinitionen utan 

att samtidigt en påtaglig fördel uppnås i något annat avseende. Även utan 

en undantagsbestämmelse torde en här avsedd uthyrnings verksamhet inte 

sällan falla utanför handelsbolagets område. Så är fallet när en uthyrnings

verksamhet på grund av sin begränsade omfatlning över huvud taget inte 

är att hänföra till näringsverksamhet. I andra fall kan uthyrningsverksam

heten vara att betrakta som binäring till jordbruksrörclse (jfr prop. 

1975: 104 s. 204). 



Prop. 1979/80: 143 41 

Jag övergår nu till frågan om det ur lagteknisk synpunkt l~impligaste 

sättet att avgränsa handelsbolaget och det enkla bo.laget. Kommittens 

förslag på den här punkten har sorri tidigare nämnts bilvit föremål för 

invändningar under remissbehandlingen. Invändningarna går främst ut på 

att begreppet handelsbolag borde definieras direkt i den nya lagtexten utan 

hiinvisning till bokföringslagen. Enligt stiftelseutredningen är kommittens 

förslag till avgränsning av bolagsformerna betydligt svårare att tillämpa än 

den nuvarande lagstiftningen. Detta. menar man. leder till brister i rättssä

kerheten som bör avhjälpas exempelvis genom att handelsbolag måste 

registreras för all förvärva rättspersonlighet. 

Jag delar uppfattningen att det iir mest praktiskt att definiera begreppet 

handelsbolag direkt i den nya lagstiftningen utan hänvisning till bokförings

lagen. Enligt min mening bör det liimpligen anges ait handelsbolag förelig

ger. om två eller llcra har avtalat att i bolag utöva näringsverksamhet. I 

enlighet med vad jag har utvecklat tidigare l:lör undantag göras från den 

regeln då två eller nera fysiska personer eller dödsbon har avtalat att i 

bolag utöva verksamhet som medför skyldighet att föra räkenskaper enligt 

jordbruksbokföringslagen. Den nu föreslagna bestämningen av begreppet 

handelsbolag uppfyller enligt min mening rimliga krav på säkerhet vid 

gränsdragningen mot enkelt bolag. 

Ett handelsbolag kännetecknas framför allt av bolagsmännens solidaris

ka ansvar för bolagsskulderna. Inträdet av denna rätts verkan. som ju är av 

största vikt för tredje man, bör i fråga om näringsdrivande verksamhet 

normalt inte få vara beroende av huruvida bolagsmännen har låtit registre

ra bolaget. Ett handelsbolags uppkomst bör därför i normalfallet inte 

knytas till registreringen. 

Kommittens uppfattning att det saknas skäl att uppställa krav på gemen

sam firma för att handelsbolag skall anses föreligga har inte mött några 

invändningar under remissbehandlingen. Aven jag ansluter mig här till 

kommittens uppfattning. 

Om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag och det inte 

enligt den nyss förordade definitionen blir fråga om ett handelsbolag, 

föreligger ett enkelt bolag. En remissinstans. Svea hovrätt. har ifrågasatt 

om det inte vore bättre att bryta ut reglerna om enkelt bolag ur förevarande 

lagförslag och reglera det enkla bolaget genom särskild lagstiftning. Sär

skilt med hänsyn till att näringsverksamhet inom jord- och skogsbruksom

rådet även i framtiden kommer att kunna bedrivas i enkelt bolag anser jag 

emellertid att det hävdvunna sambandet mellan lagstiftningen om handels

bolag och den om enkla bolag bör bevaras. 

I likhet med remissinstanscrna ansluter jag mig till kommittens uppfatt

ning att ett enkelt bolag även i fortsättningen bör kunna övergå till att bli 

handelsbolag genom att föras in i handelsregistret. 
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2 .2 .2 Kommanditbolag 

Kommanditbolaget skiljer sig från det vanliga handelsbolaget genom att 

inte alla bolagsmännen svarar obegränsat för bolagets förpliktelser. Enligt 

kommittens mening bör företagsformen kommanditbolag vara tillåten även 

i framtiden. Kommitten har bl. a. pekat på att denna företagsform kan ha 

hetydclse för småföretagens kapitalförsörjning. Kommittens inställning 

har inte mött invändningar under remissbehandlingen. En del remissin

stanser har understrukit vikten av att kommanditbolaget inte avskaffas. 

Jag delar uppfattningen att kommanditbolaget, som är allmänt förekom

mande i många industriländer, i vissa fall kan vara en lämplig form för 

tillförande av kapital till en rörelse. Enligt min mening bör därför företags

formen kommanditbolag stå till näringslivets förfogande också i framtiden. 

Enligt gällande rätt måste minst en av bolagsmännen, komplementären, 

vara obegränsat ansvarig för bolagets förpliktelser. Övriga bolagsmän kal

las för kommanditdelägare. Varje rättssubjekt kan i princip vara komple

mentär i ett kommanditbolag. 

För att en viss kreditbas skall säkras för kommanditbolaget har kommit

ten funnit att endast fysiska personer och aktiebolag bör kunna komma i 

fråga som komplementärer. Om aktiebolag fritt får vara komplementärer, 

kan emellertid detta enligt kommittens mening utnyttjas för skatteflykt. 

Kommitten har därför intagit den ståndpunkten att i princip endast fysiska 

personer bör tillåtas som komplementärer. 

I speciella undantagsfall kan det enligt kommitten dock framstå som 

obilligt att ett aktiebolag inte får vara komplementär. Om synnerliga skäl 

föreligger, bör därför länsstyrelsen kunna medge ett akticholag att vara 

komplementär. De föreslagna bestämmelserna skall inte gälla i fråga om 

den som har inträtt som komplementär före den nya lagstiftningens ikraft

trädande. 
En ledamot i kommitten har reserverat sig mot kommittens förslag i 

fråga om komplementärer och ansett att nuvarande ordning på denna 

punkt bör behållas. 

Ett stort antal remissinstanser har yttrat sig över kommittens ståndpunkt 

i komplementärfrågan. Flera remissinstanser har vitsordat att skatteflykts

problem genom utnyttjande av underskottsavdrag förekommer i samband 

med att aktiebolag uppträder som komplementär. Å andra sidan har åtskil

liga remissinstanser gett uttryck för uppfattningen att skatteflyktseffekter 

bör elimineras genom ändringar i skattelagstiftningen samt att det av 

praktiska, affärsmässiga skäl är av värde att aktiebolag, och även ekono

miska föreningar, utan särskilt dispensförfarande kan uppträda som kom

plementärer. 
För min del gör jag följande bedömning i komplementärfrågan och 

uppehåller mig därvid först vid spörsmålet om vilka riittssubjekt som av 

hänsyn till borgenärernas intressen bör tillåtas som komplementärer. Från 

denna synpunkt delar jag kommittens uppfattning att fysiska personer och 
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aktiebolag bör kunna godtas som komplementärer. Med fysisk person hör 

jämställas dödsbo. Emellertid finns det ur borgenärssynpunkt enligt min 

mening inte skäl att vägra att som komplementiir godta en ekonomisk 

förening, ett vanligt handelsholag eller ett kommanditbolag. Reglerna för 

dessa rättssubjekt har utformats med sikte på att rättssubjekten skall idka 

näring. Med något av dessa rättssubjekt som komplementiir blir den sam

manlagda kreditbasen i ett kommanditbolag i varje fall inte mindre iin om 

rättssubjektet ensamt och inte via ett kommanditbolag skulle driva niiring

verksamheten. 

Det sist sagda utgör i och för sig också ett argument för att tillåta 

stiftelser och ideella föreningar att upptriida som komplementärcr. Regel

systemen för dessa båda rättssubjekt iir emellertid inte utformade friimst 

med tanke pä att rättssubjekten skall anvåndas för näringsverksamhet. 

Sålunda finns inte här regler vare sig om bundet kapital eller om personligt 

ansvar för delägare. Jag vill också påpeka att ingen remissinstans har gjort 

gällande att praktiska, affärsmässiga skäl skulle tala för godtagande av 

stiftelser eller ideella föreningar som komplcmentärer. 

Vad jag här anfört har lett mig till uppfattningen att stiftelser och ideella 

föreningar inte bör godtas som komplementärer men att det i övrigt inte är 

påkallat med några begränsningar av hänsyn till borgenärerna. 

Jag går härefter över till komplementärfrftgan bedömd ur skattesyn

punkt. Enligt min uppfattning ger bl. a. vad riksskattevcrket, liinsstyrelser 

och åklagarmyndigheter har anfört i sina remissyttranden stöd för antagan

det att kommanditbolag med aktiebolag som komplementär i viss omfatt

ning används i skattenyktssyftc. 

Kommanditdelägare kan i dessa företag missbruka rätten till under

skottsavdrag i den mån denna rätt inte är begränsad till gjorda kapitalin

satser i bolaget. Underskottet används till kvittning mot överskott i annan 

förvärvskälla. t. ex. inkomst av tjiinst. Som framhålls av nt1gra remissin

stanser kan motsvarande förmåner uppnås även i ett vanligt handelsbolag. 

Rernissutfallet har emellertid samtidigt visat att kommanditbolag upp

byggda med aktiebolag som komplementärer fyller ett inte ringa praktiskt, 

företagsekonomiskt behov. Det bör vidare beaktas att beskattningssitua

tionen i sin helhet för såväl vanliga handelsbolag som kommanditbolag 

övervägs av den tidigare nämnda kommitten med uppdrag att se över 

beskattningsreglerna för familjeföretag. Direktiven för den kommitten ger 

vid handen att man särskilt kommer att uppmärksamma kommanditdel

ägares möjligheter att utnyttja underskottsavdrag. 

Ett principiellt förbud för aktiebolag att vara komplementär måste, som 

kommitten också har föreslagit, nyanseras genom införande av en dispens

möjlighet. Utformningen av en sådan dispensregel möter emellertid svårig

heter. Det kan sålunda råda tvekan om på vilka grunder Hinsstyrclsens 

dispensbedömning bör ske. Enligt min mening kan det knappast komma i 

fråga att ålägga länsstyrelsen att utifrån företagsekonomiska överväganden 
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bedöma huruvida i ett visst fall ett aktiebolag bör godtas som komplemen

tiir. De hedömningar som kan åliiggas liinsstyrelsen måste rimligtvis främst 

gälla huruvida risk för skattetlykt fön:ligger. om ett aktiebolag tillåts som 

komplementär. Som har framhållits under remissbchandlingen kan läns

styrelsens dispens i så fall komma att uppfattas som ett slags förhandsgod

kiirmande frän skattetlyktssynpunkt. En dispensregel leder också till ökat 

byråkratiskt krångel och risk för rättsosäkerhet. 

Sammanfattningsvis anser jag. trots skatteflyktssynpunkterna, att över

vägande skäl talar för att man inte inför någon begränsning i olika rättssub

jekts möjligheter att uppträda som komplementär. Jag är således inte 

beredd att föreslt1 nägra undantag utöver vad jag tidigare har sagt om 

stiftelser och ideella föreningar. 

När det giiller stiftelser och ideella föreningar hör förbudet att vara 

kornplemcntärer inte gälla den som inträtt som komplcment~ir före den nya 

lagens ikraftträdandet. 

Jag delar kommittens uppfattning att i den nya handelsbolagslagen bör 

föreskrivas att kommanditdelägare. vid krav från bolagsborgenärers sida 

eller då han eljest skall fullgöra sin insatsskyldighet, blir skyldig att betala 

beloppet. inte direkt till bolagsborgenären utan till bolaget. Om inbetalning 

av beloppet sker till bolaget torde nämligen. säsom kommitten har framhål

lit. t1tervinningsreglerna vid konkurs möjliggöra en mera rättvis fördelning 

av beloppet mellan borgenärerna. 

Enligt 7 * BL har en bolagsman. även om han inte deltar i förvaltningen, 

rätt att granska bolagets räkenskaper och i övrigt få kännedom om bolagets 

angelägenheter. Denna regel är dispositiv. 
Kommitten har föreslagit att regeln om kontrollrätt i framtiden skall vara 

tvingande då fråga är om handelsbolagsmän som har ohegränsat ansvar för 

bolagets förhindelser. Enligt kommitten hör diiremot regeln om kontroll

rätt vara dispositiv såvitt gäller kommanditdelägare. Mot bakgrund av att 

kommittens förslag till regler om revision saknar motsvarighet till aktiebo

lagslagens bestämmelser om minoritetsrevisor har en remissinstans ifråga

satt om inte regeln om kontrollrätt bör vara tvingande även då det gäller 

kommanditddägare. 

För egen del har jag inte funnit anledning att här gå ifrtm kommittens 

bedömning. En tvingande regel om kontrollrätt anser jag olämplig om 

antalet kommanditdelägare är stort och deras insatser små. Det kan vidare 

enligt min mening antas att en kommanditdelägare som gjort mera bety

dande insatser inte utan särskilda skäl avstfir från sin kontrollrätt. 

Jag delar i likhet med remissinstanserna kommittens uppfattning att det 

inte föreligger tillräckliga skäl att i lag uppsWlla minimigränser för de 

insatser som skall göras av kommanditdelägare. 

2 .2 .3 Styrelse i lwndelsholag 

I gällande riitt saknas bestämmelser om styrelse i handelsbolag. Där-



Prop. 1979/80: 143 45 

emot skall det alltid finnas styrelse i aktiebolag och ekonomiska förening-

ar. 
Det främsta skälet för styrelse i aktiebolag är att dessa bolag ofta har så 

många aktieägare att det är uteslutet att de personligen skall kunna med

verka vid förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta skäl för styrelse 

gör sig enligt kommitten inte gällande i fråga om handelsbolag. Däremot 

talar enligt kommittens mening företagsdemokratiska skäl för införande av 

styrelse i större handelsbolag. Därmed skapas förutsiittningar för att utvid

ga lagen ( 1976: 351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag 

och ekonomiska föreningar till att gälla även anställda i handelsbolag. 

Med hänsyn till det sagda föreslttr kommitten att styrelse skall finnas i 

handelsbolag som under det senast förflutna räkenskapsåret har sysselsatt 

i genomsnitt minst 25 arbetstagare. I fråga om handelsbolag som är moder

företag bör antalet arbetstagare avse koncernen i dess helhet. 

Enligt kommitten bör i styrelsen utöver anställda ingå de personer som 

hade forvaltningsrätt i bolaget vid den tidpunkt då skyldigheten att inrätta 

styrelse inträdde. Beslut i styrelsen skall fattas genom enkel röstmajoritet. 

En bolagsman som ingår i styrelsen och som har obegränsat personligt 

ansvar bör dock enligt kommitten ha rätt att inlägga veto mot av majorite

ten fattat beslut. Enligt kommitten skall de nu angivna reglerna inte gälla 

om annat har bestämts i bolagsavtalet. 

En ledamot i kommitten har reserverat sig mot kommittens förslag och 

ansett att det inte bör införas några lagbestämmelser om styrelse i handels

bolag. 
Kommittens förslag har kritiserats av ett stort antal remissinstanser. 

Sammanfattningsvis går kritiken ut på att handelsbolagets grundstruktur 

gör att en styrelse typiskt sett framstår som främmande för denna associa

tionsform samt att det bör vara möjligt att finna andra former för att 
tillgodose de anställdas berättigade anspråk på medinllytande. Någon enig 

kritik är det dock inte fråga om. Åtskilliga remissinst;inser har menat att 
det förctagsdcmokratiska intresset av en reform bör väga över i jämförelse 

med de betänkligheter av nyssnämnda innebörd som har framförts. 

Enligt min uppfattning är det viktigt att de anställda i handelsbolag 

tillerkänns rätt till medbestämmande som är likvärdig med den medbe
stämmanderätt som tillkommer anställda i aktiebolag och ekonomiska 

föreningar. Rätten till styrelserepresentation är och uppfattas på arbets

marknaden som ett viktigt komplement till den rätt till inflytande som 

tillkommer de anställda enligt medbestämmandelagen. Den naturliga ut

gångspunkten måste alltså vara att försöka erbjuda samma möjligheter att 

nå insyn och inflytande över företagens verksamhet för alla anställda, 

oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. A andra sidan måste man 

beakta de invändningar som kan resas mot att lösa frågan om medbestäm

mande i handelsbolag på det sätt som kommitten föreslagit. 

Jag delar uppfattningen att bestiimmelser om styrelse i handelsbolag 
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riskerar att medföra vissa oliigenheter. Genom sådana regler kan besluts

fattandet komma att kompliceras i inte obetydlig grad. Som flera remissin

stanser har berört leder den i och för sig nödviindiga vetoriitten för en 

obegränsat ansvarig bolagsman till att styrelsens möjlighet att fungera som 

ett beslutsorgan begränsas. Spänningsförhr1llandet mellan bolagsmännens 

och styrelsens kompetens kan också tänkas leda till konflikter med risk för 

rättsförluster för tredje man. Det kan inte heller uteslutas att vissa handels

bolag med ett fåtal anställda skulle kunna uppfatta lagregler om styrelse 

som ett hinder mot fortsatt expansion. 

Mot bakgrund av dessa inviindningar mot styrelse och styrelserepresen

tation i handelsbolag har jag kommit till att en sådan reform inte bör 

genomföras nu. Jag vill bl. a. erinra om att det f. n. pågiir förhandlingar om 

ett medbestämmandeavtal för huvuddelen av den privata arbetsmarkna

den. Det är möjligt att man i det sammanhanget kan finna lösningar som 

delvis tillgodoser de syften man här vill uppnå. Enligt min mening bör 

därutöver frågan om införande av styrelse i större handelsbolag bli föremf1l 

för fortsatt beredning. Inte minst betydelsefullt är därvid att se i vad mån 

man kan finna lösningar på den allmänna frågan om arbetstagarinflytande 

på koncernnivå. Den frågan har sin särskilda betydelse i detta samman

hang, då det inte kan uteslutas att handelsbolag kommer att bli allt vanli

gare som moderbolag så länge det saknas regler om styrelserepresentation 

i handelsbolag. I den fortsatta beredningen bör även lämpligheten av att 

kunna driva mycket stora företag som handelsbolag prövas. 

Jag vill slutligen också erinra om att det i olika sammanhang har uttalats 

att aktiebolagslagen kan behöva reformeras som en följd av utvecklingen 

på medbestämmandeområdet (se senast LU 1979/80: 2.jfr också AU 1976/ 

77: 32 s. 13). Även jag anser att det kan finnas anledning att fdtn de 

utgångspunkterna se över delar av aktiebolagslagstiftningen. 

Kommitten har inte funnit tillräckliga skäl förelägga att föreslå lagregler 

om skyldighet att utse verkställande direktör i större handelsbolag. Därvid 

har kommitten bl. a. anfört att det inte föreligger företagsdemokratiska 

skäl för en sådan reform och att det med hänsyn till bolagsmännens 

personliga ansvar för bolagets förbindelser är olämpligt att genom en 

föreskrift om verkställande direktör utesluta bolagsmännen från den lö

pande förvaltningen. Kommittens ståndpunkt har inte mött kritik under 

remisshehandlingen. Även jag ansluter mig till kommittens uppfattning. 

2 .2 .4 Särhcstämmelser i övrigt för större /11111ddsholag 

Kommitten har anmärkt att handelsbolaget endast i ringa utsträckning 

används som företagsform för verksamhet i större skala och att det - även 

vid neutralitet mellan företagsformerna i skattehänseende - torde ligga i 

företagarnas intresse att välja aktiebolagsformen då det gäller verksamhet 

som har större omfattning. Kommitten har dock inte funnit skäl att förbju

da användningen av handelsbolag för sådan verksamhet. Därvid har komit-
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ten bl. a. anfört att bolagsmännens inre förhållanden genom bolagsavtal 

kan regleras på ett sätt som överensstämmer med aktiebolagslagens regle

ring. att lagen ( 1976: 58()) om medbesliimmande i arbetslivet (MBU gäller 

oberoende av företagsform samt att lagregler om offentlig firsrcJovisning, 

om revision och om koncerner torde komma att införas för i princip alla 

företagsformcr så att en insyn i större handelsbolag möjliggörs på ett sätt 

som motsvarar vad som giiller i fråga om aktiebolag. 

Kommitten har inte funnit skäl att i lag uppställa minimigränser för de 

insatser som skall göras av bolagsmännen eller att införa lagregler om att 

avtalade insatser skall betalas in till handelsbolaget. Kommitten avvisar 

också tanken på att det inte längre skulle stå bolagsmännen fritt att bestäm

ma att inbetalade insatser skall tas ut från boh1gct. 

I fråga om minimiinsatser har kommitten bl. a. pekat pf1 att regler därom 

kan komma att minska tillgången på eget riskvilligt kapital. att obegränsat 

personligt ansvar för bolagsförbindelserna föreligger och att införande av 

bestämmelser om minimiinsatser ytterligare komplicerar det bolagsrätts

liga regclsystemet. 

Då det gäller ifrågasatta regler om skyldighet att betala in avtalade 

insatser till bolaget och begränsning i rätten att ta ut insatserna har kom

mitten bl. a. framhållit följande omständigheter. 

Bolagsmänncns personliga ansvar gör att det oftast torde vara av mindre 

vikt för bolagsborgenärerna att genom regler om bundet bolagskapital få 

företräde till bolagsmännens utfästa insatser. Oftast torde f. ö. det avtalade 

insatskapitalet bli inbetalt trots avsaknad av lagregler därom. Brottsbal

kens regler om gäldenärsbrott torde i viss utsträckning förhindra att inbeta

lade insatser till skada för holagsborgenärerna återbetalas till bolagsmän

nen. Det ~ir svårt att finna lämpliga regler om vilka påföljder som skulle 

inträda för den händelse en föreskrift om bundet insatskapital i handelsbo

lag skulle bli åsidosatt. Frågan om bundet insatskapital i stora handelsbo

lag har inte någon större samhällsekonomisk betydelse. Införande av 

regler om bundet insatskapital innebär redan i och för sig en ökad kompli

cering av regelsystemet, särskilt som reglerna skulle behöva förenas med 

en dispensmöjlighet. 

Utredningsdirektiven har pekat på den möjligheten att man avstår från 

att föreslå regler om skydd för bundet kapital men i stället ålägger handels

bolagen att offentligt. exempelvis i årsredovisningen. ange hur stora insat

serna är och i vad mån insatserna har betalats tillbaka till vederbörande 

bolagsman. Med anledning därav erinrar kommitten om att bokföringsla

gen synes kräva att handelsbolaget i [irsbokslutet lämnar uppgifter i de 

angivna h~inseendena. Som senare skall beröras närmare föreslår kommit

ten att handelsbolag skall avge offentlig årsredovisning och att denna 

årsredovisning i huvudsak skall innehålla samma uppgifter som årsbokslut 

enligt bokföringslagcn. Därigenom torde önskemålet angäende offentlig 

redovisning av insatserna bli tillgodosett. 
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Kommitten har vidare st:illt sig avvisande till civilriittsliga regler som 

begränsar möjligheterna att fritt fördela årsresultatet. Kommitten har me

nat att det från borgenärssynpunkt inte finns något större behov av en 

sådan begränsning i lag samt att möjligheterna till en från skattesynpunkt 

fri fördelning av årsresultat redan nu är begränsade och att det är olämpligt 

att av skatteskäl införa en civilrättslig regel som begränsar rätten att 

fördela årsresultatet. 

Eftersom kommitten inte ansett att det behövs bundet kapital i handels

bolag har kommitten inte heller funnit att det finns behov av att genom ett 

låneförbud söka skapa säkerhet för att tillgångar av hänsyn till borgenä

rerna stannar i bolaget. De skatteflyktsproblem som kan vara förenade 

med en möjlighet att ta lån frfö1 handelsbolag bör enligt kommittens mening 

lösas inom ramen för skattelagstiftningen. 

Kommittens ståndpunkt till nu ifrågasatta särbestämmelser för handels

bolagens del har i stort sett lämnats utan erinran under rcmissbchandling

en. Ett mindre antal rcmissinstanser (tre åklagarmyndigheter och två läns

styrelser) har emellertid förordat regler om låneförbud för att skatteflykt 

därigenom skall motverkas. 

Jag ansluter mig till kommittens uppfattning i de frågor som har berörts i 

detta avsnitt. Jag anser alltså att anledning saknas att förbjuda användning

en av handelsbolag för verksamhet i större skala (jfr dock avsnitt 2.2.3) och 

jag vill inte heller föreslå särskilda regler som begränsar avtalsfriheten då 

det gäller insatser, fördelning av årsresultat eller rätten att ta lån från 

bolaget. De skattcflyktsproblem som kan vara förknippade med denna 

avtalsfrihet kan antas bli uppmärksammade av kommitten för översyn av 

beskattningsreglerna för familjeföretag. 

2 .2 .5 Formkra1· l'id bildande a1· lumJelsbolag 

Enligt gällande rätt kan ett handelsbolag bildas formlöst genom ett 

muntligt avtal. Kommitten har inte funnit tillräckliga skäl för att i lag 

uppställa ett krav att handelsbolagsavtalet skall vara skriftligt. Kommitten 

har menat att det skulle vara ett olämpligt formkrav att för mindre handels

bolag kräva skriftligt bolagsavtal. Antalet större handelsbolag med många 

delägare är enligt kommitten ganska obetydligt och i sådana fall ges bolags

avtalet oftast av praktiska skäl skriftlig form. Kommitten har vidare fram

hållit att det är svårt att finna en lämplig rättsföljd för den händelse en 

lagföreskrift om skriftligt bolagsavtal skulle bli åsidosatt. Enligt kommit

tens mening kräver inte heller hänsynen till tredje man att något formkrav 

uppställs på handelsbolagsavtalet. Kommitten har här hänvisat till att 

handclsregistret enligt gällande rätt ger tredje man viss information om 

bolagsavtalcts innehåll. 

Det stora flertalet remissinstanser har lämnat kommittens uppfattning i 

fråga om det nu diskuterade formkravet utan erinran. Vissa invändningar 

har dock gjorts som bl. a. går ut på att lösande! av skatterättsliga problem 
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för delägarna skulle underlättas om holagsavtalet avfattades i skriftlig 

form. 

För egen del ansluter jag mig till kommitlens uppfattning att det inte 

föreligger tillräckliga skiil för all i lag uppställa ett krav alt handclsholags

avtalet skall vara skriftligt. Remissutfallet har inte gett vid handen att 

fdnvaron av formkrav i nuvarande lag skulle ha lett till några niimnvärda 

ohigenheter. Av särskild betydelse för mitl ställningstagande är att tredje 

man inte har något att vinna på all legala formkrav uppställs på handclsbo

lagsavtalet. Tredje man och även skattemyndigheterna kan niimligen få de 

grunduppgifter de behöver från handclsregistret. Jag vill dock i likhet med 

kommitten understryka att det i regel är liimpligl att bolagsavtalet ges 

skriftlig form. 

2.2.6 Handelsholagsmiinnens inbördes riittighcta och skyldigheter 

Enligt 5 * första stycket BL är var:ie bolagsman beriittigad att vidta 

åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter. Denna förvaltnings

rätl iir hegränsad i två avseenden. För det första kan förhud mot en fi.irvalt

ningsåtgärd inläggas av en annan bolagsman som inte är utesluten från 

förvaltningen (vetorätt). För det andra får ;'itgärder som är främmande för 

holagets ändamål inte vidtas utan samtycke av samtliga bolagsmän. Sist

nämnda föreskrift gäller såväl åtgärder som strider mot holagsverksamhe

tens syfte (t. ex. att hereda vinst) som åtgärder som strider mot den i 

bolagsavtalet angivna verksamhet genom vilken syftet skall uppnf1s. Be

stämmelserna är dispositiva. Genom avtal kan bolagsmännen bestämma 

praktiskt taget vilken fördelning av förvaltningsrätten som helst och där

igenom anordna en för varje särskilt bolag Himplig förvaltningsorganisa

tion. 

Enligt kommitten bör holagsmännen även i fortsiittningen ha möjlighet 
att genom avtal anordna den förvaltningsorganisation som är lämplig för 

varje särskilt bolag. Kommitten har därför understrukit vikten av att de 

legala förvaltningsreglerna är dispositiva. De legala förvaltningsreglerna 

bör enligt kommitten utformas på ett sil<lant sätt att de dels möjliggör en så 

effektiv förvaltning som möjligt, dels medför ett lämpligt minoritetsskydd. 

Efter en genomgång av olika tänkbara förvaltningsmodeller har kommit

ten stannat för att nu gällande regler om delad förvaltningsrätt och vetorätt 

bör behållas även i framtiden. Kommitten föreslår även en motsvarighet 

till regeln om att åtgärder som är främmande för bolagets ändamål inte får 

vidtas utan samtliga bolagsmäns samtycke. Med hiinsyn till att motsvaran

de föreskrifter finns inom aktieholagsrätten (12 kap. 6 § akticbolagslagen) 

och föreningsrätten (31 !i lagen, 1951: 308, om ekonomiska föreningar) har 

kommitten emellertid även föreslagit den bestämmelsen att varje förvalt

ningsberättigad handelsbolagsman skall ha rätt att till allmännyttigt eller 

därmed jämförligt ändamf1I använda en tillgfö1g som i förhållande till bola

gets ställning är av ringa betydelse. 

4-Rik.idai:en 1979/liO. I saml. Nr 143 
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Kommittens f, irslag har i stort sett liimnats utan erinran av remissinstan

serna. 

För egen del ansluter jag mig till kommittens uppfattning i de nu redovi

sade spörsm:°tle11. Reglerna om delad förvaltningsriitt och om vetorätt 

överensstiimmer med gällande rätt. Såvitt framkommit har dessa hestäm

rnelser inte mel:fört några olägenheter inom näringslivet. Vad därefter 

gäller den föreshgna bestämmelsen om att förvaltningsberättigad bolags

man skall få anv;inda en viss tillg[rng till allmännyttigt eller därmed jämför

ligt ändamål amcr jag att bestämmelsen praktiskt sett knappast innebär 

någon ökning a\ handelsbolagsmiinnens risktagande. Med hänsyn härtill 

och till intresset av att så långt möjligt ha likformiga regler inom det 

associationsriitt~liga området förordar jag att en bestiimmelse med det 

angivna innehäll;:t införs. 

Enligt 8 * BL skall en bolagsman tillföras arvode för förvaltningen av 

bolagets angehigcnheter endast om det har avtalats. Enligt samma lagrum 

skall han få ränta på sitt i bolaget innestående kapital. Räntan utgör fem 

procent om året på bolagsmannens vid räkenskapsårets början behållna 

insats. Skulle den behållna insatsen under året ökas genom inbetalning av 

insatsbelopp, sk~r alltså inte någon ränteberäkning på det inbetalade be

loppet under det året. 

Kommitten anser att den gällande bestämmelsen om arvode kan leda till 

obilliga resultat, om vissa bolagsmän inte alls deltar i bolagsarbetet eller 

endast deltar med i förhftllande till övriga bolagsmän obetydliga arhetsin

satser. Kommiltl!n föreslår därför en dispositiv bestämmelse om att arvode 

~kall utgå till varje bolagsman som deltar i förvaltningen även om avtal 

rörande arvode inte har träffats. Samtliga remissinstanser utom hovrätten 

för Västra Sverige har lämnat kommittens förslag utan erinran. Enligt 

hovrätten har något behov av ändring inte gjort sig gällande i det praktiska 

livet. Vad hovrätten sagt tyder på att arvodesfrågan vanligtvis regleras i 

avtal. Detta hin jrar emellertid inte att jag finner den föreslagna regeln 

principiellt mera tilltalande än gällande ordning. Jag ansluter mig därför till 

kommttens uppfattning i arvodesfrågan. 

Kommitten föreslår en motsvarighet till bestämmelsen i 8 ~ BL om att 

ränta på insatt ~ apital skall beräknas på den vid räkenskapsårets början 

behållna insatsen. Förslaget har lämnats utan erinran av rcmissinstanser-

na. 

Vad därefter gäller frågan om hur räntesatsen bör bestämmas anser 

kommitten att det ligger närmast till hands att låta räntans höjd bestämmas 

genom en hänvisning till s. k. avkastningsränta enligt räntelagen 

(1975: 635). Kommittens förslag innebär alltså att räntan skall beräknas 

enligt en räntefot som motsvarar det vid räkenskapsårets början gällande 

diskontot med ett tillägg av två procentenheter. Detta förslag har lämnats 

utan erinran av samtliga remissinstanser utom Föreningen Auktoriserade 

revisorer FAR. Enligt föreningen har kommitten inte närmare motiverat 
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låsningen av räntan till nivån vid räkenskapsårets början. Föreningen 

anser att det bättre överensstämmer med de allmänna bestämmelserna i 

riintclagen och skapar större rättvisa bolagsmännen emellan. om räntan 

följer diskontot, dvs. utgår med två procentenheter över det av riksbanken 

fastställda, vid varje tidpunkt gällande diskontot. 

Jag delar kommittens uppfattnig att ränta på insatt kapital bör beräknas 

pf1 den vid räkenskapsårets bö1jan behållna insatsen och att räntesatsen 

bör bestämmas så att den motsvarar ::ivkastningsränta enligt räntelagen. 

Jag anser det inte lämpligt att låta räntan följa eventuella ändringar i 

diskontot under räkenskapsåret. Även i denna del ansluter jag mig till 

kommittens förslag och anser alltså att räntefoten bör bestämmas med 

utgångspunkt från det diskonto som giiller vid räkenskapsårets början med 

ett tillägg av två procentenheter. 

I BL saknas bestämmelser om jäv för bolagsrriiinnen. Inom doktrinen 

synes man intaga den ståndpunkten att jävsregler inte heller till följd av 

mera allmänna associatonsrättsliga grundsatser gäller för handelsbolags

miin (se Nial, Om handelsbolag och enkla bolag, 1955. s. 1041. Jävsregler 

skulle i och för sig kunna tänkas, dels då fråga är om att en bolagsman skall 

delta i ett beslut i en förvaltningsfråga där intressekollision föreligger 

mellan honom och bolaget och dels i fall av självkontrahering, dvs. då en 

bolagsman representerar bolaget vid avtal eller andra rättshandlingar mel

lan bolaget och honom själv samt vid process mellan honom och bolaget. 

Med självkontrahering i dess omedelbara form skulle kunna jämställas det 

fallet att handelsbolagsmannen inte är part men i frågan har ett väsentigt 

intresse som kan vara stridande mot handelsbolagets. 

Enligt kommittens uppfattning skulle det innebära en onödig formalise

ring av regelsystemet att i en ny handelsbolagslag införa bestämmelser om 

förbud mot självkontrahering. Kommitten har här framhållit att bolags

mannens intresse i handelsbolaget och hans personliga ansvar för dess 

förbindelser kan balansera hans motstående intresse samt att en handels

bolagsman anses ha en allmän trohetsplikt mot bolaget. 

Stiftelseutredningen har i sitt remissyttrande anfört att skyddet mot 

bolagsskadliga åtgärder kommer att förbli starkt begränsat om det inte 

införs bestämmelser om jäv för handelsbolagsmiin. Enligt utredningen är 

behovet av jävsbestämmelser inte mindre i handelsbolagen än i exmpelvis 

aktiebolagen och de ekonomiska föreningarna. 

För egen del kan jag konstatera att något behov av lagregler om jäv för 

handclsbolagsmän inte synes ha gjort sig gällande i det praktiska livet. Med 

h~insyn härtill och på de av kommitten anförda skälen mot regler om 

förbud mot självkontrahering anser jag att jävsregler inte bör införas i den 

nya handclsbolagslagen. 

Jag kommer att i specialmotiveringen behandla frågor om skadestånds-

ansvar m. m. 
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2 .2. 7 Hande/sho/agets och holag.rn1iin11c11s ji'irhällunde till trel{ie man 

I 16 * första och andra styckena BL anges den begränsning i rätten att 

företräda bolaget som kan följa av domstolsbeslut eller av avtal mellan 

bolagsmännen att endast någon eller några av dem eller endast några eller 

alla i förening äger företräda bolaget. Nu angivna begränsningar i rätten att 

företräda bolaget kan åberopas mot tredje man som kände till begränsning

en. I 16 §tredje stycket BL sägs att andra inskränkningar i en bolagsmans 

befogenhet att företräda bolaget är utan verkan mot tredje man. 

Kommitten framhåller att bestämmelsen i 16 ~ tredje stycket står i strid 

med modern fullmakts- och associationsrätt. som intar den ståndpunkten 

att en befogenhetsbegränsning kan göras gällande mot tredje man som är i 

ond tro, dvs. som insett eller bort inse begränsningen. På grund härav 

föreslår kommitten en generell bestämmelse att en rättshandling. som en 

bolagsman företar med överskridande av sin befogenhet. inte gäller mot 

bolaget. om tredje man var i ond tro. 

Enligt 18 § BL kan prokura (handelsfullmaktl meddelas endast efter 

beslut av samtliga bolagsmän oavsett om de har rätt att företräda bolaget 

eller att deltaga i förvaltningen. Varje bolagsman. som inte är utesluten 

från rätten att företräda bolaget. har rätt att återkalla prokura. Kommitten 

föreslår att dessa bestämmelser får en motsvarighel i den nya lagen. 

Emellertid är 18 § BL på det sättet tvingande att en enskild bolagsman inte 

på förhand genom avtal med de övriga bolagsmännen kan avsäga sig de 

rättigheter som tillkommer honom enligt detta lagrum. Kommitten föror

dar att de nya bestämmelserna görs dispositiva. 
Enligt 22 §BL kan en bolagsmans enskilda borgenär inte mot sin fordran 

kvitta en skuld till bolaget eller för sin fordran på annat sätt söka gottgö

relse ur något som tillhör bolaget. Enligt kommitten betyder konstruk

tionen av handelsbolaget som ett särskilt rättssubjekt att endast 

bolagsborgenärerna och inte bolagsmännens enskilda borgenärer kan göra 

gällande sina fordringar mot bolaget. Kommitten har också framhållit att 

en allmän princip inom kvittningsläran torde vara att fordringar normalt 

skall vara "ömsesidiga" för att kvittning skall få äga rum. Enligt kommit

ten är 22 § BL därför överflödig och någon motsvarighet föreslås inte i den 

nya lagen. 

Regeln att endast bolagsborgenärerna och inte bolagsmännens enskilda 

borgenärer kan göra gällande sina fordringar mot bolaget innebär enligt 

kommitten en fördel inte bara för bolagsborgenärerna utan också för 

bolagsmännen. Regeln innebär emellertid enligt kommitten vissa risker för 

en persons enskilda fordringsiigare. Särskilt är så fallet om en enskild 

rörelseidkare sätter in sin rörelse i ett handelsbolag. I sistnämnda fall 

innebär regdn om bolagsborgenärernas företräde till bolagets egendom all 

rörelseidkarens förutvarande handelsborgen~irer omedelbart berövas sin 

betalningsrätt i de till rörelsen hörande tillgångarna till förmån för det 

nybildade bolagets borgenärer. Så är fallet även om den i rörelsen intagne 
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kompanjonen gör en mycket obetydlig insats. Olägenheterna för de enskil

da borgenärerna torde emellertid i viss mån motverkas genom konkursla

gens ( 1921: 225) återvinningsreglei-. Koniinitten har inie fi.innii att tillräck

ligt starka skäl föreligger för att införa regler som stärker bolagsmännens 

enskilda borgenärers stiillning på bekostnad av bolagsborgenärernas. 

Gällande handelsbolagsrätt torde innebära att en utmätning eller en 

överlåtelse enligt 23 * BL av medel även kan omfatta arvode som inte är 

förfallet till betalning. 

Kommitten har framhållit att bestämmelserna i utsökningslagen 

( 1877: 31 s. 1) om utmätning av lön torde gälla även i fråga om en handcls

bolagsman som mot ersättning utför arbete för bolagets räkning och därvid 

intar en ställning som är jämförlig med en arbetstagares, även om det inte 

föreligger något anstiillningsavtal i vanlig mening. Enligt kommitten torde 

det därför inte föreligga anledning att i en ny handelsholagslag införa 

bestämmelser om i vad mtm en holagsmans rätt till arvode kan utmiitas. 

Om en handelsbolagsman mot arvode utför arbete för bolagets räkning 

och därvid intar en ställning som är jämförlig med en arbetstagares är det 

enligt kommitten rimligt att i fråga om arvodets överlåtbarhet låta samma 

regler gälla som för lön till arbetstagare. I rättspraxis har antagits att 

arbetstagaren inte kan med bindande verkan överlåta sitt löneanspråk till 

någon annan före lönens förfallodag. Eftersom särskilda lagbestämmelser 

ännu saknas om i vad mån en löntagare är förhindrad att överlåta lönean

språk anser emellertid inte kommitten att det nu bör införas uttryckliga 

lagregler om begränsning av rätten för en handelsbolagsman att överlåta 

arvode. 

För att en ny bolagsman skall få inträda i ett handelsbolag fordras 

samtycke av samtliga bolagsmän. Något behov av lagregler om lösnings

rätt föreligger därför inte då fråga är om överlåtelse av samtliga de rättighe

ter som ingår i en handelsbolagsmans delägarskap. Då det gäller de ekono

miska rättigheter som enligt 23 * BL är fritt överlåtbara och utmätbara 

finns det enligt kommittens mening ingen anledning att förbjuda klausuler 

om hembudsskyldighet. Enligt kommittens uppfattning kan regler om hem

budsskyldighet i en ny handelsbolagslag i stort sett utformas efter mönster 

av 3 kap. 3 * aktiebolagslagen. 

Jag ansluter mig i likhet med remissinstanserna till de överväganden och 

förslag av kommitten som har redovisats i detta avsnitt. 

2.2.8 Lihidation och uppliisning 

Enligt kommittens uppfattning bör lagstiftaren söka underlätta genomfö

randet av sådana avtal som föreskriver utträde ur ett handelsbolag, om 

alternativet är likvidation. Kommitten anser därför att avtal om utträde, 

där likvidation eljest skulle ha skett. bör äga giltighet även om grunden för 

utlösande! inte har angetts i avtalet. Detsamma bör enligt kommitten i 

överensstämmelse med gällande rätt vara fallet om enligt avtal utträde 

skall ske utan att likvidationsanledning föreligger. 
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Kommitten anser vidare att uteslutning av en bolagsman. trots avsaknad 

av avtal därom. bör kunna ske under följande förutsättningar. Ett likvida

tionsfaktum skall kunna hänföras till den bolagsman vars uteslutning det 

giiller. Alla de övriga bolagsmännen skall kräva uteslutning i stället för 

likvidation. Den avgående bolagsmannen skall erhålla ett lösenbelopp 

motsvarande vad han skulle ha erhållit om bolaget i stället gått i likvida

tion. Där:jämte måste man enligt kommittens mening kräva att den av

gående bolagsmannen fär rätt till siikerhet för att hans personliga ansvar 

för bolagets skulder inte tas i anspråk i större utstriickning än som kunde 

antas ha blivit avtalat mellan bolagsmännen eller bestämt av likvidator om 

i stället bolagsskifte ägt rum. Anledning att göra bestämmelsen om bolags

mans uteslutning tvingande föreligger enligt kommitten inte. Kommitten 

har funnit det liimpligast att tvister om lösenbelopp och om rätt eller 

skyldighet till utträde får prövas av allmän domstol i samma ordning som 

tvistefrågor i allmänhet. 

Kommittens förslag har mottagits positivt av remissinstanserna. Även 

jag finner det välgrundat. Som kommitten har framhållit torde förslaget 

kunna leda till minskad likvidationsfrekvens, något som är önsvärt med 

hänsyn till att likvidation och bildande av nytt bolag är förenat med 

omgång och kostnader. Avvecklande! av en rörelse medför också ofta en 

värdeförstöring. Jag ställer mig därför bakom kommittens förslag till regler 

om avtal om utträde och till regler om uteslutning av bolagsman. 

Angående ordningen för prövning av tvister om lösenbelopps storlek 

och skyldighet eller rätt att utträda ur handelsbolag har en remissinstans, 

länsstyrelsen i Stockholms län, ställt sig kritisk till kommittens förslag. 

Länsstyrelsen anser att det med hänsyn till att en ordinär domstolspröv

ning av eventuellt uppkommande tvister kan ta avsevärd tid bör närmare 

övervägas om inte ett skiljeförfarande vore mera ändamålsenligt. 

Enligt min mening bör frågor om rätt eller skyldighet till utträde och 

frågor om lösenbeloppets storlek av praktiska skäl prövas i samma ord

ning. Ett skiljemannaförfarande enligt lagen (1929: 145) om skiljemän är 

emellertid ofta mindre lämpligt då det gäller frågor om rätt eller skyldighet 

att utträda ur ett handelsbolag. Tvister om rätt eller skyldighet till utträde 

och om lösenbelopp vid utträdet bör därför enligt min mening i enlighet 

med kommittens förslag prövas av allmän domstol i samma ordning som 

tvistefrågor i allmänhet. Då det är fråga om hembud vid överlåtelse av 

andel i handelsbolag bör däremot. i enlighet med vad som gäller enligt 

aktiebolagslagen och som kommitten har föreslagit, tvister om lösningsrätt 

och om lösenbeloppets storlek prövas av skiljemän, om inte annat före

skrivs i bolagsavtalet. 

Kommitten har föreslagit att möjligheterna att arbeta med enmanshan

delsbolag skall begränsas genom en föreskrift om att bolaget skall anses ha 

trätt i likvid<1tion senast sex månader efter det att bolagsmännens antal har 

nedgått till en. Vidare föreslås att efter likvidationstillståndets inträde 
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avvecklingsändamålet skall utgöra en i princip tvingande begränsning av 

ägarens rätt att vidta riittshandlingar för bolagets riikning. 

Enligt min mening inncli~ir den föreslagna regleringen. söm i huvudsak 

har liimnats utan erinran av n:missinstanserna. en lämplig begriinsning av 

möjligheten att arbeta med enmanshandelsbolag. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har anfört att enmanshandels

bolaget bör anses omedelbart upplöst. om det redan frän bör:ian iir klart att 

någon ny dcliigare inte skall upptas. Med anledning av länsstyrelsens 

invändning vill jag framhålla att jag finner det praktiskt med den av kom

mitten föreslagna enhetliga regeln om att ett handelsbolag i vilket antalet 

bolagsmän nedgått till en skall anses ha trätt i likvidation senast sex 

månader efter det att detta förhållande har Inträffat. Denna regel utesluter 

naturligtvis inte att ett enmanshandelsbolag kan ha trätt i likvidation vid en 

tidigare tidpunkt. Den ensamme bolagsmannen kan när som helst före 

sexmånadersfristens utgång bringa bolaget att upphöra. Detta kan ske 

genom att ett formellt skifte friretas. Ofta kan skiftet ersättas av att den 

ensamme bolagsmannen helt informellt införlivar bolagsegendomen med 

sin egen förmögenhet. vilket han kan göra omedelbart efter förviirvet av 

alla andelarna. om han inte ämnar fortsätta bolagets verksamhet. 

Kommitten anser att bolagsavtal på livstid i princip bör godtas. Även i 

framtiden bör vidare enligt kommittens uppfattning ett bolagsavtal kunna 

sägas upp omedelbart om det brister i en väsentlig förutsiittning för bola

gets bestånd. Kommitten anser emellertid inte att man i en framtida mot

svarighet till '27 * BL bör exemplifiera uppsiigningsgrunderna. l stället bör 

anges att en bolagsman är berättigad att kräva att bolaget genast träder i 

likvidation. om en annan bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldighe

ter enligt bolagsavtalet eller om det eljest föreligger viktig grund för bola

gets upplösning. 

Liksom enligt gällande rätt bör. om ej annat har avtalats mellan bolags

männen. endast ett ombud eller en siällföreträdare rn företräda dödsboet 

efter en bolagsman under bolagets likvidation. Under en likvidation som 

handhas av bolagsmännen bör. oavsett vad som dessförinnan enligt avtal 

gällde. alla bolagsmännens medverkan erfordras för förvaltningsåtgärder. 

Under likvidationen bör bolagets rörelse få fortsättas om det hehövs för en 

ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få skäligt rådrum 

för att skaffa sig en ny anställning. 

Kommitten anser inte att det är lämpligt med en särskild klanderfrist då 

bolagsmännen själva har förrättat skiftet. I fråga om skifte som verkställs 

av en särskilt förordnad likvidator anser kommitten att den nuvarande 

klanderfristen bör förkortas från ett år till tre månader. Klanderfristen hör 

räknas för varje bolagsman från det att han fick del av skifteshandlingen. 

Redan det av kommitten föreslagna sättet att bcstiimma klandcrl.ristens 

utgångspunkt gör det önskvärt att ett skifte som förrättas av en likvidator 

får skriftlig form. Även då skifte förrättas av bolagsmiinnen själva talar 
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starka skäl för skriftlig form. Kommitten föresl[1r diirför en föreskrift om 

all skifte skall ha skriftlig form. Avsaknad av skriftlig form bör leda till alt 

skiftet blir ogiltigt. I den nya lagen hör det vidare enligt kommitten uttryck

ligen anges att klandertalan skall riktas mot de övriga bolagsmännen. 

De föreslagna reglerna om likvidation och upplösning har i stort sett inte 

mött någon kritik från remissinstansernas sida. En rcmissinstans har emel

lertid hävdat att varje likvidator borde vara auktoriserad revisor och att i 

vart fall en bolagsman inte skulle kunna utses till likvidator. 

Jag ställer mig avvisande till det framförda önskemålet. Inte ens för 

aktiebolagens del uppställs några formella kompetenskrav på likvidatorer 

och något hinder föreligger inte heller att i ett aktiebolag utse en aktieägare 

eller avg[1ende styrelseledamot till likvidator. Enligt min mening saknas 

skäl att stiilla strängare krav på likvidatorer då det lir M1ga om handelsbo

lag. 

Även i övrigt ansluter jag mig till kommittens nu redovisade förslag i 

fråga om likvidation och upplösning. I specialmotiveringen kommer jag att 

beröra frågan om vilka omständigheter som bör kunna utgöra uppslignings

grund enligt den av kommitten föreslagna motsvarigheten till 27 * BL. 

2 .2. 9 Enkla ho/ag 

Den gränsdragning mellan handelsbolag och enkla bolag som jag har 

föreslagit i avsnitt 2.2. I innebär att det enkla bolaget i princip inte kommer 

att kunna användas för drivande av näring. Undantag härifrån gäller endast 

för verksamhet som är bokföringspliktig enligt jordbruksbokföringslagen. 

I förhållandet mellan bolagsmännen inbördes gäller enligt BL i många 

avseenden samma regler för enkla bolag som för handelsbolag. De skill

nader som finns beror huvudsakligen på att handelsbolag driver rörelse 

vilket mindre ofta är fallet med enkla bolag. Som följd härav är BL:s 

bestämmelser om årlig redovisning och reglering av insatsräntor, förvalt

ningsarvoden samt vinst och förlust inte tillämpliga på enkla bolag. En 

bolagsman i ett enkelt bolag anses in dubio inte ha rätt till ränta på insats 

och arvode för förvaltningsåtgärder. När det gäller handelsbolag i allmän

het är det normalt önskvärt att varje bolagsman har en självständig rätt att 

vidta förvaltningsåtgärder för att man skall få till stånd de snabba heslut 

som affärslivet ofta kräver. Dessa skäl för delad förvaltningsrätt gör sig 

emellertid inte gällande i fräga om icke rörelsedrivande enkla bolag. Enligt 

AL fordras det därför samtycke av alla bolagsmännen vid vidtagande av en 

forvaltningsåtgärd i ett enkelt bolag. 

De nu angivna skillnaderna i reglerna för handelsbolag och enkla bolag 

bör enligt min mening bestå. Liksom enligt gällande rätt hör vidare de 

handelsholagsrättsliga reglerna om bolagsborgenärernas företräde till bo

lagsförmögenheten och om bolagsmännens solidariska ansvar för holags

skulderna inte gälla det enkla bolaget. 
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2.3 Årsredovisning, revision och koncerner 

2 .3. I Årsredol"i.rning 

Med årshokslut avses en hokföringsskyldigs officiella men inte offentliga 

redovisning och med årsredovisning hans offentliga redovisning. Lagregler 

om ärsredovisning finns i gällande rätt för aktiebolag och ekonomiska 

föreningar. Särskilda sådana regler finns dessutom för försäkringsbolag, 

bankinstitut. undcrstödsförcningar och hypoteksinstitutioner samt för vis

sa stiftelser. 

Kommitten föreslår att den som enligt bokföringslagen har att upprätta 

årsbokslut också skall vara skyldig att upprätta årsredovisning, om under 

räkenskapsåret i medeltal minst tio anställd<i har sysselsatts i företaget 

eller om företaget ingår i en koncern för vilken koncernrcdovisning skall 

avges. 

Kommitten har funnit det lämpligast med en publicitetsregel av innehåll 

att den ;1rsrcdovisningsskyldigc åliiggs att efter anmodan av länsstyrelsen 

sända en avskrift av årsrcdovisningshandlingarna dit. För att publiciteten 

skall tryggas föreslås länsstyrelsen bli skyldig alt infordra avskrift av 

årsredovisningen på begäran av envar. För vissa angivna större företag 

föreslår kommitten att avskrift av årsredovisningen utan särskild anmaning 

skall insändas till länsstyrelsen. 

En minoritet inom kommitten har i en reservation anfört att skyldigheten 

att upprätta årsredovisning bör åläggas alla som enligt bokföringslagen har 

att uppriitta årsbokslut och att det alltså inte bör ställas något krav på visst 

antal anställda. 

Enligt I ~ fjärde stycket bokföringslagen (i dess lydelse fr. o. m. den I 

januari 1980. se SFS 1979: 142 och 1065) behöver bestämmelserna om 

årsbokslut inte tillämpas av en enskild näringsidkare. om den årliga brut

toomsällningssumman normalt understiger 20 basbelopp (se prop. 1978/ 

79: 44 s. 381. 
Vissa remissinstanser har antytt tveksamhet om angelägenheten av de 

föreslagna reglerna om årsredovisning. Hit kan räknas Föreningen Aukto

riserade revisorer FAR. LRF. SACO/SR, Svenska handelskammarförbun

det samt SHIO-Familjeföretagcn och Sveriges köpmannaförbund. Ingen 

remissinstans har emellertid ställt sig helt avvisande till att skyldigheten att 

avge årsredovisning utvidgas till att avse även andra företagsformer än 

aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

För egen del vill jag framhålla att tillkomsten av bokföringslagen har 

skapat ett tillfredsställande underlag för regler om offentlig redovisning för 

alla företag som har att föra räkenskaper och upprätta årsbokslut enligt den 

lagen. Regler om årsredovisning gör det lättare för olika intressenter såsom 

anställda, kreditgivare, kunder, statliga och kommunala myndigheter, den 

ekonomiska forskningen samt massmedia att få information om ett före

tags verksamhet, ekonomiska ställning och resultat. 
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Det är numera allmiint accepterat att den a11stiilldc har ett beaktansvärt 

intresse av fortlöpande information om det egna företagets ekonomiska 

liige och framtidsutsikter. Den anställdes behov av insyn tillgodoses i viss 

utsträckning inom ramen för MBL. Enligt 19 * första stycket MBL skall 

arbetsgivaren fortlöpande hålla arbetstagarna underriittade om hur verk

samheten hos företaget utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt lik

som om riktlinjerna för personalpolitiken. lnformationsskyldigheten inne

fattar också skyldighet att bereda arbetstagarsidan tillfälle att granska 

böcker. r~ikenskaper och andra handlingar som rör arbetsgivarens verk

samhet. Meningen är att rätten till information enligt 19 * MBL skall skapa 

förutsättningar för ett iindamf1lsenligt utövande av inflytandet i arbetsgiva

rens verksamhet. Den skall också underlätta förhandlingar mellan arbets

givaren och arbetstagarnas företriidare genom att säkerstiilla att båda 

parter har samma faktaunderlag i sitt förhandlingsarbete. Alla syften kan ii 
andra sidan inte tillgodoses med stöd av 19 § MBL (jfr prop. 1975176: 105 

bilaga Is. 235). Det är också en förutsättning för att reglerna i 19§ MBL 

skall gälla att arbetsgivaren står i ett kollektivavtalsförhållande till en 

arbetstagarorganisation. lnformationsrätten giiller i förhållande till arbets

tagarorganisationen men inte i förhållande till enskilda arbetstagare. Det 

torde vara vanligare i mindre än i större företag att arbetsgivaren inte står i 

ett kollektivavtalsförhållande till någon arbetstagarorg<misation. Det sagda 

gör att regler om offentlig redovisning bör kunna ha ett värde för de 

anställda vid sidan av bestämmelserna i MBL. 

Till de intressenter som vid ett företags konkurs ofta drabbas hårt hör 

olika kategorier kreditgivare. Det kan antagas att årsredovisningen är av 
värde också för dessa kategorier genom den ökade möjlighet till insyn som 

redovisningen medför. En kreditgivare som framställer önskemål därom 

får visserligen regelmässigt tillgång till ett företags interna bokslut innan 

kredit av någon betydelse beviljas. Kreditgivare torde emellertid av rent 

praktiska skäl inte ha någon nära och fortlöpande kontakt med den verk

samhet som bedrivs av varje enskilt småföretag. Regler om årsredovisning 

måste därför enligt min mening betraktas som skyddsrcglcr för borgenä

rerna. Även statliga och kommunala organ kan. oavsett om de är kreditgi

vare eller ej. enligt min mening få värdefull information om företagens 

situation genom årsredovisningarna. 

Vad gäller.företagens kunder är det ett konsumentintresse att få känne

dom om sfldana ekonomiska förhållanden hos företagen som är av betydel

se för bedömningen av företagens prispolitik. Möjligheterna för konsumen

terna att göra sådana bedömningar måste enligt min mening öka om redo

visningarna är offentliga. 

För den ekonomiska .forskningen bör offentligt tillgängliga räkenskaper 

kunna ge ett värdefullt material for analyser av olika slag. Sådana räken

skaper ger också massmedia möjligheter till insyn i företagen. 

Jag vill också påpeka all den ökade insyn som möjliggörs genom årsre-
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dovisningen bör verka kreditstiirkande för företagen. underliitta alt obe

ståndstendenser upptäcks i tid och att lämpliga motåtgärder vidtas samt 

mot verka gäldeniirsbrott och skattebrott. 

Som konkurslagskommitten <Ju 1971 :06) framhåller i sitt remissyttrande 

bör de ökade möjligheter till insyn som årsredovisningen innebär vara 

iignadc att stiivja sådana förfaranden som i den allmänna debatten beteck

nas som missbruk av konkursinstitutet. 

Skiilen för regler om årsredovisning är enligt min mening generellt sett så 

starka att de uppviiger de nackdelar som en ökad insyn från konkurrenters 

sida kan medföra for vissa företag. Behovet av skydd mot skadlig insyn ffir 
beaktas vid den niirmare utformningen av reglerna om årsredovisningen. 

Pi"i grund av vad jag nu har anfört anser jag att regler om <°trsredovisning 

bör införas iiven for andra företagsformer iin aktiebolag och ckonnmiska 

föreningar. 

Bland rcmissinstanserna råder delade meningar om hur en vidgad krets 

av årsrcdovisningsskyldiga niirmare bör bestämmas. Till en början vill jag 

nämna att kommerskollcgium och stiftelseutredningen under hiinvisning 

till stiftelseutredningens pågående arbete har föreslagit att stiftelserna nu 

lämnas utanför regler om årsredovisning. Kommerskollcgium har vidare 

föreslagit att de nya årsredovisningsreglerna begränsas till att avse han

delsbolag. Svenska byggnadsentreprenörföreningen anser att ett genomfö

rande av förslaget om årsredovisning kan medföra mycket besviirande 

olägenheter för medelstora byggföretag som drivs i form av handelsbolag 

och att oHigenheterna inte uppvägs av några påtagliga fördelar. Sveriges 

advokatsamfund har föreslagit att årsredovisningsskyldighetcn begränsas 

till de företag som enligt kommitten utan särskild anmaning bör sända in 

avskrift av årsredovisningen till länsstyrelse. Patent- och regislreringsver

ket samt Föreningen Auktoriserade revisorer FAR har uttalat sig till för

män för att endast företag med minst 50 anställda åläggs att upprätta 

årsredovisning. Svenska revisorsamfundet anser att den nedre gränsen för 

årsredovisningsskyldighet bör sättas vid 25 anställda. 

Kommittens förslag att gränsen för årsredovisningsskyldighet skall sät

tas vid 10 anställda har tillstyrkts av åtskilliga remissinstanser. medan en 

instans har velat sätta gränsen för skyldighet att upprätta årsredovisning 

vid 5 anställda. Slutligen har ett antal remissinstanser slutit upp kring 

kommitteminoritetens krav på årsredovisningsskyldighet för alla som en

ligt bokföringslagen har att upprätta årsbokslut. 

Hur kretsen av årsredovisningsskyldiga närmare bör bestämmas beror i 

viss män på hur årsredovisningarna skall offentliggöras. För det fortsatta 

resonemangets skull vill jag därför redan här ge till känna att jag delar 

kommittens uppfattning om formen för offentliggörandet. 

De skäl för årsredovisningsskyldighet som jag nyss har angivit talar i och 

för sig för att denna skyldighet hör omfatta samtliga företag som har att 

upprätta årsbokslut (uppskattningsvis mellan 50000 och 70000 företag). 
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Inte minst gäller detta med hänsyn till de anställdas intressen. Som nämnts 

torde ju förutsiittningarna för insynsrätt enligt MBL oftare brista i fråga om 

mindre iin större företag. 

Å andra sidan bör enligt min mening även följande omständigheter 

beaktas vid bestämning av kretsen årsredovisningsskyldiga. Det är angelä

get att restriktivitet iakttas då det gäller att ålägga företagarna utökad 

uppgiftsskyldighet. Enligt kommittens förslag kan visserligen den som är 

årsredovisningsskyldig i allmänhet låta sin årsredovisning sammanfalla 

med årsbokslutet. Lagförslaget erbjuder emellertid den redovisningsskyl

dige ett visst skydd mot insyn. Jag tänker här på rätten att utesluta 

sammanställning över privata tillgångar och skulder. rätten att utesluta 

uppgift om lagerreserv samt rätten att efter tillstånd av myndighet underlå

ta att ange bruttoomsiittningssumma. Den som vill ta till vara dessa möjlig

heter till skydd mot insyn går samtidigt miste om den hanteringsmässiga 

fördel som det innebär att en årsredovisning får överensstämma med 

årsbokslut. Vidare måste beaktas det besvär som ligger i att bli föremål för 

förfrågningar från intressenters sida och att i vissa fall ha att insända 

årsredovisningen till länsstyrelsen. Till detta kommer att det från allmän 

synpunkt måste anses mer angeläget att större företag avger årsredovis

ning än att mindre gör det. Dessutom bör man ta hänsyn till att antalet nu 

tillgängliga, utbildade revisorer inte tillnärmelsevis räcker till för att grans

ka alla årsredovisningar, om redovisningsskyldigheten knyts till skyldighe

ten att upprätta årsbokslut. Frånvaron av revision sänker väsentligt värdet 

hos årsredovisningen. 

Nu angivna omständigheter talar för en starkare begränsning av kretsen 

ärsredovisningsskyldiga än till den krets av företag som har att upprätta 

årsbokslut. Hiirtill kommer att regler om årsredovisning i företag med 

personligt ansvariga delägare är en nyhet i svensk lagstiftning. Såvitt är 

känt saknas också i stort sett sådana regler i andra europeiska länder. Den 

nu aktuella lagstiftningen får därför i viss mfm karaktären av försökslag

stiftning. Det finns enligt min mening skäl att skaffa erfarenhetsunderlag 

innan man slutligt avgör frågan om hur långt årsredovisningsskyldigheten 

skall sträcka sig. Det kan alltså bli aktuellt att senare se över lagstiftningen 

i ljuset av de erfarenheter som vinns under dess tillämpning. 

Om gränsen sätts vid 50 eller 25 anställda, som har föreslagits av några 

remissinstanser, torde detta enligt den statistik som redovisas i betänkan

det - avseende förhållandena vid 1976 års utgång - innebära att sannolikt 

mindre än 300 företag respektive mellan 500 och I 000 företag skulle 

åläggas årsredovisningsskyldighet. Enligt min mening kommer därmed 

alltför få företag att omfattas av de nya reglerna. Kommitten har bedömt, 

uppskattningsvis och i siffror som hänför sig till 1976 års utgång, att en 

utsträckning av årsredovisningsskyldigheten till alla företag med minst tio 

anställda skulle beröra cirka 3 000 företag. 

Vid en sammanvägning av de olika omständigheter som jag nyss har 
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redovisat finner jag den av kommitten föreslagna storleksgränsen väl vald. 

Frågan om årsredovisning för företag som ingår i en .koncern kommer jag 

att behandla i samband med att jag tar stiillning till de föreslagna bestiim

melserna om konccrnredovisning (avsnitt 2.3.3). 

Bokföringsnämnden och Sveriges redovisningskonsulters förbund anser 

att kravet på årsredovisning inte bör knytas enbart till antalet anställda 

utan även till företagets omsättning. En annan remissinstans ifrågasätter 

om inte i stället för antalet anställda årsomsättning eller nettovärde av 

tillgångar bör vara avgörande för skyldigheten att upprätta årsredovisning. 

För egen del vill jag erinra om att man i förarbetena till aktiebolagslagen 

(prop. 1975: 103 s. 238) har avvisat tanken, på omsiittningssumman som 

lämpligt kriterium då det gäller att avgöra vilka aktiebolag som skall vara 

skyldiga att ha kvalificerad revision. Antalet anställda är ett uttryck för 

företagets ekonomiska och sociala betydelse och visar direkt dess vikt för 

arbetsmarknaden. Jag finner det därför naturligt att utgå från antalet an

ställda i den nu förevarande griinsdragningsfrågan. I 18 * bokföringslagen 

föreskrivs för resultaträkningen en ny uppställningsform. den s. k. staffel

formen. om företaget sysselsätter i medeltal minst tio anställda. Staffelfor

men anses ge bättre och mer lättillgänglig information än andra uppställ

ningsformer. Staffelformens anknytning till antalet anställda utgör enligt 

min mening ytterligare ett skäl för att låta också skyldigheten att avge 

årsredovisning bero av detta antal. Ett nära. positivt samband mellan 

antalet anställda och tillgångarnas storlek brukar dessutom föreligga (jfr 

prop. 1975:103 s. 239). 

Kommitten har föreslagit en tilläggsregel som innebär att årsredovisning 

alltid skall avges. om tillgångarnas nettovärde i ett företag enligt balansräk

ningar för de två närmast föregående räkenskapsåren överstiger I 000 

basbelopp för den sista månaden av respektive räkenskapsår. Den regeln 

gäller även om antalet anställda skulle understiga tio. Jag anser för min del 

att en sådan regel har ett värde genom att den medför årsredovisningsskyl

dighet vid de mest påtagliga fallen av missförhållanden mellan balansom
slutning och antalet anställda. 

På grund av det anförda ansluter jag mig till kommittens uppfattning och 

förordar alltså att enbart antalet anställda skall vara avgörande för årsredo

visningsskyldigheten. om inte balar.somslutningen överstiger I 000 basbe
lopp. 

Kommitten har föreslagit bestämmelser om årsredovisning för niirings

drivande stiftelser i samma omfattning som för andra företagsformer. 

Stiftelseutredningen har i sitt remissyttrande upplyst att man ämnar föreslå 

bestämmelser om årsredovisning i en ny lagstiftning om stiftelser och att 

det pågående arbetet kan avvaktas utan påtagliga olägenheter. I avvaktan 

på resultatet av stiftelseutredningens arbete saknas enligt min mening 

anledning att nu införa föreskrifter om årsredovisning för vissa näringsdri

vande stiftelser. Stiftelser bör därför undantas frfm den årsredovisnings

skyldighct som jag nu föreslår bestämmelser om. 
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Angf1cnde formen för offentliggörande av tirsreduvisningen har några 

remissinstanser uttalat meningar som avviker frftn kommittens uppfatt

ning. Det har bl. a. föreslagits av ett par instanser att den ilrsrcdovisnings

skyldige åliiggs att direkt tillhandahi'dla sin redovisning p<°1 hegäran av 

envar. Andra rcmissinstanser anser att firsredovisningarna bör sändas in 

utan anmaning. 
Det niirmast till hands liggande sättet att lösa frågan om offentliggörande 

är givetvis att t1lägga samtliga de företag som berörs av reformen att utan 

siirskild anmodan siinda in sin tirsredovisning. Mot en sådan lösning talar 

emellertid ncra skäl. Som jag tidigare har nämnt har den nu aktuella 

lagstiftningen i viss män försökskaraktär. E1farenhetsunderlag saknas allt

så för en säker bedömning av intresset för årsredovisningar i de aktuella 

företagen. Vidare är det angeläget att företagare och myndigheter som 

berörs av reformen besparas onödigt besvär. 

Med hänsyn till nu niimnda förhållanden anser jag att skyldighet att 

insända en avskrift av och att därmed offentliggöra årsredovisningen bör 

föreligga endast efter särskild anmodan av myndighet. För att årsredovis

ningen verkligen skall vara offentlig och för att administrativt krångel skall 

undvikas bör sådan anmodan ske så snart nt1gon enskild önskar ta del av en 

viss årsredovisning. Den enskilde skall alltså inte hehöva anföra något skäl 

för sin begäran. Enskild som begär att en avskrift av årsredovisning skall 

infordras bör vara skyldig att erlägga en ansökningsavgift. En sådan avgift 

kan införas genom en ändring i expeditionskungörelsen. som inte fordrar 

riksdagens medverkan. Genom en sådan avgift motverkas att avskrifter 

hegärs i trakasseringssyfte eller av obefogad nyfikenhet. Då tillgfmg till 

årsredovisningl!n är påkallad av något allmänt intresse bör avskrift av 

redovisningen alltid kunna infordras och någon avgiftsbelagd ansökan 

behövs då alltså inte. 

Det naturliga förfaringssättet då en enskild intressent vill ta del av 

ärsredovisningen bör vara att intressenten först vänder sig till företagaren 

med begäran därom. Om företagaren tillmötesgår denna begäran är saken 

klar och någon myndighet behöver inte kopplas in. 

För företag som under de två närmast föreg{1ende räkenskapsåren har 

haft en balansomslutning överstigande I 000 gånger basheloppet eller mer 

än 200 anstiillda har kommitten föreslagit att redovisningarna alltid skall 

finnas tillgängliga hos en offentlig myndighet. Enligt min mening föreligger 

ett positivt samband mellan ett företags storlek och intresset från allmän 

synpunkt av insyn i företaget. Jag finner det därför naturligt och lämpligt 

all redovisningshandlingarna för nyss angivna större företag alltid skall 

finnas tillgiingliga hos en offentlig myndighet. Dessa företag bör dä1for 

utan s~irskild anmaning siinda in redovisningshandlingarna till myndighe

ten. 
Jag delar kommillens uppfattning all det är mest iindamålsenligt att 

årsredovisning i förekommande fall siinds in till dt:n länsstyrelse som är 

registreringsmyndighet för företaget. 
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J fråga om årsredovisningens innehåll är enligt min mening den naturliga 

utgängspunktt:n bokföringslagens bestämmelser om årsboksl_ut. Naturligt

vis bör dock den offentliga redovisningsskyldigheten inte sträckas så långt 

att företagarmt därigenom åsamkas skada eller olägenhet av betydelse. 

Årsredovisningens närmare innehåll kommer jag att behandla i specialmo

tiveringen. 
Enligt aktiebolagslagen är vissa angivna större aktiebolag skyldiga att 

avge delårsrapporter ( 11 kap. 12-14 ** aktiebolagslagen). Jag delar kom

mittens uppfattning att de nu föreslagna bestämmelserna om årsredovis

ning bör kompletteras med en skyldighet för de större företagen att avge 

delårsrapporter motsvarande vad som gäller för aktiebolag. 

2.3.2 Rel'ision 

Lagregler om revision finns i gällande rätt för aktiebolag och ekonomis

ka föreningar i allmänhet. Särskilda sådana regler finns dessutom för 

försäkringsbolag. bankinstitut, understödsföreningar. hypotcksinstitu

tioner och vissa stiftelser. 

Kommitten föreslår nu bestämmelser om revision för den krets av före

tag som enligt kommitten bör upprätta årsredovisning. Dessutom föreslås 

krav på kvalificerad revision i vissa större företag. Om tillgfmgarnas netto

värde i ett företag för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

överstiger I 000 basbelopp eller om för vart och ett av dessa räkenskapsår 

antalet anställda har överstigit 200 eller om företaget utgör moderföretag i 

koncern av sådan storlek som har angetts nu föreslår kommitten - efter 

mönster av vad som gäller för aktiebolag - att revisorn skall vara auktori

serad. 

Bestämmelserna om revision i 10 kap. aktiebolagslagen har i stor ut

striickning tjänat som förebild för kommitten vid den närmare utformning

en av revisionsreglerna. Enligt kommitten bör revisionsberättelsen offent

liggöras i samma ordning som årsredovisningen. 

Det stora nertalet remissinstanser har godtagit kommittens förslag när 

det gäller vilka företag som bör vara revisionsskyldiga. Från några håll 

siigs dock att kretsen av revisionsskyldiga bör göras mer omfattande än 

vad kommitten har föreslagit. 

För egen del vill jag först påpeka att en generell plikt för bokföringsskyl

diga företag att anlita revisor kan antas medföra att bokföringslagen skulle 

efterlevas noggrannare än vad nu är fallet. Vid sidan av sin uppgift att 

kontrollera redovisningen och granska att bokslut m. m. uppfyller legala 

krav kan revisorn dessutom. särskilt i mindre och medelstora företag. ha 

en rådgivande funktion. t. ex. beträffande redovisningssystemets upplägg

ning och i skattefrågor. Å andra sidan måste beaktas att antalet nu tillgäng

liga. utbildade revisorer inte tillnärmelsevis skulle räcka till för att granska 

redovisningarna för alla de företag som skulle beröras av en sådan ut

sträckning av revisionsskyldigheten. Även om reformen begränsades till 
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företag som har att upprätta rirsbokslut skullt! 1frn uppskattningsvis kom

ma att bt!röra mellan 50 000 och 70 000 företag. Dessutom innt!bär en 

skyldight!t att anlita revisor ökade kostnader för företagen. vilket kan vara 

särskilt kännbart för de minsta företagen. Det iir emellertid särskilt viktigt 

att de uppskattningsvis cirka 3 000 företag som skall upprätta ~irsrcdovis

ning också blir föremål för revision. Föreskrifter om revision är i själva 

verket en förutsättning för att reglerna om årsredovisning skall hli efkkti

va. Jag ansluter mig därför till kommittens uppfattning att kretsen av 

revisionsskyldiga företag bör sammanfalla med den krets av företag som 

skall avge årsredovisning. 

Som jag tidigare har nämnt anser jag att stiftelser bör undantas från den 

årsredovisningsskyldighet som jag nu föreslår bestiimmelser om. I konse

kvens med den tankegång som jag nyss har utvecklat vill jag diirför inte 

heller föreslå regler om revision för stiftelser. Jag vill här också erinra om 

att stiftelseutredningen förklarat att den inom ramen för en ny lagstiftning 

om stiftelser ämnar föreslå bestämmelser om rt!vision för stiftelser. 

Från allmän och enskild synpunkt är intresset av kvalificerad revision i 

större företag betydande även om företaget drivs i annan form än aktiebo

lag eller ekonomisk förening. Enligt min mening bör därför även andra 

företag än aktiebolag eller ekonomiska föreningar ha auktoriserad revisor 

om företaget har sådan balansomslutning eller sådant antal anställda som 

enligt aktiebolagslagen medför skyldighet för ett aktiebolag att anlita auk

toriserad revisor. Det innebär att revisorn bör vara auktoriserad. om för ett 

företag tillgångarnas nettovärde for de två senaste räkensskapsårcn över

stiger I 000 bashelopp eller om för ett företag antalet anställda under vart 

och ett av de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200. 

Enligt min uppfattning föreligger det inte tillräckliga skäl för att succes

sivt genomföra den här föreslagna reformen. Uppskattningsvis torde högst 

ett hundratal företag beröras av den föreslagna bestämmelsen om skyldig

het att anlita auktoriserad revisor. 

Några remissinstanser tar upp frågan om ytterligare krav i framtiden på 

kvalificerad revision. Riksåklagaren anser sålunda att på sikt samtliga 

företag som formellt eller reellt kan drivas utan personligt bctalningsansvar 

bör vara underkastade kvalificerad revision. Enligt överåklagaren i Stock

holm är det ett önskemål att i framtiden större krav ställs på revisorerna 

även i mindre företag. 

Jag kommer att senare behandla frågan om revisors kompetens i aktie

bolag (se avsnitt 2.5.2 och 2.6.3). Enligt min mening är det naturligt att 

bestämmelser om ökade kompetenskrav på revisorerna i första hand i.ivt!r

vägs för aktiebolagens del, eftersom delägarna där saknar personligt an

svar för företagets skulder. När erfarenhet har vunnits av de nya reglerna 

om revision i andra företag än aktiebolag kan det emelkrtid finnas anled

ning att ånyo överväga frågan om i hur många företag revisionen obligato

riskt bör vara kvalificerad. 
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Aktiebolagslagcns bestämmelser om revision är enligt min mening den 

naturliga utgfrngspunkten för revisionsreglernas innehåll då det gäller and

ra företagsformer. Reglernas niirniare innehåll kommer jag att behandla i 

specialmotiveringen. 
Frågan om revision i koncerner och företag som ingår i en koncern 

kommer jag att behandla i nästa avsnitt. 

2.3 .3 Koncerner med ö1·cr- och underordnade företag 

I aktiebolagslagen regleras endast koncerner där moderföretaget är ett 

svenskt aktiebolag. Enligt 1 kap. 2 * aktiebolagslagen föreligger en koncern 

om ett aktiebolag äger så många aktier eller andelar i en svensk eller 

utlämlsk juridisk person. att det har mer än hälften av rösterna for samtliga 

aktier eller andelar. Ett koncernförhållande föreligger vidare enligt aktie

bolagslagen om ett aktiebolag - utan att äga röstmajoritet - på grund av 

aktie- eller andclsinnehav eller avtal har ett bestämmande inflytande över 

en juridisk person och en betydande andel i resultatet av dess verksamhet. 

Det överordnade respektive underordnade företaget i nu angivna koncern

förhållanden benämns med aktiebolagslagens terminologi moderbolag re

spektive dotterföretag. Moderbolaget tillsammans med alla dotter- och 

dotterdotterföretag etc. utgör en koncern. Moderbolag skall enligt 11 kap. 

10 § aktiebolagslagen avge koncernredovisning. Även lagen (1948: 433) om 

försäkringsrörclse innehåller vissa regler om koncernförhållanden. För 

andra företagsgrupper saknas koncernredovisningsregler. 

Jag kommer att senare under året ta upp frågan om redovisningsregler 

för koncerner i vilka moderföretaget är en ekonomisk förening på grundval 

av förslag härom i departementspromemorian Ds Ju 1979: 14. 

Kommittens förslag till koncernregler avser först och främst företags

kombinationer i vilka moderföretaget är en enskild firma med skyldighet 
att upprätta årsbokslut eller annan bokföringspliktig juridisk person än 

aktiebolag eller ekonomisk förening. Kommitten föreslår att moderföreta

get i en sådan koncern skall avge koncernredovisning bestående av kon

cernresultaträkning och koncernbalansräkning, om koncernen under det 
senast förflutna räkenskapsåret har sysselsatt i medeltal minst tio anställ

da. 
En minoritet inom kommitten har i en reservation föreslagit att skyldig

heten att avge koncernredovisning knyts till skyldigheten att upprätta 

årsbokslut och att det alltså inte bör ställas upp något krav på visst antal 

anställda. 

Flertalet remissinstanser har i huvudsak lämnat kommittens förslag utan 

erinran. Endast Svenska revisorsamfundet har avstyrkt bestämmelser om 

koncernredovisning för hithörande företagskombinationer. Å andra sidan 

har flera remissinstanser stött förslaget i reservationen. 

För egen del vill jag i fråga om betydelsen av särskilda regler om 

koncernrcdovisning till en början hänvisa till vad som anfördes vid till-

5-Riksda1-:en 1979180. I sam/. Nr 143 
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komsten av aktieholagslagen lprop. 1975: 103 s. 277l. De då åberopade 

skälen kan i huvudsak sammanfattas enligt följande. Man kan inte enbart 

av de olika koncernbolagens tirsredovisningar fii en klar hild av koncer

nens stiillning. När det gäller tillgängar som modernolag äger genom dot

terbolag kommer värderingen av tillgångarna att i moderbolagets balans

räkning hiinföra sig till aktierna i dotterbolaget och inte direkt till dotlerho

lagets tillgångar. En sådan indirekt värdering är ägnad att fördunkla redo

visningen av företagets ställning. Vilka reala tillgångar som representeras 

av dotterbolagets aktier framgår ju inte av moderbolagets balansräkning. 

Den omständigheten att moderbolaget och dotterbolaget iir särskilda rätts

suhjekt medför också att skuldförhällanden kan bestå mellan moderbolaget 

och dotterbolagen samt mellan dotterbolagen inbördes. Sådana skuldför

hållanden kan. utan att siirskilt framträda i moderbolagets redovisningsma

terial. ändå i verkligheten ha en väsentlig inverkan på moderbolagets 

ställning. 

Vid tillkomsten av aktiebolagslagen anfördes vidare att möjligheterna att 

bedöma en koncerns rörelseresultat på grundval av kom:ernföretagens 

årsredovisningar är begränsade. I koncernförhiillanden finns nämligen 

möjligheter att genom transaktioner av olika slag mellan koncernbolagen 

fördela koncernresultatet efter gottfinnande. Allmänna regler hindrar inte 

moderbolaget från att låta förlust uppkomma på ett dotterföretags rörelse 

för att möjliggöra redovisning av vinst på moderbolagets eller annat dotter

företags rörelse. Eftersom koncernbolagen är särskilda rättssubjekt ger de 

allmänna reglerna om balansräkningen inte något skydd mot att ett kon

cernbolag utdelar den vinst som finns enligt dess balansräkning utan hän

syn till uppkommen förlust hos annat koncernbolag. De nyssnämnda trans

aktionerna kan innebära att rent fiktiva vinster redovisas och utdelas. Om 

orealiserade och kanske orealiserbara värdehöjningar på tillgångar hos 

bolaget redovisas som vinst och utdelas. hotas bolagets soliditet och yt

terst dess existens. Om ett koncernholag överlåter viss tillgång till ett pris 

som överstiger det bokförda värdet hos säljaren. uppkommer en bokfö

ringsvinst för den sistnämnde. Så länge den sftlda tillgången fortfarande 

tillhör koncernen är vinsten orealiserad. Risken för sådana internvinst

transaktioner är uppenbar med hänsyn till att priset på varan kan mer eller 

mindre godtyckligt bestämmas av den gemensamma ledningen. - Möjlig

heterna att i koncernförhållanden manipulera med koncernbolagens eko

nomiska ställning och rörelseresultat utgör ett hot inte bara mot de anställ

da utan också mot den aktieköpande allmänheten och mot bolagets borge

närer som riskerar att köpa aktier respektive ge lån till koncernbolag, 

vilkas reella ställning är långt sämre än bokföringen ger sken av. 

Svenska revisorsamfundet har i sitt remissyttrande anfört att aktiebo

lag.slagens syfte med koncernredovisningen. att bestämma gränsen för 

vinstutdelning inom koncernen. helt saknas i den föreslagna lagstiftningen 

diir man inte har uppdelning i bundet och fritt kapital. 
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Enligt min mening hindrar nyssnämnda förhållande inte att de nyss 

återgivna skälen för kom:ernredovisning i huvudsak tKks[1 gör sig giillande 

vid sådana koncernbildningar där moderföretaget utgörs av eti företag utan 

bundet kapital. Bokföringslagen skall främja en fullständig. korrekt och 

överskådlig ekonomisk redovisning. Organiseras en ekonomisk verksam

het som koncern ger detta, om koncernregler saknas. möjligheter att 

manipulera med koncernföretagens ekonomiska stiillning och rörelseresul

tat. Därigenom motverkas uppenbarligen den nämnda målsiittningen med 

bokföringslagen. 

Vad jag här anfört gör att jag ansluter mig till kommittens uppfattning att 

behov föreligger av koncernredovisning iiven för koncerner med annat 

moderföretag än aktiebolag eller ekonomisk förening. 

Jag går nu över till frågan om vilken storlek på koncernen som skall 

kriivas för att skyldighet att upprätta koncernredovi•ming skall inträda. 

Hiir vill jag i viss mån knyta an till vad jag tidigare har anfört om gränsen 

för skyldighet att avge årsredovisning. 

A ena sidan talar de nyss angivna skälen för koncernredovisning för att 

skyldigheten att avge sådan redovisning knyts till skyldigheten att upprätta 

årsbokslut. Härtill kommer att antalet företag som skulle beröras av en 

sådan reform synes vara lågt. Enligt av kommitten redovisat material 

ingick den 31 december 1976 i statistiska centralbyråns koncernregister, 

som då omfattade totalt I 524 koncerner, endast sex koncerner med han

delsbolag som moderföretag. 

Ä andra sidan måste beaktas att det från allmän synpunkt fftr anses mer 

angeläget med koncernredovisning ju större koncernen är samt att upprät

tande av koncernredovisning innebär besvär för företagarna och kräver en 

inte obetydlig bokföringsteknisk kunskap. Regler om koncernredovisning 

för nu ifrågavarande företagskombinationer är en nyhet i svensk rätt och 

motsvarighet torde saknas i övriga europeiska länder. 

Vid en avvägning av nu angivna omständigheter - och med beaktande 

av den föreslagna gränsen för skyldighet att avge årsredovisning - har jag 

liksom kommitten funnit det lämpligt att föreslå att korn.:ernredovisning 

skall avges, om koncernen har minst tio anställda. 
Stiftelseutredningen anser att frågan om kom:ernredovisning då en stif

telse utgör moderföretag bör lösas inom ramen för en ny lagstiftning om 

stiftelser samt att stiftelserna inte heller övergångsvis bör belastas med att 

lämna koncernredovisning. Däremot har stiftelseutredningen inte något 

emot att stiftelserna berörs av kommitteförslaget som dotterföretag. 

För min del vill jag påpeka att koncernrcdovisningen är en sammanfat

tande redovisning som för sin användbarhet bör kompletteras med årsre

dovisning för moderföretaget. Jag har redan föreslagit att stiftelser inte nu 

bör åläggas skyldighet att avge årsredovisning. På grund därav och då 

frågan om koncernredovisning när en stiftelse utgör moderföretag kommer 

att behandlas av stiftelseutredningen anser jag att förctagskombinationer 
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med stiftelse som moderföretag inte bör underkastas skyldighet att avge 
konccrnredovisning. 

Kommitten har föreslagit att moderföretaget senast sex månader efter 

utgången av sitt räkenskapsår skall sända in avskrift av koncernredovis

ning och koncernrevisionsberättelse till den länsstyrelse där moderföreta

get är registrerat. 

Flertalet remissinstanser har lämnat den föreslagna publicitetsregeln 

utan erinran. Enligt patent- och registreringsverket är det emellertid mest 

iindam{1lsenligt att samtliga konccrnredovisningar samlas hos patent- och 

rcgistreringsverket. Föreningen Auktoriserade revisorer FAR anser att 

reglerna för insiindande av årsredovisning och koncernredovisning bör 

vara helt parallella. Föreningens uppfattning innebär att koncernredovis

ning i en del fall skall liimnas först efter anmodan av länsstyrelsen. Svens

ka revisorsamfundet framför motsvarande uppfattning . 

.Jag delar kommittens uppfattning att det är mest ändamålsenligt och 

mest i konsekvens med övrig associationsrättslig lagstiftning att avskrifter 

av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse i förekommande 

fall sänds in till moderföretagets registreringsmyndighet. dvs. till länssty

relsen. 

Enligt min uppfattning tillgodoses insynsintresset bäst om koncernredo

visningshandlingarna sänds in till länsstyrelserna utan särskild anmaning. 

Givetvis är det. som jag tidigare har understrukit i fråga om årsredovis

ning. angeläget att företagarna i möjligaste mån besparas besvär. Då det 

gäller koncernredovisning ligger besväret för företagarna främst i själva 

upprättandet av handlingarna men knappast i insändandet av dessa till 
vederbörande länsstyrelse. Det är vidare ett ganska ringa antal koncerner 

som berörs av de föreslagna reglerna. Att alla koncernredovisningshand

lingarna sänds in kan därför inte antas leda till hanteringsproblem hos de 

mottagande länsstyrelserna. På grund av det anförda ansluter jag mig till 

kommittens uppfattning att avskrifter av koncernredovisning och koncern

revisionsberättelse bör sändas in utan anmaning till länsstyrelsen. 

Jag delar kommittens uppfattning att koncernredovisningsbestämmel

serna bör utformas i huvudsaklig överensstämmelse med motsvarande 

bestämmelser i aktiebolagslagen. Till reglernas närmare innehåll återkom

mer jag i specialmotiveringen. 

Enligt kommitten bör årsredovisning upprättas för varje bokslutspliktigt 

företag som ingår i en koncern för vilken koncernredovisning skall upprät

tas. även om företagen var för sig har mindre än tio anställda. Föreningen 

Auktoriserade revisorer FAR har gett uttryck för uppfattningen att kravet 

på årsredovisning i sådana fall kan begränsas till moderföretaget. Svenska 

byggnadsentreprenörföreningen har ställt sig avvisande till regeln om att 

företag som ingår i en koncern med minst tio anställda skall avge årsredo

visning. Föreningen har hävdat att det förhållandet att ett litet bolag ingår i 

en koncern inte i och för sig gör en årsredovisning för detta bolag intres

sant. 
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Som jag tidigare har framhållit är koncernredovisningen en sammanfal

hlmle redovisning som för sin användbarhet bör kompletteras med årsre· 

dovisning för moderföretaget. Jag anser därför att årsredovisning bör 

upprättas for mode1i'öretaget i en koncernredovisningsskyldig koncern, 

iiven om moderföretaget har mindre än tio anställda. Vad nu har sagts bör 

däremot enligt min mening inte gälla i fråga om dotterföretag med färre än 

tio anställda. En koncernredovisnings upplysningsvärde torde nämligen 

inte nämnvärt påverkas av om det finns årsredovisning eller ej för mindre 

dotterföretag i koncernen. 

Enligt 10 kap. 3 § fjärde stycket aktieholagslagen skall auktoriserad 

revisor finnas i aktiebolag som är moderföretag i en koncern. om balans

omslutningen för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp 

som motsvarar I 000 gånger basbeloppet för den sista månaden av resp. 

räkenskapsår eller om antalet anställda vid koncernföretagen under 

nämnda tid i medeltal överstigit 200. Jag instämmer i kommittens uppfatt

ning att även andra moderföretag än aktiebolag bör ha auktoriserad revi

sor. om koncernen har sådan balansomslutning eller sådant antal anställda 

som har angetts nu. 

2.3.4 S. k. sidoordnade koncerner 

Om en fysisk eller juridisk person <exempelvis en icke näringsidkande 

stiftelse) som inte är skyldig att upprätta årsbokslut enligt bokföringslagen 

har ett bestämmande inflytande över två eller flera bokföringsskyldiga 

juridiska personer bildar dessa juridiska personer enligt den av kommitten 

föreslagna terminologin en s. k. sidoordnad koncern. Den fysiska eller 

juridiska person som har del bestämmande inflytandet över företagen i den 

sidoordnade koncernen och under vars gemensamma ledning företagen 

står föreslås bli skyldig att avge koncernredovisning, om den sidoordnade 
koncernen under det senast förflutna räkenskapsåret har sysselsatt i me

deltal minst tio anställda. Kommitten föreslår att redovisningshandlingar

na skall sändas in till patent- och regislreringsverkel. 

Enligt kommittens mening föreligger i sidoordnade koncerner samma 

risk för manipulationer med företagens ekonomiska ställning och rörelse

resultat som då fråga är om ett moder-dotterförelagsförhållande. 

Kommittens förslag att koncernredovisning skall avges för sidoordnade 

koncerner har utsatts för kraftig kritik. Till de remissinstanser som har 

avstyrkt att sådana regler nu införs hör bl. a. bokföringsnämnden, För

eningen Auktoriserade revisorer FAR. Svenska revisorsamfundel, Svens

ka handelskammaii'örbundel, Sveriges industriförbund och Svenska ar

betsgivareföreningen. Å andra sidan finns bland remissinslanserna också 

den meningen företrädd att man bör gå längre än vad kommitten har 

föreslagit. Del har bl. a. hävdats att när man talar om en fysisk person i 

ledningen för en sidoordnad koncern man även bör avse sådana som är 

närstående till denna person. 
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för egen del vill jag framhålla att det i och för sig är önskvärt med ökad 

insyn i och överblick över de företagskombinationer som kommitten har 

kallat sidoordnade koncerner. Den bristande insynen försvårar totalbilden 

av en verksamhet som rent faktiskt kan bedrivas av en och samma person. 

lnsynsintresset gör sig särskilt gällande för anställda. borgenärer och det 

allmänna. 

Det är emellertid tveksamt om behovet av insyn kan tillgodoses genom 

att koncernredovisningsregler nu införs i enlighet med vad kommitten har 

föreslagit. Bokföringsniimnden. som utgör ett siirskilt expertorgan i redo

visningsfrågor med god överblick av bokföringspraxis. har funnit att det i 

hithörande företagskonglomerat saknas koncernstrukturens förutsättning

ar för att tillämpa giingse regler för upprättande av koncernresultat- och 

koncernbalansräkningar. Den koncernredovisning som kommitten föreslår 

för sidoordnade koncerner skulle enligt bokföringsnämnden resultera i ett 

slags sammanläggningsbalans där inga som helst elimineringar kan göras. 

Bokföringsnämnden har vidare, liksom Föreningen Auktoriserade revi

sorer FAR. understrukit att det varken finns praxis eller nationella eller 

internationella rekommendationer för koncernredovisning i sidoordnade 

koncerner. 

På grund av det anförda anser jag att förutsättningar saknas för att nu 

föreslå införande av koncernredovisningsregler för de av kommitten be

skrivna sidoordnade koncernerna och liknande företagskombinationer. 

Å andra sidan måste övervägas om man inte på annat sätt än genom 

koncernredovisning redan nu bör förbättra informationen om de i detta 

avsnitt behandlade företagsgrupperingarna. Som Sveriges industriförbund 
har anfört i sitt remissyttrande kan av naturliga skäl bl. a. kreditgivare och 

anställda ha intresse av att veta vilka företag som en fysisk person har ett 

bestämmande inflytande över. Även för konkurrenterna kan det finnas ett 

berättigat insynsintresse, nämligen om den fysiska personen använder sig 

av de företag över vilka han har ett bestämmande inflytande på ett sätt som 

innebär illojal konkurrens. 

Mot denna bakgrund kan det övervägas att föreslå bestämmelser om 

skyldighet för fysiska personer att till patent- och registrerings verket sända 

in en förteckning över de företag i vilka de har mer än hälften av rösterna 

för samtliga aktier eller andelar. Jag har emellertid kommit till uppfattning

en att värdet av en sådan uppgiftsplikt inte skulle uppväga de olägenheter 

som en lagstiftning därom skulle medföra. Här vill jag först och främst 

betona att de anställdas intresse av insyn i de nu behandlade företagsgrup

peringarna i viss utsträckning bör kunna tillgodoses inom ramen för MBL. 

Det bör också beaktas att en lagstiftning om en sådan uppgiftsplikt som 

nyss har angivits måste medföra en inte obetydlig ökning av den byråkra

tiska kontrollapparaten. F. n. förs nämligen inte något register över fysiska 

personer och deras aktie- eller andelsinnehav. Patent- och registrerings

verket saknar därför nu möjlighet att kontrollera en eventuell skyldighet 
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att upprätta cH.:h sända in ifrågavarande förteckningar. Att upprätta och 

sända in förteckning innebär naturligtvis ockst1 hesvär för Jcn enskilde. 

Det är slutligen tveksamt om ma~ g~noiii uppgiftsskyiUighe;cn över huvud 

taget kan komma åt de missförhållanden som kan förekomma. Uppgifts

skyldigheten skulle kunna kringgås t. ex. genom att den fysiska personen 

sprider aktierna eller andelarna på honom niirstående eller anlitar bulvan. 

Jag vill således inte heller föreslå några bestiimmclser om skyldighet för 

fysiska personer att till patent- och registreringsverket sända in förteck

ning över de företag i vilka de har majoriteten av röstetalet. 

2.4 S. k. SO/SO-bolag m. m. 

2 .4. I 50150-holag i a/.:tieholagsriitten 

Med 50/50-bolag avser jag en juridisk person i vilken vartdera av två 

juridiskt fristående ägarföretag har hälften av röst'erna för samtliga aktier 

eller andelar och i vars angelägenheter ägarföretagen endast kan besluta 

gemensamt. Med 50/50-bolag jämställer jag en juridisk person som ägs av 

flera än två juridiskt fristående företag under förutsättning dels att inget av 

ägarföretagen har röstmajoritet i det underordnade företaget och dels att 

ägarföretagen i avtal bestämt att de endast gemensamt kan besluta i det 

underordnade företagets angelägenheter. Det utmärkande i fråga om 50/50-

bolag och därmed jämställda företag iir meJ andra ord att vart och ett av de 

överordnade företagen endast har en negativ bestämmanderätt, dvs. en 

möjlighet att utöva vetorätt i det underordnade företagets angelägenheter. 

Vid tillkomsten av aktiebolagslagcn gjorde föredragande statsrådet ett 

uttalande av innebörd att 50/50-bolag skulle omfattas av koncernbegreppet 

i I kap. 2 * aktiebolagslagen (prop. 1975: 103 s. 279). Detta uttalande har 

utsatts för åtskillig kritik (se LU 1977178: 8 s. 18). I februari 1978 fick 

bolagskommitten därför i uppdrag att utreda frågan om en ändamålsenlig 

utformning av det aktieholagsrättsliga kcinn:rnbegreppet i vad avser 50/50-

bolag ( 1979 års kommitteberättelse del Il s. 22). 

Kommitten har funnit all 'i0/50-bolag inte bör omfa\las av koncernbe

greppet då det g;illcr tillämpningen av koncernredovisnings- och vinstut

delningsregler. Inte heller reglerna om låneförbud eller andra besUimmel

ser i akticholagslagcn vid vars tillämpning koncernbegreppet kan ha bety

delse påkallar enligt kommittens uppfattning att 50/50-bolag betraktas som 

dotterbolag. 

Det stora flertalet rcmissinstanser har lämnat kommittens uppfattning 

utan invändning. LO och Svenska fabriksarbctareförbundet anser emeller

tid att 50/50-bolagen bör omfattas av koncernbegreppet. LO har i sitt 

remissvar hiivJat att redovisningsaspckten inte bör få avgöra huruvida en 

holagstyp skall betraktas som tillhörande en koncern dler inte. LO menar i 

stället att de redovisningsproblem som kan förekomma i samband med 50/ 

50-bolag bör ses som tekniska frågor vilka fär lösas genom att bokförings-
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nämnden ges i uppdrag att utforma redovisnings- och informationsregler 
för dessa företag. 

För egen del anser jag liksom kommitten att övervägande skäl talar mot 

att i koncernredovisningssammanhang behandla 50/50-bolag som koncern

företag. Dessa skäl, som kommitten närmare har utvecklat i sitt betänkan
de, är i huvudsak följande. 

- Att låta 50/50-bolag innefattas under koncernbegreppet leder till missvi
sande koncernredovisningar genom att den grupp företag över vilken ett 

moderföretag har full bestämmanderätt framstår som större än den i 

verkligheten är. 

- Även från vinstutdelningssynpunkt framstår det som olämpligt att i 

koncernredov ·sningen ta med företag som moderbolaget inte har full be

stämmanderätt över. Ur koncernens synvinkel är 50/50-bolagets vinst

medel nämligen ännu inte realiserade. Moderföretaget har ju inte möjlig

het att på eg•!n hand driva igenom ett beslut om utdelning i 50/50-

bolaget. Om man i koncernbalansräkningen tar med de likvida medlen i 

ett 50/50-bolag, över vilka det aktieägande bolaget inte kan disponera, 

kan detta vidare i vissa fall ge anledning till felbedömning vid 

vinstutdelningsbeslut, eftersom koncernens likviditet då framstår som 

bättre än den verkliga. 

- Att låta 50/50-bolag innefattas under koncernbegreppet torde strida mot 
internationell koncernredovisningpraxis. 

- Det pågår en utveckling av metoderna att på ett ändamålsenligt sätt 

redovisa bl. a. hälftenägda företag. Det skulle vara olämpligt att nu låsa 

denna utveckling genom att betrakta 50/50-holag som dotterföretag. 
Av de anförda skälen anser jag alltså att 50/50-bolag inte bör omfattas av 

koncernbegreppet då det gäller tillämpning av koncernredovisningsreg

lerna i 11 kap. IO och 11 §§ aktiebolagslagen. Det överordnade bolagets 

ägarintressen i 50/50-bolaget bör i stället redovisas såsom andra aktier eller 
andelar. Det utv1:cklingsarbete som pågår i fråga om lämpliga metoder för 

redovisning av delägda företag kommer jag att beröra senare (avsnitt 

2.4.3). 

Bestämmelserna i 12 kap. 2 § aktiebolagslagen om vinstutdelning i kon

cerner knyter an till koncernbalansräkningen. Liksom kommitten finner 

jag det därför naturligt att då det gäller dessa bestämmelser använda 

samma koncernbegrepp som vid tillämpning av koncernredovisningsreg

lerna. 
När det gällder de övriga regler i aktiebolagslagen som är knutna till 

begreppet koncern uppehåller jag mig först vid låneförbudet. Bestämmel

serna härom i 12 kap. 7 § aktieholagslagen innebär bl. a. att aktiebolag inte 

får låna ut pengar till den som äger aktier i eller är styrelseledamot eller 

verkställande direktör i ett annat bolag i samma koncern. Huvudskälet för 

den regeln är att ett låneförbud annars lätt skulle kunna kringgås genom att 

ett moderbolag formår sitt dotterbolag att låna ut pengar till moderbolagets 

aktieägare. 
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Som ett skäl som talar för att 50/50-bolagen skall omfattas av koncernbe

greppet har anförts följande exempel <LU 1977/78: 8 s. 25). Om koncern

förhållande inte skulle anses föreligga mellan ägareboiageh och 50/50-

bolaget skulle de förstnämnda kunna låna ut pengar till det senare. 50/50-

bolaget skulle därefter i sin tur utan överträdelse av lfrneförbudet kunna ge 

penninglån till aktieägare, styrelseledamöter och verkställande direktörer i 

ägare bolagen. 
RSV har i sitt remissyttrande erinrat om den risk för kringgående av 

låneförbudet som föreligger enligt nämnda exempel. I del angivna exemp

let krävs emellertid en överenskommelse mellan flera överordnade bolag, 

vilket enligt min mening avsevärt minskar risken för kringgående av låne

förbudet. Den i exemplet angivna situationen kan f. ö. uppkomma så snart 

överordnade aktiebolag, även om de är beiydligt fler än två. kommer 

överens om att företa de i exemplet angivna transaktionerna. Enligt min 

uppfattning är det angivna exemplet inte ett tillräckligt skäl för att laborera 

med ett särskilt koncernbegrepp i bestämmelserna om låneförbud. 

Inte heller i övrigt anser jag att tillräckliga skäl föreligger för att för 

låneförbudet välja en särlösning enligt vilken 50/50-bolag jämställs med 

koncernföretag. 

Även i andra sammanhang än de nu behandlade är koncernbegreppet av 

betydelse inom aktiebolagsrätten. Så är fallet när det gäller upplysnings

plikt enligt 8 kap. 7 §och 9 kap. 12 §.redovisning enligt 11 kap. 6 §tredje 

stycket, 7 § första och sjätte styckena samt 13 § andra stycket, förvärv av 

egen aktie enligt 7 kap. I §, inlösen av aktie enligt 14 kap. 9 §.uppgifter i 

emissionsprospekt enligt 4 kap. 20 och 22 §§. skyldighet att anmäla inne

hav av aktier enligt 8 kap. 5 § samt revisorsjäv enligt 10 kap. 4 § ABL. 

Såsom kommitten enligt min mening övertygande har visat finns det inte 

heller i dessa sammanhang tillräckliga skäl för att räkna 50/50-bolag som 

koncernföretag. 

Jag föreslår alltså att den grundläggande bestämmelsen i I kap. 2 § 

aktiebolagslagen ändras så att det klart framgår att 50/50-bolag inte skall 

behandlas som koncernföretag. 

På flera områden inom skatterätten där ett koncernförhållande har bety

delse gäller ett särskilt. kvalificerat koncernbegrepp som inte omfattar 50/ 

50-bolag. Begreppet dotterbolag används emellertid också utan närmare 

precisering inom skatterätten. Jag syftar här på regler om överlåtelse av 

aktier mellan företag i samma koncern, dolda vinstöverföringar och inlern

vinstreserveringar. I dessa fall får det betydelse om 50/50-bolag bör betrak

tas som koncernbolag. För ett ståndpunktslagande till den frågan fordras 

skatterättsliga överväganden som ligger utanför ramen för detta lagslift

ningsärende. Jag vill i detta sammanhang erinra om att föredragande stats

rådet i prop. 1978/79: 2IO (s. 165) om ändrad företagsbeskattning uttalat att 

en ny prövning av frågan om det skatterättsliga koncernbegreppets utform

ning kan bli aktuell. 
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Jag delar kommittens uppfattning att det inte finns tillräckliga skiil alt 

hänföra 50/50-holag till koncernbolag då det är fråga om en koncern enligt 

lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. 

Lagstiftningen om försäkringsrörelser. banker och sparhanker är före

mål for översyn i särskild ordning. När det gäller dessa företagsformer 

saknas därför enligt min mening anledning att nu särskilt överväga frågan 

om 50/50-bolagens behandling. 

Slutligen vill jag framhålla att jag senare under året kommer att ta upp 

frågan om en koncerndefinition i lagen om ekonomiska föreningar. 

2 .4 .2. 50150-holag i arhetsriitten 

Enligt 4 * lagen ( 1974: 12) om anställningsskydd får arbetstagare vid 

heräkning av anställningstid tillgodoräkna sig den sammanlagda anställ

ningstiden hos olika arbetsgivare inom samma koncern. Anställningstidens 

längd har i sin tur betydelse enligt anställningsskyddslagen bl. a. då det 

gäller turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permit

tering. företrädesrätten till ny anstiillning och vid återintagning efter per

mittering samt uppsägningstidens längd. Enligt förarbetena (prop. 

1973: 129 s. 136) är koncernbegreppet i anställningsskyddslagen detsamma 

som i 1944 års aktiebolagslag (med undantag för att enligt anställnings

skyddslagen även andra juridiska personer än aktiebolag kan vara moder

företag). 

Enligt lagen ( 1974: 981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 

(studieledighetslagen) har en arbetstagare rätt till ledighet för utbildning. 

om han de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader 

under de senaste tvft åren har varit anställd hos arbetsgivaren. Vid bestäm

mande av anställningstid skall medräknas tid under vilken arbetstagaren 

har varit anställd hos något annat företag inom en koncern som arhetsgiva

rcn tillhör. 1 motiven (prop. 1974: 148 s. 65) framhillls att samma principer 

bör tillämpas som i 4 ~ anställningsskyddslagen då det gäller beräkningen 

av anställningstidens Uingd. 

Även enligt lagen ( 1978: 410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m. 

(föräldraledighctslagen) krävs för ledighet. bortsett från vissa speciella fall 

då kvalifikationstid inte behövs. att arbetstagaren har varit anställd hos 

arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv må

nader under de senaste två åren. Vid beriikningen av anställningstid tilläm

pas 4 ~ anställningsskyddslagcn. 

Enligt semestcrlagen ( 1977: 480) kan intjänade semeste11'örmåner följa 

med vid byte av anställning inom samma koncern. Enligt förarbetena 

(prop. 1976/77: 90 s. 204) avses med koncern i semcsterlagen sådan kon

cernbildning som faller under koncerndefinitionen i den då gällande aktie

bolagslagcn (dock med den skillnaden att moderföretaget kan ha annan 

juridisk form än aktiebolag). 

Enligt lagen (1976: 351) om styrelserepresentation för de anställda i 
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aktiebolag och ekonomiska föreningar (LSAl har de anställda i en koncern 

med minst :!5 arbetstagare rätt att utse arbetstagarledamöter i moderföreta

gets styrelse. Det anges i 3 § andra stycket LSA att iried koncern förstås i 

den lagen svenska juridiska personer som enligt bestämmelserna i I kap. 

2 * aktiebolagslagen eller, såvitt avser ekonomiska föreningar, vid en 

motsvarande tillämpning av dessa bestämmelser är moderforetag och dot

terföretag i förhållande till varandra !jfr Os Ju 1979: 14 s. 67). 

I lagen ( 1976: 355) om styrelserepresentation för de anställda i bankinsti

tut och försäkringsbolag finns koncernregler med samma innebörd som i 

LSA. 

Koncernbegreppet förekommer inte i MBL:s lagtext. De fackliga rät

tigheterna enligt denna lag gäller endast mot den fysiska eller juridiska 

person som fornelit utgör arbetsgivare i det aktuella fallet. Enligt förarbe

tena (prop. 1975176: 105 bilaga I s. 353) till i_agen bör ett dotterföretag inte 

kunna åsidosätta sin förhandlingsskyldighet under hänvisning till att dot

terföretaget visserligen fattar de formella besluten men att den verkliga 

makten ligger hos koncernledningen. Enligt förarbetena (s. 366) bör vidare 

rätten till information även omfatta material som företaget har tillgängligt 

och som belyser förhållandena inom koncernen. såvitt materialet i fråga 

har betydelse för den fackliga verksamheten på den egna arbetsplatsen. 

Kommitten har föreslagit att 50/50-bolagssituationen jämställs med kon

cernförhållande vid tillämpningen av anställningsskyddslagen. studieledig

hetslagen. föräldraledighetslagen och semesterlagen. Som skäl för sin 

ståndpunkt har kommitten i huvudsak anfört att det ter sig naturligt att en 

arbetstagare som övergår från det ena företaget till det andra får tillgodo

räkna sig anstiillningstid i det företag han lämnar respektive får överflytta 

semesterförmåner. 

Däremot har kommitten ansett att det föreslagna koncernbegreppet i 

akticbolagslagen bör få vara bestämmande i LSA. Som skäl för denna 

ståndpunkt har kommitten anfört att det kan sägas ligga något ologiskt i att 

50/50-bolagets anställda skall medräknas i båda ägaraktiebolagen för avgö

rande av om styrelserepresentation skall föreligga i dessa. 50/50-bolagets 

anställda har enligt kommitten inte mera samhörighet med det ena än med 

det andra ägaraktiebolaget. Av detta skäl ter det sig enligt kommitten inte 

heller berättigat att 50/50-bolagets anställda skall ha rätt att påverka utse

endet av arbetstagarledamöter i bägge ägaraktiebolagen. Enligt kommitten 

har dessutom frågan om 50/50-bolagets behandling vid tillämpning av LSA 

endast marginell betydelse. 

En minoritet inom kommitten har i en reservation hävdat att gällande 

rätt beträffande koncernbegreppet enligt LSA har den innebörden att ett 

koncernförhållande föreligger mellan ägaraktiebolagen och 50/50-bolagen 

samt att det från materiell synpunkt är önskvärt att 50/50-bolagen omfattas 

av koncernbegreppet enligt LSA. 

Under remissbehandlingen har delade meningar förekommit om hur 50/ 
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50-bolagen bör behandlas inom arbetsrätten. En grupp bland remissinstan

serna har i huvudsak anslutit sig till kommittens uppfattning. En annan 

grupp har instämt i reservationen om att 50/50-bolagen skall behandlas som 

koncernföretag vid tillämpning av LSA. En tredje grupp har funnit att 50/ 

50-bolagen inte bör anses som koncernföretag vid tillämpning av anställ

ningsskyddslagen. studieledighetslagen. föräldraledighetslagen och semes

terlagen. 

För min del gör jag efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdeparte

mentet följande bedömning i frågan om den arbetsrättsliga behandlingen av 

50/50-bolagen. 

Det ligger uppenbarligen ett betydande värde i att begreppet koncern har 

samma innebörd inom alla olika rättsomdden. Därför bör det finnas klara 

skäl för att viilja en särreglering för ett vissst rättsområde, t. ex. det 

arbetsrättsliga. När man tar ställning till om en särreglering bör göras bör 

man också beakta att en rättsändring kan få betydelsefulla verkningar. på 

anställningsskyddslagens område t. ex. i fråga om turordningarna för upp

sägning och permittering. 

Som kommitten har påpekat och som framgår av remissyttrandena är 

det f. n. osäkert vad som skall anses vara gällande rätt i fråga om 50/50-

bolagen och koncernbegreppet inom det arbetsrättsliga fältet. Inte minst 

mot den bakgrunden är det svårt att överblicka verkningarna av den 

särreglering som kornmitten har föreslagit. Härtill kommer, som kommit

ten själv har understrukit, att kommitten inte har haft anledning att gå 

närmare in på vilket koncernbegrepp som på sikt är det lämpligaste inom 

arbetsrätten. Den frågan befinner sig f. n. under utredning i flera arbets
rättsliga sammanhang. Anställningsskyddskommittcn ( A 1977: 01) har så

lunda i sitt remissyttrande framhållit att den i anslutning till sin översyn av 

anställningsskyddslagen kommer att behandla skilda frågor med anknyt
ning till den lagens koncernbegrepp och att det också kan finnas behov av 

att mer övergripande se över det arbetsrättsliga koncernbegreppet. Nya 

arbetsrättskommittcn CA 1976: 021 har också i sitt utredningsarbete kommit 

in på frågor kring koncernbegreppet. Även 1978 års semesterkommitte CA 

1977: 02) torde få anledning att överväga vilket koncernbegrepp som på 

sikt bör gälla på semesterrättens område. 

Mot denna bakgrund är det enligt min mening för tidigt att nu genomföra 

en särreglering i anställningsskyddslagen med de därtill anslutande lagarna 

eller i semesterlagen. Frågan bör övervägas närmare inom ramen för 

pågående utedningsarbete. Till dess detta arbete har nått resultat bör 

lagarnas nuvarande koncernbegrepp inte rubbas. Det får under mellanti

den ankomma på riittstillämpningen att ta ställning till uppkommande 

definitionsfrågor. 

Även frågan om de s. k. sidoordnade koncernernas ställning på det 

arbetsrättsliga området (jfr avsnitt 2.3.4) kan tänkas komma upp i det 

fortsatta utredningsarbetet. Tills vidare torde emellertid med det synsätt 
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som jag har anlagt här sådana företagsgrupperingar inte bli att räkna som 

koncerner i arbetsrättsliga sammanhang. I anslutning till vad jag har anfört 

under 2.3.3 vill jag erinra om att koncernbegreppet iriom det ~1rbetsrättsliga 
området enligt gjorda förarbetsuttalanden är på visst sätt mer vidsträckt än 

det hittills tillämpade aktiebolagsrättsliga begreppet. 

När det slutligen gäller styrclserepresentationslagstiftningen vill jag 

emellertid ansluta mig till den bedömning som kommittemajoriteten har 

gjort i fråga om 50/50-bolagen. Eftersom det emellertid inte kan uteslutas 

att det i dag förekommer fall av styrelserepresentation för anställda som 

grundar sig på att anställda och arbetsgivare har tolkat gällande rätt så att 

50/50-bolagen är dotterbolag vid tillämpning av LSA, behövs det en sär

skild övergångsreglering. Jag delar nämligen kommittens uppfattning att 

man inte genom precisering av koncernbegreppet i aktiebolagslagen bör 

föranleda någon inskränkning av en faktiskt inrättad arbetstagarrepresen

tation. Liksom kommitten anser jag därför att det i en övergångsbestäm

melse till iimlringen i aktiebolagslagen bör stadgas att rätt till styrelserepre

sentation som har inträtt till följd av en viss tolkning av födre rätt inte 

inskränks genom den ändrade bestämningen av koncernbegreppet i aktie

bolagslagen. 

2.4.3 S. k. intresseföretag 

I enlighet med tilläggsdircktiven har kommitten granskat de särskilda 

problem från redovisnings- och informationssynpunkt som är förknippade 

med s. k. intresseföretag. Härmed avses fall då ett företag eller en koncern 

äger en betydande andel i ett annat företag utan att dock andelen är så stor 

att detta företag utgör dotterföretag. 

Kommitten har utgått från att ett företag är ett intresseföretag till ett 

annat företag om det inte är dotterföretag till detta företag men detta eller 

den koncern. vari det är moderföretag, äger en andel av företagets kapital 

eller av rösträtten i företaget som uppgår till minst 20 procent och därjämte 

innehavet av aktierna (andelarna) representerar en varaktig förbindelse 

mellan företagen. 

Enligt den i Sverige använda metoden för redovisning av aktieinnehav, 

anskaffningskostnadsmetoden, redovisas i det aktieägande företagets re

sultaträkning vad som erhålls i utdelning på aktierna. medan å andra sidan 

förlust i det företag, vari man äger aktier, kan medföra behov av ned

skrivning av dessa. Det aktieägande företagets andel i det delägda företa

gets resultat kommer på detta sätt inte att redovisas direkt. Detta är en 

brist som har uppmärksammats i svensk litteratur och praxis just i fråga 

om intresseföretag under de senaste decennierna. Olika metoder för att 

avhjälpa denna brist genom tilläggsupplysningar i årsredovisningen eller på 

annat sätt har kommit till användning i större svenska aktiebolags 

årsredovisningar under senare år. Även kompletterande uppgifter om det 

kapital i intresseföretagen, som svarar mot det aktieägande företagets 

innehav, har börjat lämnas. 
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Kommitten har studerat denna utveckling och även den alternativa 

metod för redovisning av aktieinnehav, som under senare år har införts i 

vissa länder för intresseföretagsinnehav. Denna metod är känd under 

beteckningen "the equity method'' (kapitalandelsmetoden). 

På basis av sin genomgång av svensk praxis har kommitten angivit 

riktlinjer för en normering av redovisningen för intresseföretagsinnehav. 

Kommitten föreslår dock inte några lagregler. 

Remissinstanserna har i huvudsak godtagit vad kommitten har anfört om 

redovisningen av innehav i intresseföretag. Åtskilliga synpunkter framförs 

dock. 
Jag delar kornmittens uppfattning att det inte iir befogat att nu lagstifta i 

dessa frågor. Bokföringsnämnden har förklarat att nämnden kommer att 

följa utvecklingen av redovisningspraxis i Sverige och utlandet och i mån 

av behov utfärda nödvändiga riktlinjer. Om det skulle visa sig att redovis

ningen av innehav i intresseföretag i något avseende behöver lagregleras, 

förutsätter jag att bokföringsnämnden tar initiativ till sådan lagstiftning. 

2.5 Revisorernas verksamhet (BRÅ PM 1978: 2) 

2 .5. I Allmänna synpunkter 

En av brottsförebyggande rådets (BRÅ: s) arbetsgrupper har inriktat sig 

bl. a. på vissa yrkesgruppers verksamhet. Arbetsgruppen har i en första 

promemoria (BRÅ PM 1978: 2) diskuterat revisorernas verksamhet och 

försökt klarlägga vilka normer som faktiskt gäller på revisorsområdet. 

Enligt arbetsgruppen har det i den allmänna debatten gjorts gällande att 
vissa revisorer genom rådgivningsverksamhet själva aktivt har medverkat 

till uppkomsten av ekonomisk brottslighet. Enligt vad arbetsgruppen har 

kunnat finna har de långtgående påståenden som framförts inte varit grun

dade. Gruppen har därför inriktat sig på att från mera allmänna utgångs

punkter undersöka möjligheterna att motverka ekonomisk brottslighet ge

nom att stödja de kunniga och seriösa revisorernas verksamhet. Prome

morian innehåller förslag och rekommendationer som dels är ägnade att 

stärka revisorernas ställning i olika avseenden, dels utvidgar tillsynen över 

revisorerna och dels innebär en komplettering av de etikreglcr som revi

sorsorganisationerna har antagit. 

Promemorian har fått ett övervägande positivt mottagande vid remissbe

handlingen. 
Även jag anser det angeläget att ta till vara alla möjligheter att motverka 

ekonomisk brottslighet. På revisorsområdet kan detta ske om man såsom 

anförs i promemorian stärker de kunniga och seriösa revisorernas ställ

ning. Jag vill dock erinra om att 1975 års aktiebolagslag innebar att reviso

rernas ställning förstärktes och att möjligheterna till insyn i bolagen för

bättrades. Motsvarande regler föreslås nu även för andra företag än aktie

bolag (se avsnitt 2.3). 
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Det kan dock finnas skäl att nu vidta vissa lagiindringar för att ytterligare 

stärka revisorernas ställning. I promcmo'.ian ft:.irs fram förslag till iindringar 

av bestiimmelscrna om revision i tö kap. likticbolagslageri. Jag kommer att 

behandla dessa förslag i följande avsnitt. 

I promemorian rekommenderas att kommerskollegium för en kraftig 

resursförstärkning för att utöva tillsyn pf1 revisorsområdct. Kollegiets or

ganisation är f. n. under utredning. Denna beriiknas vara klar under våren 

1980. De resursfrågor som aktualiseras av rekommendationen och av nu 

framlagda förslag pä revisorsomrt1det bör därl'ör prövas senare. 

2 .5 .2 Rc1·i.rnrs kompetens 

I fråga om aktiebolag finns niirmare bestämmelser om revisors kompe

tens i 10 kap. aktiebolagslagcn. Vissa större bolag är skyldiga att ha 

kvalificerad revision. Dessa bolag indelas i två olika grupper. Den ena 

gruppen är skyldig att anlita auktoriserad revisor. Den andra mf1ste ha 

antingen auktoriserad eller godkiind revisor. 10 kap. 3 s aktiebolagslagcn 

innehi'tller bestämmelser om vilka bolag som tillhör de nämnda grupperna. 

Frågor om auktorisation eller godkännande prövas av kommerskollegium. 

Arbetsgruppen rekommenderar i promemorian att kvalificerad revisor 

på sikt skall krävas i alla aktiebolag. Som riktpunkt för den slutliga över

gången till denna ordning anges den I januari 1982. då antalet aktiebolag 

förutsätts minska kraftigt. Kravet på ett aktiekapital på minst 50.000 kro

nor slår då igenom även för äldre aktiebolag (se prop. 1976177: 109 och SFS 

1977: 320). Som en första åtgärd rekommenderar arbetsgruppen en bestäm

melse med krav på kvalificerad revisor i alla nystartade aktiebolag. Över

gångsvis bör enligt arbetsgruppen också fler bestående aktiebolag än nu 

omfattas av plikt att ha kvalificerad revisor. 

N~ir det gäller andra företagsformer än aktieholag hör enligt arbetsgrup

pens mening målsättningen vara att all ekonomisk verksamhet som for

mellt eller reellt kan drivas utan personligt ansvar skall vara underkastad 

kvalificerad revision. 

Arbetsgruppens rekommendation att kvalificerad revisor på sikt skall 

krävas i alla aktiebolag har i huvudsak fått ett positivt mottagande vid 

remissbehandlingen. Några remissinstanser är emellertid kritiska och 

många kommer med reservationer eller kompletterande förslag. 

Enligt min mening är det givetvis en fördel om garantier finns för en 

sakkunnig revision i företagen. Endast de större aktiebolagen är f. n. 

skyldiga att anlita kvalificerad revisor. När det gäller ekonomisk brottslig

het är emellertid de mindre bolagen ofta mest utsatta. För att förhindra och 

motverka ekonomisk brottslighet är därl.ör en effektiv och sakkunnig revi

sion även i de mindre aktiebolagen av värde. 

Niir det giillcr möjligheterna att nu genomföra en ordning med kvalifice

rade revisorer i alla aktiebolag är frf1gan om tillgängen pf1 si'1dana revisorer 

Jv central bctydelsc. 
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F. n. finns omkring 120.000 aktiebolag. Samtidigt finns drygt 1.800 kval i· 

ficerade revisorer. varav omkring 700 är auktoriserade och omkring I. I 00 

iir godkända. En viss årlig ökning av antalet kvalificerade revisorer är all 

förvänta. 

Jag har redan föreslagit krav på kvalificerad revision i vissa fall i andra 

förc:tag än aktiebolag och ekonomiska föreningar (se avsnitt 2.3.2). Vidare 

kommer jag att senare under året ta upp frågan om kvalificerad revision i 

ekonomiska föreningar på grundval av förslag härom i departementspro

memorian Os Ju 1979: 14. Jag vill också redan nu förutskicka att jag 

kommer att ansluta mig till ett förslag om kvalificerad revisor i aktiebolag 

som inte har full täckning för aktiekapitalet (se avsnitt 2.6.3). 

De nu angivna förslagen innebär en väsentlig skärpning av företagens 

revisionsskyldighet. Med hänsyn till detta och till att tillgången på kvalifi

cerade revisorer f. n. är begränsad anser jag mig inte nu kunna förorda 

någon ytterligare skärpning av kraven på kvalificerad revision i enlighet 

med promemorians förslag. Frågan om införande av ett krav på kvalifi

cerad revisor i alla aktiebolag kan emellertid tas upp till förnyade övervä

ganden efter den I januari 1982 då antalet aktiebolag kan förväntas ha 

nedgått väsentligt. Det finns då också möjlighet att beakta erfarenheterna 

av de nya reglerna om revisionsplikt i andra företag än aktiebolag. 

Sammanfaltningsvis anser jag alltså att kvalificerad revisor på sikt bör 

krävas i alla aktiebolag men förordar att frågan om ändring i aktiebolagsla

gen för att förverkliga denna målsättning får anstå tills vidare. 

2 .5 .3 Registrerin,; m• revisor 

Ett aktiebolag är skyldigt att anmäla vissa förhållanden som rör bolaget 

till patent- och registreringsverket. I frftga om bolagets ställföreträdare 

skall anmälan göras om ställföreträdarens namn. postadress och person

nummer (8 kap.15 § aktiebolagslagen). Uppgifterna tas in i aktiebolagsre

gistret. 

Arbetsgruppen föreslår i promemorian att det i aktiebolagsregistret skall 

tas in uppgifter om revisorer motsvarande vad som gäller för aktiebolags 

ställföreträdare. 

Förslaget har fått ett positivt mottagande vid remissbehandlingen. En

dast tre remissinstanser är kritiska, nämligen kommerskollegium, patent

och registreringsverket samt Svenska företagares riksförbund. 

Ett krav på att revisorer skall registreras i aktiebolagsregister har den 

nackdelen att bolagen och registreringsmyndigheten åsamkas extra arbete 

och kostnader. Å andra sidan ser jag det som en klar fördel att var och en 

kan förvissa sig om att revisor har utsetts och att vederbörande är behörig. 

Det är ocksf1 en fördel att de praktiska möjligheterna att i olika samman

hang kommunicera med revisorn förbättras. Rent allmänt kan en registre

ring stärka revisorernas ställning. 

Jag är för min del övertygad om att de positiva effekterna av en registre-
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ring viil uppväger systemets nackdelar. Det finns också redan nu rutiner 

för registrering av uppgifter om ett bolags stiillflireträdare. Det kan därfiir 

ink rimligen medföra någon större extra belastning 'för bolagen och regi

streringsmyndigheten att tillhandahålla resp. registrera uppgifter också om 

revisorerna. Jag förordar alltså att promemorieförslaget genomförs. Vissa 

övergångsregler kan emellertid behövas. Jag återkommer till dessa i spe

cialmotiveringen. 

Den föreslagna uppgiftsskyldigheten biir iiven avse att revisorn uppfyller 

de krav som kan giilla för bolaget i fr;'lga om kvalificerad revisinn (jfr 2 * 

andra stycket aktieholagsförordningen. 1975: 1387). Enligt min mening i1r 

det diiremot att gil för lfrngt att. som föreslås av bl. a. kommerskollegium. 

kr~iva att revisorerna skall intyga att rq!istreringsanmiilningen iir riktig. 

Jag återkommer senare till ytterligare en fr{1ga om uppgiftsskyldighet om 

revisorer i aktiebolag t se avsnitt 2.6.5 I. 

2 .5 .4 B1·tcc/.:11ing pil re1·isors l't'r/.:samhet 

Var och en far i princip utöva revisionsverksamhet hiir i landet. For

mella krav i frf1ga om en revisors kompetens finns endast för vissa revi

sionsuppdrag. Såt. ex. krävs det, som tidigare nämnts. kvalificerad revi

sor, dvs. en av kommerskollegium auktoriserad eller godkänd revisor. för 

revision av större bolag (se avsnitt 2.5.2). De närmare reglerna om auktori

sation eller godkännande av revisor framgår av förordningen ( 1973: 221) 

om auktorisation och godkännande av revisorer. revisorsförordningen 

!omtryckt 1976: 825l, samt kommerskollegiets revisorskungörelse (om

tryckt i kommerskollegiets författningssamling 1977: 23). 

Yrkestiteln revisor är inte förbehällen någon särskild kategori och alltså 

inte skyddad. Revisorsförordningen innehåller emellertid en straffsank

tion. 30 *·mot den som obehörigen ger sig ut för att vara auktoriserad eller 

godkiind revisor. I syfte att förehygga missbruk av dessa yrkestitlar gäller 

vidare enligt 11 och 18 ~~ revisorskungörclsen ett förbud att i ett revisions

bolags firma ta in orden auktoriserad eller godkiind. 

För att stödja de seriösa och kompetenta revisorerna föresliir arbets

gruppen i promemorian en straffsanktionerad regel av innebörd att andra 

än auktoriserade eller godkända revisorer och revisionsbolag inte får i 

firma eller eljest vid beteckning av sin näringsverksamhet använda ordet 

revision eller sammansättningar med eller avledningar av detta ord. 

Promemorieförslagel har fått ett blandat mottagande vid remissbehand

lingen. Flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig i frågan är kritiska 

och avstyrker förslaget eller uttrycker stor tveksamhet inför den föreslag

na ordningen. 

För egen del anser jag att förslaget i och för sig stämmer väl med 

önskemålet om en förstärkning av de kvalificerade revisorernas ställning. 

Förslaget skulle ocksf1 medföra att den som vänder sig till en revisions

firma kunde vara säker på att vissa kvalitetskrav var uppfyllda. 

6-Rih.1tlagc11 197'1/XO. I .1t1111/. Nr 143 
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Å andra sidan kan flera invändningar göras mot förslaget. Ordet revision 

är f. n. ett samlrngsbegrepp för olika former av granskningsverksamhct. 

Också i framtid :n kommer arbete som kan betecknas som revision att 

utföras även av :cke kvalificerade revisorer. Även om det på sikt kommer 

att krävas kvalif!cerad revision i alla aktiebolag (se avsnitt 2.5.2) utesluter 

detta inte att till revisor även utses annan än auktoriserad eller godkänd 

revisor. I både .-.ktiebolag och andra företagsformer kommer extern revi

sion alltså att utföras av revisorer som inte är auktoriserade eller god

kända. 

Arbetsgruppe11 har mot denna bakgrund också funnit att det saknas 

forntsättningar for att skydda titeln revisor. Jag delar i likhet med remissin

stanserna denna uppfattning. 

Så länge föru;sättningar saknas för ett skydd av ordet revisor är det 

enligt min mening knappast möjligt att införa ett effektivt skydd av ordet 

revision. Det förefaller också motsägelsefullt att tilllåta någon att kalla sig 

revisor men att hindra honom från att beteckna sitt företag som revisions

byrå eller dylikt. fastän beteckningen är ett riktigt uttryck för verksamhe

tens art. 

Mot bakgrunc' av det anförda har jag kommit till den slutsatsen att 

förslaget om ett ;;kydd för ordet revision inte bör genomföras. 

2 .5 .5 Revisors r::stnadsplikt och upplysningsskyldighet 

Uppdraget som revisor i ett företag ger ofta möjligheter till ingående 

kännedom om företagets förhållanden. För att tillgodose behovet av sekre

tess gäller för revisorer i aktiebolag vissa regler om tystnadsplikt och 

upplysningsskyldighet ( 10 kap. 13 ~ aktiebolagslagen). 

Tystnadsplikkn innebär att en revisor inte till enskilda aktieägare eller 

utomstående får lämna upplysningar om sådana bolagsangelägenheter som 

han har fått kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag, om det kan 

lända till förfång för bolaget. Bryter revisorn mot tystnadsplikten kan han 

bli skadeståndss i<yldig. 

Tystnadsplikten gäller inte i förhållande till bolagsstämman. Gentemot 

stämman har re\isorn en i princip ovillkorlig upplysningsskyldighet. Revi

sorn är skyldig att till stämman lämna alla upplysningar som stämman 

begär, om det in e skulle lända till väsentligt förfång för bolaget. 

Arbetsgruppe11 anser att reglerna om revisorers tystnadsplikt och upp

lysningsskyldigh~t bör ändras. 

I fråga om tystnadsplikten föreslår arbetsgruppen att bestämmelsen 

arbetas om efter mönster av 192 ~ lagen (1955: 1831 om bankrörelse. 

Förslaget innebär att en revisor inte i oträngt mål får yppa något om 

bolagets angelägenheter. 

I promemorian framhålls att brottsutredare och rättsvårdande myndig

heter f. n. inte direkt kan utnyttja en revisors vetskap om ett bolags 

förhållanden. I alltför stor utsträckning förekommer det att en n:visor med 
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hänvisning till skader_ekvisitet anser sig böra vägra att lämna begärda 

upplysningar om bolaget. Förslaget däremot medför enligt arbetsgruppen 

att revisorn ffir både möjlighet och skyldighet att göra eh li1ircsseavvägning 

i varje enskilt fall och förfångsrekvisitet påverkar inte längre ensamt be

dömningen av om tystnadsplikt finns eller inte. Vid tillämpningen av den 

föreslagna regeln kan revisorn enligt arbetsgruppen falla tillbaka på den 

praxis som har utvecklats beträffande banksekretessen. 

Remissinstansernas inställning till förslaget om revisorers tystnadsplikt 

iir splittrad. Mänga instanser godtar förslaget. I stort sett lika många ställer 

sig avvisande. En skiljelinje går mellan p<°1 ena sidan brot!sutn:dande organ 

och rättsvårdande myndigheter, som är positiva till förslaget. och på den 

andra sidan företrädare för företagsintressen och revisorer. som intar en 

kritisk hållning. Från nästan alla håll sägs att ordvalet "i oträngt mål" inte 

hör användas. 

För egen del vill jag i fråga om tystnadsplikten först understryka alt jag 

anser det självklart att revisorns uppgift inte bara är alt beakta aktieägar

nas intressen. Även samhällets, de anställdas och övriga borgenärers 

intressen måste beaktas. Det är därför viktigt att revisorn har en självstän

dig ställning i förhållande till styrelsen, verkställande direktören och bo

lagsstämman. 

Enskilda aktieägares och utomståendes behov av uppgifter om bolagets 

förhållanden bör enligt min mening i första hand tillgodoses av bolagets 

styrelse och verkställande direktör. Samtidigt är det givet att revisorns 

ingående kännedom om bolagets förhållanden gör att han i många fall kan 

framstfi som en viktig kunskapskälla. 

Resultatet av revisorns granskning skall anges i den revisionsberättelse 

som revisorn är skyldig att lämna till bolagstämman. Revisionsberättelsen 

blir offentlig handling och revisorn kan räkna med att berättelsens innehåll 

kommer till allmän kännedom. Det iir genom revisionsberättelsen som 

revisorn i första hand har att lämna upplysningar om bolagets förhållan

den. Såsom arbetsgruppen också framhåller har revisorns skyldighet att 

göra anmärkning i revisionsberättelsen inte något samband med frågan om 

hans tystnadsplikt. 

Nuvarande regler om tystnadsplikt innebär att en revisor som tidigare 

nämnts inte får lämna ut uppgifter om bolaget på sådant sätt att bolaget 

lider skada (prop. 1975: 103 s. 436). Enligt min mening måste - såsom 

arbetsgruppen också påpekar - även med en mer nyanserad inriktning i 

fråga om tystnadspliktens utformning det grundläggande vara att revisorn 

har tystnadsplikt beträffande förhållanden vilkas yppande kan skada det 

reviderade företaget. 

En effektiv och tillfredsstiillande revision bygger pt1 att foretagsledning

cn visar stor öppenhet mot revisorn. Denna öppenhet från holagsledning

en~ sida förutsätter att ledningen kan utgå från att revisorn inte op<°1kallat 

Himnar upplysningar om bolagets förhållanden till aktieägare och utomstf1-

ende. Octta iir enligt min mening en viktig omstiindighet. 
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Om man som arbetsgruppen föreslår arbetar om lagstifiningen efter 

mönster av banksekretessen. talar mycket för att företagsledningens öp

penhet mot revisorn minskar. Detta bidrar självfallet inte till en effektiv 

revision. Hiirtill kommer att förutsättningarna för en revisors tystnadsplikt 

ofta skiljer sig från vad som gäller beträffande banksekretessen, som 

endast avser att skydda enskildas förhållanden. Det finns alltså risk för att 

praxis beträffande banksekretessen inte skulle ge revisorn tillräcklig led

ning i det enskilda fallet. 

Mot bakgrund av de skäl som jag nu har redogjort för känner jag 

tveksamhet inför den i promemorian angivna lösningen. 

En annan och måhända bättre lösning. som förts fram av flera remissin

stanser. går ut på att man så långt möjligt preciserar de situationer där det 

finns anledning att mildra revisorns tystnadsplikt. Innehållet i promemo

rian ger emellertid enligt min mening knappast underlag för sådana precise

ringar. 

Kommerskollegium anser att frågan om revisorers tystnadsplikt bör 

underkastas en noggrannare utredning. Enligt kollegiets mening kan en 

sådan utredning ske inom ramen för en ökad aktivitet från kollegiets sida. 

Mot bakgrund av det anförda anser jag att arbetsgruppens förslag beträf

fande revisorers tystnadsplikt inte f. n. bör genomföras. Jag förordar alltså 

att nuvarande ordning bibehålls tills vidare. 

Den tystnadsplikt som jag nu har behandlat gäller som nämnts inte i 

förhållande till bolagsstämman. Revisorn är skyldig att till stämman liimna 

alla upplysningar som stämman begär, om det inte skulle lända till väsent

ligt förfång för bolaget. 

Arbetsgruppen föreslår att revisorn skall ha en upplysningsskyldighet 

även i förhållande till medrevisor. särskild granskare. ny revisor och. om 

bolaget har försatts i konkurs. konkursförvaltare. Arbetsgruppen fram

håller att förslaget har visst stöd i lagens förarbeten (prop. 1975: 103 s. 

437). Enligt arbetsgruppen har praxis emellertid inte ännu utvecklats på 

förutsatt sätt och en lagändring är därför nödvändig. 

Arbetsguppen anser det inte nödvändigt att den föreslagna utvidgade 

upplysningsskyldigheten begränsas av ett förfångsrekvisit. Revisorer och 

granskare har nämligen tystnadsplikt och någon skada för bolaget kan 

därför inte uppkomma av att de informeras. Även konkursförvaltaren kan 

enligt arbetsgruppen informeras utan skada för bolaget. 

Vid remissbehandlingen har förslaget tillstyrkts eller lämnats utan erin

ran av praktiskt taget samtliga remissinstanscr. Även jag ansluter mig till 

förslaget och förordar att bestämmelsen om revisorers upplysningsskyl

dighet ändras på sätt föreslagits i promemorian. 

2 .5 .6 Etiska regla 

Det finns f. n. fyra organisationer som arbetar för yrkesrcvisorernas 

intressen. nämligen Föreningen Auktoriserade revisorer FAR, Svenska 
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revisorsamfundet. Sveriges redovisningskonsulters förbund och Sveriges 

bokförings- och revisionsbyråers förbund. De tre förstnämnda av dessa 

organisationer har antagit etiska regler. som ledmöterna i örganisationen 

har att följa. 
Arbetsgruppen rekommenderar i promemorian rcvisorsorganisationerna 

att komplettera sina etiska regler med uttalanden av följande innebörd: 

I. En revisor har. på grund av den ställning som i fråga om revision getts 

honom i lagstiftningen, plikter även mot allmiinheten och det allmiinna. 

2. En revisor skall. inom ramen för sitt revisionsuppdrag. verka for att 

det reviderade företaget handlar lagenligt. tar hänsyn till aktietigare. borge

närer, anställda och övriga intressenter samt även i övrigt iakttar god 

affärssed. 
3. En revisor skall avhålla sig från att genom rådgivning eller annat 

aktivt arbete medverka i lagstridig handling eller i handling som uppenbar

ligen innebär kringgående av lag. vare sig förfarandet riktar sig mot en 

enskild eller mot det allmänna. och inte heller aktivt medverka i förbere

delser som enligt vad revisorn vet eller har grundad anledning anta syftar 

till sådana handlingar. Vad nu sagts skall icke utgöra hinder för en revisor 

att lämna upplysning om innehållet i gällande rätt. Det medför ej heller 

skyldighet för denne att särskilt tillvarata myndigheternas intressen. 

Vid remissbehandlingen har rekommendationen överlag fått ett positivt 

mottagande vad gäller de två första reglerna. Den tredje regeln har diir

emot kritiserats av nära nog samtliga remissinstanser. 

Jag vill för min del understryka vikten av att det finns etiska regler på 

revisorsområdet där revisorernas skyldigheter mot såväl allmänheten som 

det allmänna slås fast. Reglerna bör även i övrigt utformas så. alt reviso

rernas ansvar i olika avseenden kommer till uttryck. Jag saknar emellertid 

anledning att här gå närmare in på reglernas innehåll. Liksom hittills får det 

ankomma på revisorsorganisationerna själva att utforma etiska regler för 

sina ledamöter. Jag kommer emellertid att noga följa utvecklingen på detta 

område. 

2.6 Förstärkt skydd för det bundna aktiekapitalet CBRÅ PM 1979: 5) 

2.6./ Allmänna synpunkter 

En särskild arhetsgrupp inom BRÅ har haft i uppgift att pröva möjlighe

terna att genom lagstiftning förebygga missbruk av akticbolagsformen. 

Enligt arbetsgruppen har det under senare år kommit flera rapporter om 

att aktiebolagsformen har använts för ekonomisk brottslighet. Uppgifterna 

tyder enligt arbetsgruppen på att regelsystemet i aktiebolagslagen till 

skydd för bolagets aktieägare. borgenärer. anställda och andra intressenter 

är bristfälligt. Gruppen har därför inriktat sig på att från främst brottsföre

byggande utgångspunkter undersöka möjligheterna att förbättra den nuva

rande ordningen. Promemorian innehåller förslag dels om en skärpning av 
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bestämmelserna om likvidation och av kontrollen av företag där aktiekapi

talet delvis har gått förlorat, dels om åtgärder mot illojala förfaranden inför 

en förestående likvidation eller konkurs genom byten av bolagets firma, 

säte och styrelse och dels om åtgärder för att påskynda avvecklingen av 

s. k. skrivbordsbolag och vilande bolag. 

Promemorian har fått ett mycket blandat mottagande vid remissbehand

lingen. 

Jag anser det angeläget att så långt möjligt förebygga missbruk av aktie

bolagsformen. Flera av de förslag som förs fram i promemorian kan emel

lertid enligt min mening förväntas ha endast mindre effekter när det gäller 

att motverka den ekonomiska brottsligheten. Berättigad hänsyn måste 

också ·tas till de ekonomiska intressen som finns i en lojalt bedriven 

affärsverksamhet. Självfallet är det också angeläget att motverka onödig 

byråkrati. Från dessa utgångspunkter anser jag att flera av promemorie

förslagen inte är godtagbara. Jag kommer att i följande avsnitt behandla de 

olika promcmorieförslagen var för sig. 

2 .6.2 Likl"idation 

Aktieägarna i ett bolag är inte personligen ansvariga för bolagets 

skulder. Av hänsyn till bolagets borgenärer innehåller aktiebolagslagen 

regler till skydd för det kapital som har bundits i bolaget. främst aktiekapi

talet. 

Aktiekapitalet kan gå helt eller delvis förlorat, om bolagets verksamhet 

går med förlust. För att i denna situation skydda bolagets borgenärer finns 

bestämmelser om tvångslikvidation i 13 kap. H aktiebolagslagen. Om 

aktiekapitalet har gått förlorat till mer än 2/3 kan bolaget bli skyldigt all 

träda i likvidation. I denna situation åligger det styrelsen att upprätta en 

särskild likvidationsbalansräkning. Visar del sig att bristen i aktiekapitalet 

överstiger 2/3, skall styrelsen snarast möjligt till bolagsstämman hänskjuta 

frågan om bolaget skall träda i likvidation. Om inte stämman beslutar om 

likvidation. får bolaget respit_ till den ordinarie holagsstiimman under nästa 

räkenskapsfa. Fastställs inte vid denna stiimma en balansräkning som 

visar att det egna kapitalet uppgår till halm aktiekapitalet skall styrelsen, 

om stämman inte beslutar om likvidation, ansöka om tvångslikvidation hos 

vederbörande tingsrätt. Bolaget kan undgå beslut om tvångslikvidation 

genom att under ärendets handläggning visa att likvidationsanledningen 

har upphört. 

Arbetsgruppen föreslår en skärpning av reglerna om tvångslikvidation. I 

förslaget behålls själva utgångspunkten för tvångslikvidationsreglcrna. 

niimligen att aktiekapitalet har gått förlorat till mer än 2/3. 

När det gäller styrelsens skyldighet att agera vid befarad kapitalbrist 

pilpekar arbetsgruppen att lagrummets nuvarande lydelse har vållat miss

förstånd om lagens innebörd. Därför föreslås i promemorian en uttrycklig 

bestämmelse om att det åligger styrelsen att, när helst anledning föreligger 
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till antagande att bolagets eget kapital understiger 1/3 av det registrerade 

aktiekapitalet, ofördröjligen upprätta en särskild balansräkning som visar 

bolagets ställning. 

Remissinstansernas inställning till förslaget är överlag positivt. Även jag 

ansluter mig till förslaget och förordar att bestämmelsen om styrelsens 

skyldighet att agera vid befarad kapitalbrist ändras på sätt som har föresla

gits i promemorian. 

Arbetsgruppen föreslår vidare en återgång till kravet i 1944 års aktiebo

lagslag. nämligen att ett bolag som har förlorat mer än 2/3 av aktiekapitalet 

inom viss tid måste förete j/11/ täckning av aktiekapitalet för att bolaget 

skall undgå skyldighet att träda i likvidation, Kravet på full täckning bör 

enligt arbetsgruppens mening kunna införas med hänsyn till möjligheterna 

att göra aktieägartillskott. 

Arbetsgruppen framhåller dessutom i promemorian att det inte är för

svarligt att ett bolag under en följd av år driver verksamhet med ett 

aktiekapital som saknar täckning. I promemorian föreslås därför att, om 

bolagsstämman för andra året i följd fastställer en balansräkning som 

utvisar att aktiekapitalet har gått förlorat till 113, stämman samtidigt skall 

pröva frågan om bolaget skall träda i likvidation. Stannar stämman för att 

fortsätta verksamheten får bolaget respit till ordinarie bolagsstämma under 

nästföljande räkenskapsår. Vid denna stämma måste full täckning finnas 

för det registrerade aktiekapitalet för att bolaget skall undgå likvidations

skyldighet. 

Under remissbehandlingen har de angivna promemorieförslagen fått ett 

blandat mottagande. Flertalt:t remissinstanser har intagit en kritisk håll

ning till förslagen. 

Frågan om täckning av förlorat aktiekapital prövades vid aktiebolagsla

gens tillkomst år 1975 (prop. 1975: 103 s. 217). Kravet på full täckning 

bedömdes då som alltför strängt med hänsyn till främst kapitalproblemen i 

nystartade företag. företagens möjligheter att på kort tid få tillgång till nytt 

riskvilligt kapital och effekterna för kapitalägare och anställda i företaget. 

Mot bakgrund bl. a. av de senaste årens utveckling är det angeläget att 

man inte försämrar företagens möjligheter att i ett för företaget besvärligt 

ekonomiskt läge säkra sysselsättningen för de anställda. Problemen är här 

givetvis särskilt framträdande i nystartade företag och företag som är inne i 

ett expansivt utbyggnadsskede. En annan viktig faktor i sammanhanget är 

den rådande knappa tillgången på riskvilligt kapital i samhället. Möjlighe

terna att på kort tid täcka hela bristen i aktiekapitalet kan i många fall vara 

mycket begränsade. Även i ett längre perspektiv kan ett absolut krav på 

full täckning orsaka svårigheter för den lojala företagsamheten. Detta 

innebär att jag i huvudsak delar den bedömning av frågan om täckning av 

förlorat aktiekapital som gjordes i 1975 års lagstiftningsärende. Jag är 

därför inte beredd att tillstyrka promemorieförslaget i den delen. Jag är 

heller inte beredd, främst av hänsyn till sysselsättningsaspekterna. att 
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godta förslaget om en hegr;insad tidsfrist för fortsatt verksamhet för fön:

tag ~om inte har full t;ickning för aktiekapitalet. 

Vad jag nu har sagt innebiir att nuvarande ordning hiheh[tlls i friiga om 

täckning av förlorat aktiekapital. 

Jag vill här nämna att frågor rörande frivillig likvidation f. n. övervägs i 

samband med den fortsatta översynen av lagstiftning mot Nganiserad och 

ekonomisk brottslighet. Enligt vad jag har inh;imtat kan översynsarbetet i 

denna del förviintas resultera i en promemoria från brottsförebygande 

rådet under våren 1980 med förslag till åtgärder mot missbruk av likvida

tionsinstitutet. 

2.6.3 Kva/{ficerad revisor m. m. 

I fråga om aktiebolag finns närmare bestämmelser om revisnrs kompe

tens i I 0 kap. aktiebolagslagen. En redogörelse för dessa bestiimmclser har 

jag lämnat tidigare (se avsnitt 2.5.2). 

Arbetsgruppen anser att kvalificerade revisorer pt1 sikt bör krävas i alla 

aktiebolag. Under en övergångstid hör emellertid en prioritering göras så 

att det beräknade tillskottet av kvalificerade revisorer sätts in där revis0-

rerna gör mest nytta. Enligt arbetsgruppens mening bör därför en kvalifi

cerad revisor finnas i de aktiebolag som bevisligen är i riskzonen på det 

sättet att en del av det registrerade aktiekapitalet har gått förlorat. 

På grund av det sagda föreslår arbetsgruppen att minst en av bolagsstäm

man utsedd revisor skall vara auktoriserad eller godkiind. om det enligt 

den senast fastställda balansräkningen inte finns full täckning för bolagets 

registrerade aktiekapital. 
Promemorieförslaget har fått ett överviigande positivt mottagande vid 

remissbehandlingen. 

Jag har tidigare (avsnitt 2.5.2) framhållit att kvalificerade revisorer på 

sikt bör finnas i alla aktiebolag. Jag har emellertid ocks[1 påpekat att 

tillgången på kvalificerade revisorer f. n. är begriinsad. I denna situation är 

del angeläget att de resurser som finns på revisorsomd1det tas till vara på 

bästa sätt. 
När ett bolag inte har full täckning för aktiekapitalet är detta självfallet 

ofta ett tecken på att bolaget har finansiella svårigheter. Från revisorshåll 

har vid remissbehandlingen påpekats att ett byte av revisor i en sådan 

situation kommer väl sent och inte alltid är av godo. Jag har förståelse för 

dessa synpunkter men är samtidigt övertygad om att förekomsten av en 

effektiv och sakkunnig revision i bolaget kan vara ett verksamt medel när 

det gäller att komma till rätta med bolagets svårigheter. Ett utnyttjande av 

de kvalificerade revisorernas tjänster i sådana sammanhang som det här är 

fråga om är därför enligt min mening till fördel för bolaget och dess 

intressenter. Man kan dessutom på goda grunder anta att kravet på en 

kvalificerad revisor motverkar ekonomisk brottslighet eller andra otillbör

liga beteenden. om bristen i aktiekapitalet har föranletts av någon form av 

illojal affärsverksamhet. 
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Mot hakgrund av det anförda förordar jag att minst en av holagssliimman 

utsedd revisor skall vara kvalificerad. om holagets st'nast fastställda ba

lansr:ikning visar att full täckning inte finns för bolagets registrerade aktie

kapital. Om holagsstamman i denna situation inte utser en kvalifi.;;erad 

revisor. skall l!insstyrelsen pii anmiilan utse en hd1iirig rt'visor I 10 kar. 6 ~ 

aktieholagslagen). 

Enligt giillande rätt iir det styrelsen som är skyldig att ansöka om 

tvirngslikvidation. Ansökan kan också göras av styrelseledamot. vcrkstiil

landt' direktör. revisor eller aktieiigare ( 13 kap.::!. ~första stycket aktiebo

lagslagen). Revisorns initiativrätt motiverades med att det är angeläget att 

skyddet för holagets hundna kapital hlir effektivt lsc prop. 1975: !03 s. 

501 ). 
Revisorns initiativriitt hiir enligt arhetsgruppens mening ersiittas med en 

ahsolut plikt för revisorn att agera. I promemorian föreslås att styrelsen 

eller revisorn skall ge in ansökan om likvidation. om inte bolagsstiimman 

godkiinner en halansriikning som utvisar att föreskriven täckning finns för 

det registrerade aktiekapitalet. Genom ordet "godkänner" markeras enligt 

arbetsgruppen att det inte är fråga om en balansriikning per balansdagen 

utan en räkning som avser det aktuella läget på stiimmodagen. 

Remissinstansernas inställning till förslaget iir splittrad. 

Jag vill för egen del framhålla att jag anser det viktigt att skyddet för 

bolagets hundna kapital är effektivt. Det är enligt min mening också viktigt 

att revisorernas ställning stärks. En absolut plikt för revisorn att agera i de 

situationer som det här är fråga om rimmar alltså i och för sig viil med min 

allmiinna inställning. 

Å andra sidan kan inviindningar göras mot den i promemorian föreslagna 

ordningen. Jag är inte övertygad om att ett genomförande av förslaget kan 

få mer än på sin höjd marginella effekter niir det gäller att motverka 

missförhf11landen. En ansökan om tvängslikvidation för bolaget är en hety

delsefull förvaltningsåtgärd. Ansvaret för en sådan åtgärd bör rimligen i 

första hand åvila bolagets ledning hl. a. med hänsyn till hestiimmelserna 

om personligt betalningsansvar. För revisorn aktualiseras inget sådant 

ansvar. Enligt min mening ligger det också mycket i vad som har påpekats 

vid remissbehandlingen. nämligen att en revisor inte bör dras in i en 

intressekonnikt i en situation där styrelsen anser sig höra forts~illa verk

samheten och därmed garantera sysselsättningen för bolagets anställda. 

Till detta kommer att revisorn enligt nuvarande bestämmelser är skyldig 

att kontrollera att styrelsen och verkställande direktören har följt aktiebo

lagslagens bestämmelser. 

Mot bakgrund av det anförda har jag kommit till den slutsatsen att 

arbetsgruppens förslag om en ahsolut skyldighet för revisorn att agt'ra vid 

kapitalbrist inte bör genomföras. Jag förordar alltså att nuvarande ordning 

bibehålls. 

I klarhetens intresse anser jag det hefogat att. såsom har föreslagits i 
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promemorian. lagtexten anger att en bedömning av holagets stiillning skall 

ske på grundval av en halansräkning som avser det aktuella liiget pft 

stämmodagcn. Jag förordar alltså att promemorieförslaget genomförs på 

denna punkt. 

2 .6..1 Byte m"firma och säte 

I bolagsordningen för varje aktiebolag skall anges bl. a. holagets firma, 

dvs. den benämning under vilken verksamheten drivs. samt den ort i 

Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte. Uppgifterna om bolagets 

firma och styrelsens säte registreras i patent- och registreringsverkets 

bolagsregister. Ändras holagsordningen. vilket kan ske genom beslut av 

holagsstämman. skall ändringen genast anmiilas för registrering och beslu

tet får inte verkställas förrän registrering har skett. 

Arhetsgruppen föreslår att en ändring av bolagsordningen såvitt angår 

bolagets firma och styrelsens säte skall få registreras endast om ändringen 

är påkallad av marknadsmässiga, organisatoriska eller andra särskilda 

skäl. Vidare skall krävas att ett yttrande företes av en kvalificerad revisor 

om att det finns full täckning för bolagets registrerade aktiekapital och att 

såvitt känt någon allvarlig betalningsanmärkning mot bolaget inte har 

förekommit under det närmast föregående året. 

Arbetsgruppen framhåller i promemorian att firmabyten och ändringar i 

fråga om styrelsens säte ofta ingår som ett led i en rad åtgärder som syftar 

till att vilseleda bolagets borgenärer och andra intressenter. Firmabyten i 

illojalt syfte torde vara ojämförligt vanligast i aktiebolag. Problemen med 

firmabyten och otillbörliga ändringar av styrelsens säte bör därför enligt 

arbetsgruppen lösas inom aktiebolagslagens ram. 

Vid remissbehandlingen har prnmemorieförslaget fått ett blandat motta

gande. Flera remissinstanser godtar förslaget. Ungefär lika många ställer 

sig avvisande. 

Enligt min mening måste utgångspunkten vara att bolagsledningen har 

full frihet att bedöma när det finns skäl att byta firma eller den ort där 

styrelsen skall ha sitt säte. Som framhållits i promemorian har emellertid 

byten av firma och säte ibland förekommit som ett led i en illojal verksam

het. Det är i och för sig motiverat att åtgärder vidtas för att motverka 

sådana illojala förfaranden (jfr LU 1979/80: 2 s. 30). Jag känner emellertid 

tveksamhet inför den i promemorian skisserade lösningen för att komma 

till rätta med de prohlem som det här är fråga om. Skälen härtill är flera. 

Promemorieförslaget medför långt gående inskränkningar av bolagslcd

ningens möjligheter att självständigt bedöma frågor om firmabyte eller 

ändring av styrelsens säte. Patent- och registreringsverket skall i varje 

särskilt fall göra en materiell prövning av huruvida förutsättningar finns för 

att medge byte av firma eller säte. Denna prövning kan. som patentverket 

självt har framhållit i sitt remissvar, vålla stora praktiska svårigheter. Ofta 

torde verket få ett bristfälligt underlag för sina överväganden. Verket 
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skulle också. om förslaget genomförs. hehöva en inte ringa resursför

stärkning för att kunna arbeta som tillståndsmyndighet. 

Vad särskilt gäller krnvet på iniyg från kvalificerad revisor om ätt det 

finns full tii<.:kning för bolagets aktiekapital kan detta komma att drahha de 

seriösa företagen alltför hiirt ätminstone sii Hingc inte den ordningen giiller 

att kvalificerad revisor finns till hands i alla aktiebolag. 

Sammanfattningsvis anser jag att det kan hefaras att effekterna av den 

föresl<1gna ordningen endast skulle ge begränsade fördelar niir det giiller att 

motverka den ekonomiska brottsligheten och andra illojala hetcenden men 

medföra betydande administrativa nackdelar för siiväl bolagen som regi

streringsmyndigheten. Detta hindrar emellertid inte att andra. mindre 

långtgiiende åtgiirder kan vidtas. 

Var styrelsen har sitt säte har praktisk betydelse i en rad hänseenden. 

Först och friimst gäller som bolagets hemvist den ort där styrelsen har sitt 

säte. Pft den orten har bolaget alltså att svara i tvistemål. Samma hestiim

melser gäller för ansökan om bolagets konkurs. På skatteomr{1det gäller 

dessutom att sätesorten är bestämmande för beskattningen av bolaget. I 

fråga om merviirdeskatt är bolaget skyldigt att inom viss tid underrätta 

länsstyrelsen om att bolaget har ändrat sätesm1. 

Mot bakgrund av de bestämmelser som jag nu har redogjort för ligger det 

enligt min mening nära till hands att i stället för promemoricförslaget välja 

en lösning som innebär att bolaget blir skyldigt att genast underrätta 

länsstyrelsen i det län där bolagets styrelse har sitt säte om ett beslut om 

firmabyte eller iindring av sätesort. lJ nderlåter bolaget att underriitta läns

styrelsen bör detta kunna leda till att beslutet om iindring av bolagsord

ningen viigras registrering. 

En sådan ordning som jag nu har angett bör kunna fä positiva effekter 

när det gäller att motverka illojala beteenden i s{1dana sammanhang som 

det hiir är fråga om. För bolagen och rcgistreringsmyndigheten kan den 

ifrågasatta underrättelseskyldigheten inte rimligen medföra någon större 

belastning. Jag förordar därför att den av mig angivna ordningen genom

förs. 

Flera av problemen med firmahyten och ändringar av styrelsens siite 

hänger enligt min mening samman med aktiebolagsregistrets nuvarande 

uppbyggnad. Det iir bl. a. en allvarlig olägenhet att aktiebolagsregistret inte 

annat än undantagsvis ger någon möjlighet att söka på person. Genom en 

överföring av aktiebolagsregistret på maskinläsban medium for att möjlig

göra slagningar p[1 hl. a. fysiska personers namn skulle enligt min mening 

mycket vara vunnet också beträffande sådana illojala förfaranden som det 

här är Miga om. Enligt v;id jag har inhiimtat fran patent- och rcgi~trerings

verkets bolagsbyrå kommer det framdeles att finnas tekniska möjligheter 

till detta. 

Jag vill i detta sammanhang också erinra om att statskontorct nyligen till 

budgctdepancmcntet har lämnat en rappol1 lnr 1979: 28) Organisationsre-
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gister. Rapporten utgör en förstudie av flirutsiittningarna att förenkla och 

förbiitlra uppgiftsinsamling. registrering och avisering av data om företag 

och organisationer. I rapporten visas vilka myndigheter och organisationer 

som registrerar uppgifter om företag m. fl. och vilka uppgifter av haskarnk

tär som finns i registren. Rapporten innehfiller förslag till <°ttgiirder i syfte 

att astadkomma förenklingar och förhiittringar i uppgiftslämnandet och 

registreringen av basinformation om företag samt i utbytet av sådan infor

mation mellan registren. I rapporten belyses vidare frf1gan om att inrätta 

ett s. k. hasregister över företag och organisationer. 

2.6.5 Bylc m· s/_vrl'ise m. m. 

Ett aktiebolag är skyldigt att anmiila vissa förhfölanden som rör bolaget 

till patent- och registreringsverket. I fråga om bolagets s@lföreträdare 

skall anmälan göras om ställföretriidarcns namn. postadress och person

nummer. Även den som anmälningen gäller har rätt att göra anmälan <8 

kap. 15 * aktiebolagslagen). Uppgifterna tas in i aktiebolagsregistret. 

Arbetsgruppen framhåller att det inte är ovanligt med förändringar i 

bolagets ledning inför en förestående likvidation eller konkurs. Inte sällan 

ställs myndigheterna inför det problemet att det inte finns någon som kan 

företräda bolaget. Ledamöterna av den styrelse som finns registrerad i 

aktiebolagsregistret kan uppvisa ett formellt riktigt protokoll, som visar att 

deras uppdrag har upphört for länge sedan fastän nf1gon anmälan diirom 

inte har gjorts till aktiebolagsregistret. Någon ny styrelse har såvitt känt 

inte utsetts. 

Arbetsgruppen föreshir i promemorian att ett aktiebolag varje år i sam

band med att bolaget sänder in sin ärsredovisning till patentverket skall 

bifoga en aktuell förteckning över bolagets styrelseledamöter, verkstäl

lande direktör, suppleanter och firmatecknare med uppgift om deras post

adresser och personnummer. 

Vid remissbehandlingen har promemoricförslaget fått ett övervägande 

positivt mottagande. Några remissinstanser vill dock gå liingre än förslaget 

och menar att en avgaende styrelseledamot bör vara skyldig att själv 

anmäla sin avgång for att undvika att bli solidariskt ansvarig för bolagets 

förbindelser. 

För egen del anser jag att promemorieförslaget utgör en rimlig avvägning 

mellan myndigheternas behov av kontrollinstrument och de krav som 

Himpligen kan stallas på ett bolag och dess ställföreträdare. Jag förordar 

alltsft att den i promemorian föreslagna ordningen genomförs. Vissa över

gfmgsreglcr kan emellertid behövas. Jag iiterkommer till dessa i specialmo

tiveringen. 

Jag har tidigare (se avsnitt 2.5.3) anslutit mig till en ordning av innebörd 

att det i aktiebolagsregistret skall tas in uppgifter om revisor motsvarande 

vad som giiller för aktiebolags stiillföreträdare. Enligt min mening iir det 

viktigt att den uppgiftsskyldighet som nu är i fn1ga också omfattar ett 
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aktiebolags revisorer. Jag förordar alltsf1 att det införs en skyldighet för 

aktiebolag att varje år senast en månad efter ordinarie bolagsstämma sända 

in en aktuell förteckning över bciiagets i·evisorer med uppgift om deras 

postadresser och personnummer. 

Uppgifterna i de nu föreslagna förteckningarna bör inte registreras i 

aktiebolagsrcgistrct. Avsikten med uppgiftsskyldigheten är inte heller att 

belasta patentverket med en kontinuerlig kontroll av att registret innehåller 

aktuella uppgifter. Patentverket får dock möjligheter att göra vissa stick

provskontroller genorn att jämföra bolagsregistrets innehåll med de ak

tuella förteckningarna. Om det härvid visar sig att bolagsrcgistrcts innehåll 

fa inaktuellt får patentverket förelägga bolaget att för registrering sända in 

aktuella uppgiftt:r. 

2 .6.6 Lån<'}i'irhudet 

Genom en ändring år 1973 i 1944 års aktiebolagslag infördt:s regler om 

förbud for aktiebolag att lämna lån till aktieägare m. fl. Reglerna om 

låneförbud har med vissa justeringar förts över till 12 kap. 7-9 ~~ i 1975 

års aktiebolagslag och har diirefter iindrats i vissa avseenden år 1977 (se 

prop. 1977178: 41). 

Lånefi.irbudet innebär att aktiebolag inte får lämna penninglån till perso

ner inom en viss angiven krets. Låneförbudet gäller inte lån som har 

liimnats innan lagstiftningen om låneförbud trädde i kraft den 6juni 1973. I 

en siirskild förteckning samt i balansräkningen skall dock lämnas uppgift 

även om iildre li'm under förutsättning att lånet är av sådant slag som avses 

med låneförbudsbestämmelserna lse prop. 1973: 93 s. 146). 

Det finns enligt arbetsgruppen anledning befara att i mi'mga vilande bolag 

och skrivbordsbolag aktiekapitalet på tillgångssidan motsvaras endast av 

en fordran på aktieägaren. Gamla lån torde iiven vara vanligt förekomman

de i rörclst:drivande fåmansbolag. Grnom att lagstiftningen om låneförbud 

inte gavs någon retroaktiv tillämpning kan iån som i dag inte skulle kunna 

beviljas utan länsstyrelsens dispens stå ute i all framtid. Enligt arbetsgrup

pens mening bör åtgiirder nu vidtas tör att återföra sådana utlånade medel 

till bolaget åtminstone så att full täckning erhålles för aktiekapitalet. 

Arbetsgruppen föreslår i promemorian att ifrågavarande gamla lån skall 

betalas tillbaka till bolaget senast vid utgängen av år 1981 till den del som 

behövs för att bolagets registrerade aktiekapital skall vara till fullo tiickt. 

Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek skall lånet inte anses ha 

något värde. Fullgörs inte återbetalningsskyldigheten skall länet fr. o. m. 

den 1 januari 1982 anses strida mot de nuvarande låneförbudsreglerna i 

aktiebolagslagen och straff ansvar alltså kunna komma i fråga för de ansva

riga. Länsstyrelsen föreslfis pt1 samma sätt som vid nya lån kunna mt:ddela 

dispens från återbetalningsskyldigheten. 

Under rcmissbchandlingen har promemorieförslaget utsatts för omfat

tande kritik. 
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Även jag är kritisk till den föreslagna ordningen. Niir regler om låneför

bud infördes är 1973 framhölls (prop. 1973: 93 s. 91) att det bundna kapita

lets funktion i ett bolag inte kan uppfyllas på ett tillfredsställande s~itt om 

det är möjligt för företagsledningen och aktieiigarna att ta det hundna 

kapitalet i anspråk genom lån. Samtidigt betonades att lån som lämnats 

före lagstiftningens ikraftträdande inte berördes av förbudet (prop. 

1973: 93 s. 145). 

Enligt min mening kan en återbetalning av ifrågavarande gamla Hin i 

många fall tänkas leda till svi'irighetcr for både låntagarna och företagen. 

Promemorian ger knappast underlag för en hedömning av hur pass omfat

tande dessa svårigheter kan tänkas bli. Promemorian visar inte heller på ett 

tillfredsställande sätt behovet av en ändring betr~iffandc dessa liln. Att nu 

införa en skyldighet att återbetala dessa li'rn innebär enligt min mening en 

form av retroaktiv lagstiftning, som inte kan komma i frf1ga utan mycket 

starka skäl. Sådana skäl har enligt min mening inte lagts fram. Jag anser 

alltsft att promemorieförslaget inte bör genomföras och förordar att nuva

rande ordning bibehålls. 

2.6.7 Vilande bolag och skrirhordsholag 

År 1973 beslöts att alla aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 

50 000 kronor. Bolag som har bildats före den 6 juni 1973 fick dock ansti'rnd 

till utgången av år 1978 med att höja sitt aktiekapital till detta belopp. 

Övergångstiden har sedan förlängts till utgången av år 1981 (se prop. 1976/ 

77: 109). Bolag, vars registrerade aktiekapital inte uppgår till 50000 kronor 

vid utgången av år 1981, skall avföras ur aktiebolagsregistret och är där

med upplösta. 

Arbetsgruppen framhåller i promemorian att avvecklingen av 5 000-

kronorsbolagen går långsamt. Det finns enligt arbetsgruppen starka skäl av 

bl. a. brottsförebyggande natur som talar för att man redan nu aktivt bör 

försöka få till stånd en avveckling av de inte rörelsedrivande bolagen. En 

effektiv åtgärd är att ålägga bolagen en så pass hög registerhållningsavgift 

att den gör det motiverat att avveckla de vilande bolagen och skrivbords

bolagen. De intäkter som på detta sätt tillfaller staten bör enligt arbetsgrup

pen lämpligen användas för en effektivisering av aktiebolagsregistret. 

I syfte att påskynda avvecklingen av vilande bolag och skrivbordsbolag 

och att finansiera en upprustning av aktiebolagsregistret föreslår arbets

gruppen därför att alla aktiebolag årligen skall erliigga ens. k. registerhåll

ningsavgift. Avgiften bör enligt arbetsgruppen vara i storleksordningen 

I 000 kr. per kalenderår och bolag. 

Vid remissbehandlingen har promemorieförslaget fått ett blandat motta

gande. 

För egen del vill jag framhålla att det nu återstår mindre än två år av den 

övergångs tid som gäller för 5 000-kronorsbolagen. De bolag som inte har 

höjt sitt aktiekapital till 50 000 kronor vid utgången av år 1981 kommer att 
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upplösas. Även om den frivilliga avvecklingen av 5 000-kronorsbolagen går 

tämligen långsamt anser jag därför att . det saknas anledning att vidta 

ytterligare åtgiirder för att påskynda ;ivvecklingen av dessa bolag. När det 

giiller promemorieförslaget om en registerhållningsavgift anser jag det 

dessutom osannolikt att en ärlig avgift av I 000 kronor kan påskynda 

avvecklingen av ett bolag som verkligen används i illojala syften. 

Mot bakgrund av det anförda har jag kommit till den slutsatsen att 

promemorieförslaget om en registerhållningsavgift för det angivna ända

målet inte bör genomföras. 

Niir det gäller frågan om en effektivisering av aktiebolagsregistret får jag 

hänvisa till handclsdepartementets bilaga i budgetpropositionen (prop. 

1979/80: 100 bil. 14 s. 99). 

2. 7 Nyemission av aktier till underkurs m. m. 

Enligt I kap. I * aktiebolagslagen skall aktierna i ett aktiebolag lyda på 

lika belopp. Vid bildandet av ett aktiebolag gäller enligt 2 kap. 2 * bl. a. att 

betalningen för aktierna inte får understiga det nominella beloppet. 

I 4 kap. I * föreskrivs att bestämmelserna i 2 kap. 2 § äger motsvarande 

tillämpning vid nyemission. dvs. när aktiekapitalet ökas genom att aktier 

tecknas mot betalning. Vid fondemission. dvs. när nya aktier ges ut utan 

någon betalning eller de gamla aktiernas nominella belopp höjs utan någon 

ny betalning, måste man enligt samma paragraf till aktiekapitalet föra över 

minst ett belopp som motsvarar summan av de nya aktiernas nominella 

belopp resp. den sammanlagda höjningen av aktiernas nominella belopp. 

Frågan om nyemission av aktier till underkurs behandlades under förar

betena till den nya aktiebolagslagen. I prop. 1975: 103 uppehöll sig föredra

gande statsrådet vid frågan med anledning av att Svenska bankföreningen 

och Sveriges industriförbund hade hemstiillt om undantag från förbudet 

mot emission till underkurs vid nyemission mot kontantbetalning. De båda 

organisationerna hade framhållit att förbudet mot underkursemission med

förde olägenheter när aktierna i ett börsregistrerat bolag var noterade 

under eller omkring pari. Ett sådant bolag hade då inte möjlighet att 

anskaffa kapital genom nyemission, eftersom emissionskursen måste sät

tas så högt att en emission inte kunde placeras på marknaden. 

Föredragande statsrådet framhöll med anledning av skrivelsen (prop. 

1975: 103 s. 222) att det var av central betydelse att aktiekapitalet verkligen 

tillfördes bolaget. Utgfmgspunkten måste vara att tillgångar motsvarande 

aktiernas nominella belopp tillfördes bolaget för att aktiekapitalet och det 

övriga bundna egna kapitalet på ett tillfredsställande sätt skulle kunna 

fullgöra sin funktion som säkerhetsfaktor för bolagets borgeniirer. 

Som skäl mot att införa en möjlighet till underkursemission framhöll 

föredraganden vidare att det praktiska behovet av en sådan möjlighet var 

litet och att det var osiikert om aktiemarknaden skulle stiilla sig positiv till 
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en underkurst:mission. eftersom en sådan liitt kunde uppfattas som en 

bekr~iftelse på att bolagets ställning var d~tlig. Mot bakgrund av de angivna 

synpunkterna avstyrkte han förslaget om emission till underkurs. 

Under riksdagsbehandlingen av aktiebolagspropositionen aktualiserades 

frågan om underkurscmission på nytt genom en motion om att nyemission 

till underkurs skulle fä ske i vissa fall niir emission skedde mot kontant 

betalning. De fall som motionärerna åsyftade var sådana då aktierna i ett 

hörsregistrerat bolag noterades under pari trots att det egna kapitalet enligt 

en bokföringsmässig värdering kunde beräknas ha ett värde som översteg 

det sammanlagda nominella beloppet av bolagets aktier. 

I sitt betänkande med anledning av propositionen uttalade lagutskottet 

tLU 1975176: 4) att det var tänkbart att en emission till undt:rkurs i den 

speciella situation som motioniirerna åsyftade skulle kunna användas som 

ett medel att stärka ett bolags finansiella ställning genom att åstadkomma 

en förbättring av relationen mellan eget och främmande kapital. något som 

i och för sig var angeläget. Utskottet pekade emellertid på att en rad nya 

finansieringsformer hade införts i aktiebolagslagstiftningen. Vidare ansåg 

utskottet att underkursemission knappast skulle kunna bli aktuell annat än 

i sällsynta fall. 

Avslutningsvis erinrade utskottet om att reglerna om förbud mot emis

sion av aktier till underkurs hade ställts upp till skydd för borgenärerna. de 

anställda och aktieiigarna i syfte att säkerställa att bolaget vid en nyemis

sion verkligen tillfördes reella tillgångar som minst uppgick till kapitalök

ningens belopp. Utskottet ansåg att det borde krävas starka skäl för att 

införa undantag från dessa regler. Eftersom sådana skäl inte fanns i det 

förevarande fallet. avstyrkte utskottet motionsyrkandet. Riksdagen biföll 

utskottets hemställan (se även LU 1977/78: 8 och 1979/80: 2). 

Som jag har nämnt i inlt:dningen har industriförbundet, bankföreningen 

och Föreningen Auktoriserade revisorer FAR ti det föijande kallade orga

nisationerna) tagit upp frågan om nyt:mission av aktier till underkurs i en 

skrivelse till justitiedepartementet 1978-12-04. I skrivelsen hänvisar orga

nisationerna till en promemoria om underkursemission som har upprättats 

inom industriförbundet (bilaga 11: Il och anför i huvudsak följande. I 

början av 1970-talet förekom börsnoteringar under pari endast i undantags

fall. Under de senaste åren har emellertid ett flertal av landets större 

företag under lång tid haft sina aktier noteradt: under pari. Det har sålunda 

blivit omöjligt för en mycket betydande grupp företag att öka sitt aktiekapi

tal genom nyemission. Soliditeten i svenska börsföretag är alltför låg. En 

soliditetsförbättring i industrin är utomordentligt angelägen. Vinstnivån i 

företagen iir ofta inte tillräcklig för den önskviirda förbiittringen. Det är 

därför angeläget med tillskott till det egna kapitalet genom nyemission. 

Enligt organisationerna visar analysen i den bifogade promemorian att 

det inte synes finnas något hinder mot underkursemission från bolagsrätts

liga eller teoretiska utgångspunkter. Inte heller finns det skäl att begränsa 
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underkursdifferensens storlek eller att föreskriva att differensen skall fyl

las ut genast eller inom en viss tid. 

Organisationerna förklarar att eri mÖjiighet att anvtlt1d;1 dei1 i Norge och 

Finland praktiserade metoden med kombinerad ny- och "fond"-emission i 

praktiken sannolikt skulle lösa problemen för de flesta företag som i dag 

har sina aktier noterade under eller invid pari. Sålunda torde den s. k. 

fondemissionsandelen i de flesta fall kunna täckas genom överföring från 

reservfonden eller genom uppskrivning av anläggningstillgångar. På sikt 

bör man dock söka en mer generell lösning som gör det möjligt också för 

företag som inte har kapital eller uppskrivningsmöjligheter att göra under

kursemissioner. 

Mot hakgrund av det anförda hemstiiller organisationerna om en förut

sättningslös prövning av frf1gan i hela dess vidd. För det fall departementet 

inte skulle kunna tillstyrka en lösning som tillåter underkursemission med 

kvarstående underkursdifferens hemställer organisationerna att under

kursemission med omedelbar utfyllnad av differensen från eget kapital blir 

tillåten. 

Därutöver hemställer organisationerna att aktiebolagslagens bestämmel

ser om nedsättning av aktiekapitalet skall ändras i två avseenden beträffan

de aktiemarknadsbolag. dvs. bolag vars aktier är noterade på börsen eller 

på lista som utges av Svenska fondhandlareföreningen. Dels föreslås att 

kravet att aktiebreven skall fordras in för nedstämpling eller utbyte avskaf

fas. så att nedsättning kan ske genom en central registreringsåtgärd. Dels 

föreslås att bestämmelserna om att rätten skall ge tillstånd till vinstutdel

ning under tre år efter nedsättning av aktiekapitalet ändras så, att tillstånd 

inte krävs då nedsättning sker utan att det föreligger någon förlustsituation 

enligt bolagets balansräkning och nedsättningsbeloppet förs över till re

servfonden. 
De flesta remissinstanserna har tillstyrkt att det införs en möjlighet att 

emittera nya aktier till underkurs. Endast en remissinstans <LO) har direkt 

avstyrkt förslaget. När det gäller den närmare utformningen av bestämmel

ser om underkursemission är remissutfallet splittrat. En del rcmissinstan

ser tillstyrker att en rätt till underkursemission införs utan något krav på 

att differensen mellan emissionsvärdet och det nominella värdet skall 

täckas. Andra menar att det är nödvändigt att som ett skydd för bolagets 

eget kapital föreskriva att underkursdifferensen skall täckas omedelbart 

eller inom en begränsad tid. Från flera håll pekar man på att en ordning 

som tillåter kvarstående underkursdifferens kan leda till osäkerhet och 

missuppfattningar i fråga om storleken av bolagets eget kapital, även om 

det i balansräkningen tas upp en särskild post där underkursdifferensen 

redovisas. 

De remissinstanser som tillstyrker förslaget om underkursemission an

sluter sig i allmänhet till tanken att det inte behövs någon lägsta gräns för 

emissionskursen. Några remissinstanser påpekar att nyemission av aktier 

1-Rihdagen 1979/XO. I sam/. Nr 143 
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till underkurs kan vara till nackdel för dem som redan har aktier i bolaget. 

Från nägol hiill foresh'ts därför alt det skall krävas kvalificerad majoritet 

för beslut om underkursemission. Vidare förordnar någon remissinstans 

ett förhud mot riktade undcrkursemissioner. 

Förslaget att upphiiva bestLimmelscrna om alt aktiebreven skall fordras 

in för ncdstiimpling eller utbyte i samband med neds:ittning av aktiekapita

let och bestämmelserna om rättens tillstånd till vinstutdelning efter ned

s:ittning i vissa fall tillstyrks av de flesta remissinstanser som har uttalat sig 

hiirom. Några remissinstanser avstyrker dock de föreslagna iindringarna 

od1 menar att de är omotiverade och kan medföra oliigcnheter. 

Som organisationerna har framhr1llit medför förbudet mot att emittera 

aktier till underkurs svårigheter för aktiebolag att anskaffa riskvilligt kapi

tal. om aktierna iir noterade under pari. Enligt aktiebolagslagens bestiim

melscr måste vid en nyemission de nya aktierna lyda på samma belopp 

som de gamla. och betalningen för de nya aktierna får inte understiga det 

nominella beloppet. Detta betyder att någon nyemission inte kan genomfö

ras så länge aktierna iir noterade under pari. Detsamma giillcr i princip när 

börskursen ligger vid eller strax ovanför pari, eftersom nya aktier i prakti

ken ofta måste emitteras till en kurs som är lägre än börskursen för att 

kunna placeras på marknaden. 

Denna olägenhet av förbudet mot underkursemission har förstiirkts un

der senare tir genom att börskurserna överlag har sjunkit. Under andra 

hälften av I 970-talet har aktierna i ett flertal börsnoterade företag under 

kortare eller längre tid varit noterade under pari. Samtidigt har många 

företag haft ett uttalat behov av kapitaltillskott för att förbättra sin soliditet 

och möjliggöra nya investeringar. 

Teoretiskt kan visserligen ett bolag vars aktier är noterade omkring pari 

eller lägre genomföra en nyemission. om bolaget först sätter ner aktiekapi

talet så att aktiernas nominella värde blir lägre än börskursen. Ett sådant 

förfarande stöter emellertid på både praktiska och psykologiska svårighe

ter. I de flesta fall kan man knappast riikna med att denna utviig iir något 

användbart alternativ för att anskaffa riskvilligt kapital. 

Inte heller de nya finansieringsformer som har införts i aktiebolagsrätten 

under 1970-talet erbjuder någon tillfredsställande lösning av kapitalförsörj

ningsproblemen för bolag vars aktier är lågt noterade på börsen. Dessa 

finansieringsformer. bl. a. konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade 

med optionsrätt till nyteckning, kan visserligen användas för att [1stadkom

ma en förstiirkning av det egna kapitalet på längre sikt. rniremot är de 

mindre användbara när det giiller att snabht förbättra relationen mellan 

eget och främmande kapital. 

Det står diirför klart att ett avskaffande av förhudet mol nyemission till 

underkurs skulle kunna vara till fördel för aktiebolag vars aktier är lågt 

noterade genom att underlätta anskaffningen av nytt kapital. Vid bedöm

ningen av om förbudet kan avskaffas eller mjukas upp måste man emeller

tid också ta hänsyn till vilka verkningarna kan bli för andra intressenter. 



Prop. 1979/80: 143 99 

Bland de skäl som har anförts mot att tillåta underkursemission har 

särskilt framhållits att skyddet för bolaget~ borgenärer, anställda och aktie

ägare kan äventyras, om inte det nya aktiekapitalet verkligen tillförs bola

get. 

Även jag anser att det är betydelsefullt att inte de bestämmelser som 

gäller till skydd för bolagets eget kapital luckras upp. Det iir angeläget att 

det kapitaltillskott som sker genom en nyemission verkligen motsvaras av 

verkliga tillgångar. En nyemission får givetvis inte göras på ett sådant sätt 

att den bidrar till att urholka aktiekapitalet. 

Vad jag nu har sagt innebär emellertid inte att man måste upprätthålla ett 

absolut förbud mot nyemission av aktier till underkurs. Som organisatio

nerna har framhållit kan en nyemission medföra ett reellt kapitaltillskott 

även om inte de nya aktierna betalas med fulia nominella beloppet. 

Organisationerna har i sin framställning föreslagit en ordning som inne

bär att man i hokföringen använder två olika aktiekapitalsbegrepp. Det 

nominella aktiekapitalet tas upp på vanligt sätt. Därefter redovisas som en 

negativ post den s. k. underkursdifferensen. dvs. skillnaden mellan de nya 

aktiernas sammanlagda nominella belopp och vad som har betalats för 

dem. Återstoden utgör bolagets verkliga aktiekapital. 

I och för sig kan man på detta sätt göra det möjligt att genomföra en 

nyemission till underkurs utan att principerna om skydd för det egna 

kapitalet rubbas. Den föreslagna ordningen medför emellertid vissa olä

genheter. Ett system som innebär att man använder sig av två olika 

aktiekapitalsbegrepp kan lätt leda till osäkerhet och missförstånd. Särskilt 

för den som inte är närmare förtrogen med bokföring kan det vara svårt att 

få en klar bild av det värde som aktiekapitalet har. Med ett sådant system 

blir det också nödvändigt att införa särskilda regler i aktiebolagslagen om 

vilket aktie kapitalsbegrepp som åsyftas i olika sammanhang där aktiekapi

talet är av betydelse, t. ex. i fråga om avsättning till reservfonden och 

förutsättningarna för likvidation. Enligt min mening är det en klar fördel 

om man kan finna en lösning som inte medför sådana komplikationer. 

En möjlighet att undvika de angivna problemen är, som organisationerna 

har nämnt, att avskaffa systemet med nominellt aktiekapital och endast 

räkna med det aktiekapital som verkligen betalas in. Emellertid är syste

met med nominellt belopp av så grundläggande betydelse för aktieholagsla

gens uppbyggnad att det inte finns skäl att i detta sammanhang överväga 

någon ändring av de bolagsrättsliga principerna på denna punkt. 

Även om man inte ändrar de grundläggande principerna kan man emel

lertid införa en möjlighet till underkursemission utan att behöva laborera 

med två olika aktiekapitalsbegrepp, nämligen om man ser till att tillgångar 

motsvarande det nominella beloppet överförs till aktiekapitalet också när 

nya aktier emitteras till underkurs. 

Som jag nyss har framhftllit är det viktigt att inte bestämmelserna om 

skydd för bolagets eget kapital luckras upp genom bestämmelser om un-
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derkursemission. Det är också önskvärt att inte öppna möjlighet att ny

emittera aktier till underkurs för bolag vars aktiekapital redan är urholkat. 

Ett bolag som har förbrukat en stor del av sitt aktiekapital bör inte ha 

möjlighet att emittera aktier till underkurs för att försöka undvika en 

nödvändig rekonstruktion eller likvidation. En sådan möjlighet bör enligt 

min mening finnas bara för företag som har en relativt god ekonomisk 

situation men som med nuvarande bestämmelser inte kan genomföra en 

nyemission därför att börsvärdet är för lågt. 

Vid bedömningen av om ett bolags ekonomiska situation är sådan att en 

nyemission bör kunna genomföras är börsvärdet av underordnad betydel

se. Enligt min mening finns det inte skäl att vid denna bedömning ge den 

marknadsmässiga värdering som börskursen ger uttryck åt företräde fram

för en bokföringsmässig värdering enligt reglerna i aktiebolagslagen och 

bokföringslagen. Börskurserna påverkas av en rad omständigheter som 

kan dra ner kursen även på företag som har en solid ställning. Det är inte 

ovanligt att ett bolags substansvärde är betydligt högre än vad börsvärdet 

utvisar. 

När man bedömer förutsättningarna för en underkursemission bör man 

därför utgå från en värdering på grundval av gängse redovisningsprinciper. 

Som jag nyss har berört finns det inte anledning att införa en möjlighet till 

underkursemission för bolag som visar en svag ekonomisk ställning även 

vid en bokföringsmässig värdering. Jag anser för min del att en sådan 

möjlighet bör finnas endast i de fall då ett bolag har en tillräckligt god 

ställning för att skillnaden mellan aktiernas nominella värde och vad som 

betalas för dem skall kunna täckas genom överföring av medel från reserv
fonden eller annat eget kapital. Bolag med sämre ekonomisk situation bör 

liksom hittills vara hänvisade till att emittera nya aktier först efter nedsätt

ning av aktiekapitalet. 

Om underkursdifferensen täcks på det angivna sättet, har frågan om 

emissionskursens storlek i förhållande till det nominella värdet inte så stor 

betydelse. Huvudsaken är att den del av de nya aktiernas nominella värde 

som inte betalas av de nya aktieägarna själva täcks på annat sätt. Vid 

fondemission, som kan sägas vara en extrem form av underkursemission, 

är emissionskursen noll, men detta innebär inte någon belastning för före

tagets soliditet, eftersom aktiekapitalet i samband med fondemissionen 

tillförs kapital som täcker aktiernas nominella belopp. Det finns alltså inte 

skäl att föreskriva någon begränsning neråt av emissionskursen. 

När det gäller frågan varifrån medel skall tas för att täcka skillnaden 

mellan det nominella beloppet och emissionskursen anser jag att överfö

ring bör kunna ske såväl från eventuellt förekommande fria fonder eller 

annat fritt eget kapital som från reservfonden eller annat bundet eget 

kapital. Liksom vid fondemission bör det vara möjligt att använda medel 

från en eventuell uppskrivningsfond eller att for ändamålet skriva upp 

värdet på anläggningstillgångar. 
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Med de bestiimmelser om nyemission som gäller idag kan ett bolag 

föreskriva att betalning för nya aktier skall ske genom tillskott av apport

egendom. Enligt min mening finns det inte anledning att utesluta denna 

möjlighet i sådana fall då nyemission sker till underkurs. Jag vill dock 

understryka vikten av att den egendom som skjuts till genom apport 

verkligen är till nytta för bolaget och att egendomen inte åsätts ett för högt 

värde. Bestämmelser hiirom finns i 2 kap. 2 § aktiebolagslagen (jämför 4 

kap. I §J. Vidare föreskrivs i 4 kap. 6 *att en bestämmelse om apport skall 

tas upp i beslutet om nyemission. att styrelsen skall avge en redogörelse 

för de omständigheter som kan ha betydelse för att bedöma värdet på 

apportegendomen och att revisorerna skall ytt.ra sig över redogörelsen. Av 

4 kap. 12 § framgår att ett beslut om nyemission inte får registreras förrän 

all apportegendom har tillförts bolaget. Några föreskrifter som särskilt tar 

sikte på underkursemissioner torde inte behövas. 

Om man i enlighet med det anförda inför en möjlighet till nyemission av 

aktier till underkurs med krav på omedelbar täckning av underkursdiffe

rensen, blir syftet med organisationernas framställning i allt väsentligt 

tillgodosett. En sådan ordning medför inte några risker för bolagets eget 

kapital. Inte heller uppkommer några nackdelar för bolagets borgenärer 

eller de anställda. Man undgår också de olägenheter med två olika aktieka

pitalsbegrepp som skulle uppkomma om man införde en möjlighet att låta 

underkursdifferensen stå kvar under kortare eller längre tid. 

Som några remissinstanser har påpekat kan en möjlighet att emittera 

aktier till underkurs i vissa fall missgynna gamla aktieägare. åtminstone vid 

riktade emissioner. Detta visar sig framför allt på det sättet att de nya 

aktierna ger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst som de 

gamla även om de har köpts för ett lägre pris. Detsamma kan emellertid 

inträffa om nyemission sker till en kurs som ligger över det nominella 

värdet. Så snart emissionskursen är lägre än börskursen kan de gamla 

aktieägarna åsamkas förluster vid riktade emissioner. 

Det finns dock redan i dag regler som på olika sätt skyddar de gamla 

aktieägarna vid en nyemission. Det är aktieägarna själva som beslutar om 

nyemission och om villkoren för emissionen. För beslut om sådan ökning 

av aktiekapitalet som kräver ändring av bolagsordningen föreskrivs två 

tredjedelars majoritet. Om inte annat bestämts har aktieägarna vid en 

kontantemission företrädesrätt att teckna nya aktier. Den som inte vill 

utnyttja sin företrädesrätt kan sälja sin teckningsrätt. Sätts företrädesrät

ten ur spel genom ett beslut om riktad emission, kan det upphävas av 

domstol. om beslutet är ~ignat att bereda otillbörlig fördel åt aktieägare 

eller någon annan till nackdel for bolaget eller annan aktieägare. 

Mot bakgrund av det anförda anser jag att det inte finns anledning att 

införa några ytterligare bestämmelser till skydd för de gamla aktieägarna i 

samband med nyemission till underkurs. 

Jag föreslår följaktligen att det i 4 kap. I § aktiebolagslagen föreskrivs att 
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teckning av aktier vid nyemission i börsnoterade bolag får ske mot betal

ning av lägre belopp än det nominella, under förutsättning att skillnaden 

mellan vad som skall betalas för de nya aktierna och deras sammanlagda 

nominella belopp tillförs aktiekapitalet, innan beslutet om nyemission regi

streras. antingen genom överföring från bolagets eget kapital i övrigt eller 

genom uppskrivning av anläggningstillgtmg. De nya bestämmelserna föran

leder följdändringar av bestämmelserna om uppskrivning av anläggnings

tillgångar och om nedsiittning av reservfond i 11 kap. 4 § och 12 kap. 4 § 

aktieholagslagen. Dessutom bör i en övergångsbestämmelse föreskrivas 

att reglerna om undcrkursemission är tillämpliga också vid nyemission i 

bolag vars aktier är noterade på den s. k. fondhandlarlistan. 

Om det införs en möjlighet att emittera nya aktier till underkurs i enlig

het med vad jag nu har anfört. minskar behovet av sådana ändringar av 

reglerna om nedsättning av aktiekapitalet som organisationerna har före

slagit för att underlätta anskaffningen av nytt kapital. Enligt min mening 

finns det också andra skäl som talar mot de föreslagna ändringarna. 

Vad först beträffar frågan om infordrande av aktiebreven för nedsättning 

eller utbyte i samband med nedsättning av aktiekapitalet anser jag för min 

del att reglerna härom har en funktion att fylla. Så länge man har kvar en 

ordning som bygger på ett nominellt aktiekapital bör man inte luckra upp 

systemet genom att låta kravet på alt det gällande nominella beloppet skall 

finnas angivet på aktiebreven ersättas med en central registrering. Jag kan 

därför inte tillstyrka förslaget att avskaffa kravet att aktiebreven skall 

fordras in för nedsättning eller utbyte i samband med nedsättning av 

aktiekapitalet. 
Det andra förslaget från organisationerna innebär som tidigare nämnts 

att bestämmelserna i 6 kap. 5 § aktiebolagslagen om rättens tillstånd till 

vinstutdelning under tre år efter nedsättning av aktiekapitalet inte skall 

vara tillämpliga i sådana fall då nedsättning sker utan att det föreligger 

nt1gon förlustsituation enligt balansräkningen och nedsättningsheloppet 

förs över till reservfonden. I och för sig kan jag hålla med om att vissa skäl 

talar för att avskaffa kravet på rättens tillstånd i de angivna fallen. Jag 

anser emellertid att det är önskvärt att såvitt möjligt undvika en långtgåen

de specialreglering av olika situationer. Det kan också ifrågasättas om det 

iir lämpligt att den värdering av bolagets tillgångar och skulder som har 

gjorts i balansräkningen i vissa fall skall vara avgörande för frågan huruvi

da vinstutdelning efter nedsättning av aktiekapitalet skall få ske utan 

rättens tillstånd eller ej. Enligt min mening har det inte visats att bestäm

melserna om rättens tillstånd till vinstutdelning i de angivna fallen är 

förenade med sådana olägenheter att den föreslagna ändringen bör genom

föras. 



Prop. 1979/80: 143 

2.8 Särskilda regler för de mindre aktiebolagen 

Som jag har nämnt i inledningen har bolagskommitten licksf1 lagt fram ett 

betänkande <SOU 1978: 66) med förslag um en ny bolagsform för de mindre 

företagen, andelsbolag. Bakgrunden till kommittcförslaget iir de önskcm{il 

som har förts fram vid olika tillfallen om att man för de mindre fört.:tagen 

skapar en siirskild bolags form som i likhet med aktiebolaget ger delägarna 

rätt att driva verksamhet utan personlig ansvarighet men som bättre än 

aktit.:bolagsformen är anpassad till de mindre företagens intressen. 

Kommittens förslag till andclsbolagslag ansluter niira till aktiebolagsla

gen. En skillnad iir emellertid att andelarna i ett andelsbolag inte skall 

kunna överlåtas lika fritt som aktier. Vidare föreslf1s ett starkare minori

tetsskydd än i aktiebolag. Samtliga bolagsmiin får en vidsträckt riitt till 

insyn i andclsbolagets förvaltning. Ligsta ahdebkapital föres I fas bli 20 000 

kr. Samtidigt föreslås att den undre griinsen for aktiekapital. som f. n. är 

50 000 kr., skall höjas till 125 000 kr. 

Vid remissbehandlingen har bolagskommillens förslag mötts av bety

dande invändningar. Till de remissinstanser som från olika utgångspunkter 

har framfört kritik hör även småföretagarnas organisationer. 

Med anledning av remisskritiken beslöt den df1varande regeringen i 

början av år 1979 att inte lägga fram nf1got förslag på grundval av 

bolagskommittens förslag till andclsbolagslag. Frågan om särskilda och 

enklare regler för de mindre företagen skulle emellertid övervägas yllerli

gare inom justitiedepartementet. Till stöd för detta arbete tillkallades en 

referensgrupp med företrädare för bl. a. småföretagarnas organisationer. 

Det arbete som sålunda har bedrivits i justitiedepartementet har gett vid 

handen att aktiebolagslagens regler i allt viisentligt passar iiven för mindre 

företag. Orn emellertid en ny företagsform inte införs finns det anledning 

att iindra aktiebolagslagen i tv~1 avst.:cnden. Det iir fr<°1ga dels om möjlighe

terna att begränsa aktiernas fria överlåt barhel för att delägarkretsen bättre 

skall kunna kontrolleras. dels om ett ökat minoriktsskydd genom möjlig

heter till bättre insyn i företaget. 

En av grundprinciperna i akticholagslagen är att aktierna skall kunna 

överlåtas fritt (3 kap. 2 * aktieholagslagen). Frfm denna princip görs emel

lertid två undantag. Bolagsordningen fftr innehålla ett s. k. utlänningsförbe

håll. Detta undantag hänger samman med regleringen i lagen ( 1916: 156) 

om vissa inskränkningar i rätten att förv~irva fast egendom m. m. Bolags

ordningen får vidare enligt 3 kap. 3 * aktiebolagslagen innehålla bestiim

melser om lösningsrätt när aktier övergår till en ny iigare (s. k. hemhuds

klausull. 

Aktiebolagsutrcdningen föreslog år 1971 ytterligare ett undantag. niimli

gen att en överlåtelse av aktier skulle f;°i göras beroende av tillstånd från 

bolaget. Förslaget om sådana samtyckesklausuler genomfördes emellertid 

inte. Som skäl hiirför angav föredragande statsrt1dt.:t <prop. 1975: 103 s. 
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229) bl. a. att förslaget innebar att majoritetsakticägarna kunde hindra en 

minoritetsaktieiigare att sälja sina aktier i bolaget och att denne alltsä i hög 

grad skulle vara utlämnad åt majoritetens godtycke. 

Bolagskommittcn har för andelsbolagen föreslagit en likartad bestäm

melse om samtyckesklausuler (SOU 1978: 66 s. 156). Förslaget har utsatts 

för kritik under remissbehandlingen. Det har härvid framhållits att före

komsten av sådana klausuler skulle medföra bl. a. den olägenheten att 

andelarna inte kunde användas som säkerhet vid belåning. 

När det gäller aktiebolagen finns det enligt min mening inte någon 

anledning att friingf1 den ståndpunkt som intogs vid aktiebolagslagens 

tillkomst. vare sig när det är fråga om större eller mindre aktiebolag. Jag iir 

alltså inte beredd att föreslå regler som skulle göra det möjligt att genom 

samtyckesklausuler begränsa aktiers fria överlåtbarhet. 

De tidigare be rörda reglerna om hembudsklausuler i aktiebolagslagen 

innehiir i huvud~.ak följande (se prop. 1975: 103 s. 230 och 314-318). En 

hembudsklausul hindrar inte en aktieägare från att överlåta sina aktier till 

en utomstående. I stället blir förvärvaren skyldig att hembjuda aktierna till 

de tidigare aktie;igarna eller någon annan lösningsberättigad. som därige

nom blir i tillfälle att lösa in aktierna. Innan det visar sig att lösningsrätten 

inte begagnas. kan den till vilken aktierna har övergått inte utöva nägon 

annan av aktierna härflytande rätt gentemot bolaget än rätt till vinstutdel

ning och företrädesrätt till teckning av ny aktie vid nyemission eller till 

teckning av andel i län mot konvertibla skuldebrev och skuldebrev förena

de med optionsrätt vid nyteckning. Den nye förvärvaren kan alltså under 

mellantiden inte utöva några förvaltningsbefogcnheter och han är också 

utestängd från deltagande i fondemission och andra utbetalningar till aktie

ägare än vinstutdelning. 

Lösningsrätten kan principiellt göras tillämplig pt1 vilket som helst fång. 

f'ångesmannt!n kan vidare utgöras av en utomstående eller en aktieägare 

efter bolagets eget val. Även kretsen av lösningsberättigade kan bestäm

mas fritt. Den kan bestämmas så att lösningsrätten tillkommer någon 

utomstående eller att en bestående aktieägare, vissa aktieägare eller alla 

aktieägare inkluderas i kretsen. 

Lösningsrätten utövas på villkor som ofta är preciserade i bolagsord

ningen. Det är alltså inte fråga om att den eller de lösningsberättigade 

inträder i det avtal som ligger till grund för förvärvet och övertar de villkor 

som detta avtal kan innehålla. Detta innebär bl. a. att lösenbeloppets 

erläggande regleras av bolagsordningens föreskrifter och inte av de bctal

ningsvillkor som förvärvaren har förhandlat sig till i sitt avtal med överlå

taren. De närmare grunderna för bestämmande av löscnheloppct kan fram

gå ur och vara preciserade i bolagsordningen. Om så inte är fallet är frågan 

om löseskillingens storlek öppen och den slutliga lösningen blir en förhand

lingsfråga mellan förvärvaren och den lösningsberättigade eller. om par

terna inte kan enas. en fråga som får avgöras genom skiljedom. 
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Bolagskommittcn har för andclsbolagen föreslagit bestämmelser om 

hembudsklausuler som överensstiimmer med vad som gäller för aktiebola

gen. Kommitten har emellertid ocks[i föreslagit att det skall kunna göras en 

annan typ av förbehåll i bolagsordningen. s. k. förköpsklausuler (SOU 

1978: 66 s. 155). En sådan klausul innebär förbud för en aktieiigare att 

överlåta sina aktier innan han har erbjudit dem som är förköpsberättigade 

att förvärv<1 aktierna. 

Enligt min mening talar flera skäl for att vidga avtalsfriheten när det 

gäller att begränsa den fria rätten att överlåta aktier. Sådana hembudsklau

suler som f. n. kan ställas upp har den fördelen att. eftersom en lösningsrätt 

blir aktuell först när ett fullgånget förvärv har ägt rum. bolaget och aktie

ägarna vet vem de riskerar att få in i kretsen. om de inte utövar sin 

lösningsrätt. Å andra sidan har hembudsklausulerna ett flertal nackdelar. 

Det förhållandet att aktierna måste övergå till eri förvärvare innan lös

ningsrätten aktualiseras innebär vid frivilliga överlåtelser en omgång, som, 

om lösningsrättcn utövas, medför helt onödiga kostnader och förspillt 

arbete. Kravet på en aktieövergång som utlösande faktor för lösningsrät

ten bidrar också till onödiga rättegångar mellan förvärvaren och den eller 

de lösningsrberättigade eller mellan överlåtaren och förvärvaren. Den 

största nackdelen med en hembudsklausul är emellertid att aktierna "un

der spelets gång'" passiviseras och att det under denna tid inte finns någon 

som kan utöva rösträtt för aktierna. Överlåtaren kan inte rösta för de 

överliltna aktierna. eftersom han genom överlåtelsen har förklarat sig inte 

längre vara ägare till aktierna. Inte heller förvärvaren kan behandlas som 

aktieägare innan lösningsfrågan slutligt har avgjorts. Aktierna är alltså 

passiviserade under den ofta långa tid som går åt för att komma till ett 

avgörande i lösningsfrågan. 

Förköpsklausuler får f. n. inte tas in i bolagsordningen för aktiebolag. I 

aktiebolag ~om önskar hålla aktieägarkretsen sluten är det emellertid van

ligt att aktieägarna eller grupper av aktieägare träffar särskilda överens

kommelser, s. k. konsortialavtal, som siktar till att åstadkomma en star

kare bindning av aktierna till parterna i avtalet än som är möjligt genom en 

hembudsklausul. En vanlig typ av begränsning i ett konsortialavtal är 

förköpsklausuler. Konsortialavtal får inte någon verkan mot bolaget. efter

som det inte får tas in i bolagsordningen. Konsortialavtalen har inte heller 

någon verkan mot den som i god tro förvärvar aktier i bolaget. Denna typ 

av avtal är alltså inte något tillfredsställande instrument när det gäller att 

kontrollera kretsen av aktieägare. 

Enligt min mening visar förekomsten av konsortialavtal med förköps

klausul att det finns behov av denna typ av kontroll av aktieägarkretsen i 

de mindre företagen. Jag förordar därför att avtalsfrihcten vidgas så att 

aktiebolagen i sina bolagsordningar får ta in inte bara som f. n. 

hembudsklausuler utan även förköpsklausuler i enlighet med vad jag nu 

har angivit. Bestämmelserna i 3 kap. 3 s aktiebolagslagen iir i allt väsentligt 

väl anpassade även för förköpsklausuler. 
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Möjligheten att anviinda hembudsklausuler iir inte begriinsad till vissa 

aktiebolag. I praktiken kan emellertid sådana klausuler inte användas av 

de aktiebolag som med sina aktier v~inder sig till allmänheten eller till en 

större krets av aktieägare. Enligt min mening behövs det inte heller i fri'1ga 

om förköpsklausulerna någon begränsning till vissa aktiebolag. 

Jag går nu {iver till att behandla frt1gan om aktieägarnas möjligheter att 

följa verksamheten i mindre aktieholag. Enligt 9 kap. 12 ~ aktieholagslagen 

har en enskild aktieägare riilt att rn upplysningar av holagsledningcn i 

ärenden som skall avgöras på bolagsstämman. Denna s. k. frågerätt är 

begränsad på olika siitt. För det första g~iller den endast på bolagsstämman 

och inte i andra sammanhang. För det andra hehöver upplysningar medde

las endast om det kan ske utan vLisentligt förfäng för bolaget. för dct tredje 

behöver upplysningar lämnas på stämman endast om styrelsen och verk

ställande direktören där har tillgfmg till de uppgifter som behövs för att 

frågan skall kunna besvaras. Upplysningar som inte kan lämnas vid bolags

stämman skall i stället lämnas inom två veckor efter stämman. 

För andelsbolagen har bolagskommitten föreslagit vissa bestämmelser 

om upplysningsskyldighet m. m .. som inte är begränsade till bolagsstäm

man (SOU 1978: 66 s. 198). Dessa bestiimmelser har delvis utformats med 

19 ~ MBL som förebild. 

Enligt min mening bör 9 kap. 12 ~ aktiebolagslagen komplettcras med 

bestämmelser som i huvudsak motsvarar vad bolagskommitten har föresla

git för andelsbolagen. Bestämmelserna, som avser att tillgodose minori

tetsaktieägarnas behov av insyn i mindre bolag. bör gälla i aktiebolag med 

högst tio aktieägare. I sådana bolag bör alltså varje aktieägare beredas 

tillfälle att ta del av böcker. räkenskaper och andra handlingar som rör 

bolagets verksamhet, i den omfattning som hehövs för en bedömning av 

bolagets stiillning eller av visst ärende som skall förekomma på bolags

stämman. Styrelsen och verkstiillande direktören bör dessutom. om det 

kan ske utan oskälig kostnad eller omgång. vara skyldiga att pä begäran 

biträda aktie~igaren med den utredning som hehövs för det nyss angivna 

ändamålet samt att tillhandahålla behövliga avskrifter. llolagsledningen 

bör kunna vägra aktieägaren tillgång till information eller hjälp med utred

ning om det skulle föreligga påtaglig risk för väsentlig skada för bolaget. 

Befrielse från angiven skyldighet inträder alltså inte så fort bolaget i något 

avseende kan ha nackdel av att upplysningarna lämnas ut. I stället bör 

risken för allvarlig skada vara i det närmaste uppenbar för att undantags

bestämmelsen skall träda i tillämpning. 

De förslag som i övrigt har lagts fram av bolagskommitten betriiffande 

andelsbolagen föranleder. som har framgått av det föregående. nu ingen 

fttgärd. Det finns emellertid skäl att följa utvecklingen på bolagsområdet. 

Tidigare har jag nämnt att utvecklingen på medbestämmandeområdet kan 

komma att motivera en översyn av aktiebolagslagen. Ävcn andra faktorer. 

såsom önskemålet att underlätta nyetablering och att stödja de mindre 



Prop. 1979/80: 143 I 07 

företagen. kan göra det liimrligt att senare rii nytt överviiga frt1gan lllll en 

skillnad mel1;111 de regler som skall_giilla for de största ;1ktieholagen o,·h de 

som skall reglera de nt1gut mindre (iirctagl:ns verksamhet: 

2. 9 Ikraftträdande 

År 1973 beslöts att alla aktiebolag mfaste ha ett aktiekarital pt1 minst 

50000 kronor. Som tidigare nämnts har dock äldre bolag fått anstf111d till 

utg[lngen av [tr 1981 med att höja sitt aktiekapital till detta belopp t se prop. 

1976177: 109 och SFS 1977: :r~OJ. Aktiebolag, vars registrerade aktiekapital 

inte uppgi'tr till 50000 kronor vid utgången av ;°1r 1981. skall avföras ur 

akticbolagsregistret och är diirmed upplösta .. 

Handclsholagsformcn utgör enligt min mening ett värdefullt alternativ 

för de mindre aktiebolag som vill fortsätta verksamheten utan att höja 

aktiekapitalet. Det är emellertid angeHiget att de nya reglerna om handels

bolag triidcr i kraft innan aktieiigarna i de mindre aktiebolagen måste ta 

ställning till om de skall välja denna förctagsform eller inte. Det iir också 

viktigt att de för tillräcklig tid för sina överväganden. 

Med hänsyn till vad jag nu har sagt och med beaktande av övriga 

omständigheter förordar jag att den nya lagstiftningen om handelsbolag får 

träda i kraft den I januari 1981. Även de övriga lagförslag som jag nu har 

redogjort för bör triida i kraft den I januari 1981. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet uprrättats 

förslag till 

I. lag om handelsbolag och enkla bolag. 

2. lag om iirsredovisning m. m. i vissa fiin:t'.1g. 

3. la!! om iindrinµ i akticbolagslagen I 1975: 1385). 

Förslagen tiiir fogas till protokollet i detta iirendc ~om hi/11gt1 13 1
• 

4 Specialmoth·ering 

4.1 Ftirslaget till lag om handelsbolag och enkla bolag 

Lagen har en disposition som i hög grad stiimmer Liverens med BL:s. 
Fdn kommittCförslagct skiljer sig lagen friimst genom att den inte innehål

ler hestiimmclser om styrelse i handelsbolag. Lagen iir uprdelad på fyra 

kapitel. I kap. innehilller inledande bestiimmelser som definierar begrep

pen handelsbolag. kommanditbolag och enkelt bolag. 2 kap .. som inneh~tl

ler bestämmelser om handelsbolag. är uppdelat p[1 tre avsnitt som skiljs [11 

1 Bilagan har uteslutits hiir. I den mftn förslagen inte iir likalydande med dem som fö" 
fog;1de lill proposilionen hiinvisas till den i specialrm11iveringen intagna lagtexten. 
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genom underrubriker. Efter ett första avsnitt om bolagsmännens inbördes 

rättigheter och skyldigheter följer ett andra avsnitt om bolagets och bolags

männens förhftllande till tredje man. varefter karitlet avslutas med ett 

avsnitt om bolagets likvidation och upplösning. 3 kap. behandlar komman

ditbolaget och 4 kap. det enkla bolaget. 4 kap. är uppdelat rf1 avsnitt med 

underrubriker på samma sätt som 2 kap. 

I kap. Inledande bestämmelser 

I ~ Ett handelsbolag föreligger. om två eller flera har avtalat att utöva 
näringsverksamhet i bolag. 

Första stycket gäller inte i fråga om verksamhet som medför skyldighet 
att föra räkenskaper enligt jordhruksbokföringslagen ( 1979: 141). 

Bestämmelser om firma för handelsbolag finns i firmalagen ( 1974: 1.56) 
och handelsregisterlagen ( 1974: 1.57). 

Paragrafen motsvarar I §och 2 ~andra stycket BL. 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.1) har jag anslutit mig till 

kommittens uppfattning att det inte är lämpligt att i lagtext definiera 

begreppet bolag. I frågan om avgränsningen av bolaget från andra rättsin

stitut vill jag utöver vad j<tg har anfört i den allmänna motiveringen fram

hålla följande. 

Vad gäller förhållandet till stiftelser har inom doktrinen (Nia!. Om han

delsholag och enkla bolag. 19.55 s. 51) anförts att enligt härskande uppfatt

ning stiftelsen skiljer sig från holaget därigcnom att stiftelsen i motsats till 

bolaget inte har några medlemmar utan blott karakteriseras av att egendom 

har anslagits till att varaktigt främja visst ändamål. Delägarna i bolaget kan 

förändra bolagets ändamål och om de så önskar upplösa bolaget. Stiftelsen 

åter. fortsätter Nia!. förvaltas av ett organ (styrelsen) som principiellt inte 

har möjlighet att förändra stiftelsens ändamål eller upplösa stiftelsen. De 

personer som åtnjuter förmåner av stiftelsens verksamhet destinatärerna. 

har i princip inte någon rätt att delta i stiftelsens förvaltning. 

Enligt min mening kan med ledning av dessa uttalanden holaget med 

någorlunda säkerhet avgränsas från stiftelsen. Den närmare gränsdragning 

som erfordras i särskilda fall f[ir överlämnas till r~ittstillämpningen. Resul

tatet av stiftelseutredningens arbete torde också komma att möjliggöra en 

ökad precision i gränsdragningen mellan holag och stiftelse. 

Kommitten har sammanfattande beskrivit doktrinens syn på frågan om 

gränsdragningen mellan associationerna holag ochfiirl'ning. Jag får h~invi

sa till kommittens framställning (SOU 1978: 67 s . .59) och till de synpunkter 

som har framförts av Nia! i Svensk associationsrätt ( 197.5 s. 25). 

Den gemenskap som föreligger i dödsho är särskilt reglerad genom 

bestiimmclserna i ärvdabalken. Efter det att boet har blivit utrett kan 

gemcnskapen fortsätta genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. Inte i 

något fall hlir det civilrättsligt fråga om ett bolag. eftersom 24 kap. ärvda-
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balken konstruerar rättsflirhällandet som en fortsiittning av den normala 

dödsboförvaltningen. Ärvdabalkens regkr avser dock endast förvaltning

en av den dödes egendom. Om Jl\dstiodelägarna under dcri gemensamma 

förvaltningen liigger även sådan egendom som inte hör till boet, kan det bli 

fråga om ett bolagsförht1llande i denna del tsc Nial. Om handelsbolag och 

enkla bolag, 1955 s. 26l. Sedan viss tid har fi.i1ilutit efter dödsfallet blir 

enligt 53 ~ 3 mom. kommunalskattelagen ( 1929: 37()) och 6 ~ 3 mom. lagen 

( 1947: 576) om statlig inkomstskatt delägare i större dödsbon skattskyldiga 

på siitt som om boet utgjort handelsbolag, dvs. var och en taxeras för sin 

andel. 

Betriiffande gränsdragningen mellan bolagsavtal och 1111stiil/11i11Rs111·ui/ 

kan hänvisas till framställningen i arbetsrättskommittcns betiinkande 

(S()U 1975: I) Demokrati på arbetsplatsen. s. 732- 735. 

l överensstämmelse med 55 ~ BL innehföler kommitteförslaget en ut

trycklig bestämmelse Il kap. 5 ~I om att den nya lagen inte skall vara 

tillämplig på aktiebolaR och part rederi. Enligt min mening iir det emellertid 

uppenbart att aktiebolag och part rederi skall vara undantagna från den nya 

lagens tillämpningsområde. Jag anser inte att förhållandet behöver påpe

kas i en särskild bestämmelse. Den av kommitten föreslagna I kap. 5 ~ har 

däiför fått utgå. 

Första och andra styckena. l fråga om skälen för den bestämning av 

begreppet handelsbolag som har skett i förevarande paragraf för jag hänvi

sa till den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.1 ). Med näringsverksamhet 

avser jag en yrkesmässigt driven verksamhet av ekonomisk natur. Jag har 

därmed gett begreppet näringsverksamhet en innebörd som överensstäm

mer med den som vanligtvis har tillagts begreppet inom civilrättslig lag

stiftning. I förarbetena till bokföringslagen (prop. 1975: I04 s. 140) angav 

sålunda föredragande statsrådet att begreppet näringsidkare i bokföringsla

gen bör ges den innebörden att det omfattar var och en som yrkesmässigt 

driver verksamhet av ekonomisk art. I samm<i bemärkelse anviinds termen 

näringsidkare i bl. a. avtalsvillkorslagen ( 1971: 112). konsumentköplagen 

(1973: 877) och marknadsföringslagen ( 1975: 1418). 

Enligt I §första stycket andra meningen bokföringslagen <i lydelse enligt 

SFS 1979: 142 och 1065) är ett handelsbolag bokföringsskyldigt iiven om 

bolaget inte driver näringsverksamhet. Den nu föreslagna handelsbolags

definitionen medför inte att denna bestämmelse blir överflödig. Ett han

delsbolag föreligger redan i och med avtalet om att utöva näringsverksam

het i bolag. Handelsbolaget kan alltså föreligga redan innan verksamheten 

har påbörjats. Den nämnda bestämmelsen i bokföringslagen behövs för att 

ett sådant handelsbolag skall vara bokföringsskyldigt redan från sin till

komst. Bestämmelsen har också betydelse för ett enkelt bolag som blir 

handelsbolag genom registrering (se I kap. 3 §andra stycket). 

Enligt 199 a § konkurslagen ( 1921: 225 l får gäldenären inte under konkur

sen driva rörelse med vars utövande följer bokföringsskyldighet. Enligt 
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212 * konkurslagen hcstraffas en iivcrtriidelse av detta förbud med dags

höter. Förbudet giillcr enligt förarbetena lprop. 1%8: 98 s. 43) även deHiga

re i handelsholag. Enligt handclsregisterfiirordningen t 1974: 188) skall till 

ett handelsbolags ansökan om registrering fogas bevis om att bolagsmän

nen inte iir i konkurs. 

Genom de nu redovisade bestämmelserna synes det vara sörjt fiir att en 

konkursgiildcniir under sitt konkurstillstfind inte kan ing[1 som bolagsman i 

ett ri.irelsedrivandc bolag. Däremot finns det inga regler som hindrar att en 

person efter avslutat konkurstillstånd ingfir som bolagsman i ett rörelsedri

vande handelsholag. Konlrnrslagskommittcn har emellertid i sitt hetiinkan

dc tSOLJ 1979: I)) Konkurs och rätten att idka näring föreslagit att ett i 

fi.irh;°1llande till 199 a * konkurslagen utvidgat niiringsförhud införs som 

förutsiitter siirskild prövning i det enskilda fallet. Jag har behandlat kom

mitteförslagct i en den 10 januari 1980 beslutad lagrådsremiss. Förslaget 

berör även handelsbolag. 

Trcc{ie stvckct. Som jag har angivit i den allmiinna motiveringen (avsnitt 

2.2.1) delar jag kommittens uppfattning att förekomsten av gemensam 

firma inte bör utgöra ett villkor för uppkomsten av ett handelsbolag. 

Bestämmelser om firma som berör handelsbolag finns i firmalagen 

( 1974: 156) och handclsregistcrlagcn ( 1974: 157). Firmalagen innehåller alla 

bestiimmclser som iir gemensamma för firmor av olika slag. Utöver de 

materiella skyddsreglerna upptar firmalagen gemensamma villkor för re

gistrering och övcrlf1tclsc av firma. Dessutom finns i firmalagen bestäm

melser om förbud mot anviindning av firma och annat niiringskiinneteckcn 

samt om hävande av firmaregistrering, följderna av intrång i annans firma

rätt och firmateckning. I handelsregisterlagen tas utöver registreringsbe

stiimmclser upp bl. a. vissa specialföreskrifter om firma för sädana närings

idkare. diiribland handelsbolag. som skall införas i handelsregistret. Ge

mensamt för olika slag av näringsidkare som skall registreras i handelsre

gistret är att uppgift om firma alltid skall tas in i n:gistret. Firman har en 

central funktion vid registreringen. eftersom näringsidkaren skall registre

ras under den firma varunder näringsverksamheten drivs. Vid registrering

en erhi'tlls firmaskydd enligt bestämmelserna i firmalagen. Av 5 *handels

registerförordningen ( 1974: 188) följer att handelsbolag i ansökan om re

gistrering skall liimna uppgift om firma. 

P{1 grund av den hetydelsc som bestiimmelser om firma sälunda har för 

handelsbolag iiven efter den nya lagstiftningens införande. har jag ansett 

det befogat att i förevarande paragraf hänvisa till bestämmelserna om firma 

i firmalagen och handelsrcgisterlagen. Kommitten föreslog även en hänvis

ning till handelsregisterförordningens bestiimmelser. Jag delar emellertid 

den vid remisshehandlingcn framförda uppfattningen att en hiinvisning i 

detta sammanhang till handelsregisterförordningcns administrativa före

skrifter frarnstilr som mindre pt1kallad. 
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2 * Ett kommanditbolag är ett handelsbolag i vilket en eller flera bolags
miin har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera iin 
han har satt in eller åtagit sig ati siitta in i bolaget. En s[i(.l;ih bolags1rnrn 
kallas kommanditdelägare. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas 
komplcmenliir. 

Paragrafen motsvarar 38 * BL. 

I enlighet mi.:d terminologin i nu giillande rätt anses kommanditbolaget 

som en form av handelsbolag. 

Paragrafen överensstämmer i sak med gällandi.: riitt. I allt viisentligt 

stiimmer också utformningen med vad kommitten har föreslagit. 

I 3 kap. 2 * nya lagen har intagits i.:n motsvarighet till bestimmelsen i 38 

*BL om att inte samtliga bolagsmiin får vara kommanditdcliigare. 

3 * Ett enkelt bolag föreligger. om i annat fall än som avses i I * första 
stycket två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag. 

Ett enkelt bolag blir ett handelsbolag, om bolaget förs in i handelsregist
ret. 

Restämmelserna har behandlats i den allmiinna motiveringen (avsnitt 

2.2.1). 

Fiirsta stycket. som motsvarar 45 * första stycket BL. innebär att ett 

enkelt bolag föreligger, om två eller flera har avtalat att i bolag utöva 

verksamhet som inte iir att hänföra till niiring eller som medför skyldighet 

att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen ( 1979: 142). 

Andra stycke'/ motsvarar 45 *andra stycket BL. Enligt 2 *tredje stycket 

handelsregisterlagen får ett enkelt bolag föras in i handelsregistret i den 

ordning som föreskrivs för handelsbolag. 

4 ~ Ett handelsbolag men inte ett enkelt bolag kan förvärva riittigheter 
och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra 
myndigheter. 

Paragrafen motsvarar 2 *första stycket och 46 * BL. 

Sedan gammalt brukar en principiellt viiscntlig skillnad mellan handels

bolag och enkelt bolag anses vara att handelsbolaget men inte det enkla 

bolaget har rättssubjektivitet. En erinran om denna grundliiggande skillnad 

är enligt min mening på sin plats i detta inledande kapitel. Handelsbolagets 

riittssubjektivitet uttrycks i förevarande paragraf i ordalag som niira anslu

ter till dem som används inom nu gällande riitt. Jfr iiven 2 kap. 13 * första 

stycket aktiebolagslagen. 

2 kap. Handelsbolag 

/Jola;.:smii1111e11s inbiirdcs riilliyheter och skyldigheter 

I * Bolagsmiinnens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets 
bestiind bestäms genom avtal. 
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I den mån bolagsmiinnen inte har lriiffat avtal om något annat skall 2-4 
och 6- 16 §§ tillämpas. Oavsett vad holagsmiinnen har avtalat skall 5 * 
tillämpas. 

Paragrafen motsvarar 3 § BL. 

Liksom enligt gällande riill bör enligt min mening huvudprincipen vara 

den att lagbestämmelserna om holagsmänncns inbördes riittigheter och 

skyldigheter skall vara dispositiva (se avsnitt 2.2.6). Detta kommer till 

uttryck i förevarande paragraf. 

Av paragrafen följer emellertid också att bestämmelsen om gransknings

rätt i 5 § är tvingande. 5 § motsvarar 7 * BL som iir dispositiv. I utländsk 

rätt förekommer däremot uttryckliga bestämmelser om att kontrollrätten 

inte f;'\.r sättas ur funktion genom avtal. För en bolagsman. som inte bara 

har gjort en insats i bolaget med förhoppning att få vinst och med risk att 

förlora insatsen utan som även här fullt personligt ansvar för bolagets 

förbindelser. kan det vara ett vitalt ekonomiskt intresse att kontrollera 

bolagets räkenskaper och förvaltning. Avtal mellan bolagsmiinnen som 

utesluter eller inskränker kontrollrätten lär vara mycket sällsynta. 11 § 

bokföringslagen kräver att handelsbolagets årsbokslut underskrivs av alla 

bolagsmän som är obegränsat ansvariga för bolagets förbindelser. Detta 

krav kan gå alltför långt i fråga om en person som inte har rätt att 

kontrollera bolagets räkenskaper och förvaltningsåtgärder. Bestämmelsen 

om kontrollrätt har därför gjorts tvingande då det är fråga om handelsbo

lagsmän som har obegränsat ansvar för bolagets förbindelser. 

Som framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.2) anser jag 

emellertid att regeln om kontrollrätt även i framtiden bör vara dispositiv 

såvitt gäller kommanditdelägare. En bestämmelse hiirom har tagits in i 3 

kap. 6 §. 

2 § För att en ny bolagsman skall få inträda i bolaget fordras samtycke av 
samtliga bolagsmän. 

Paragrafen motsvarar 4 ~ BL. 

De personer som träffar avtal om ett handelsbolag torde i allmiinhet göra 

detta därför att de har förtroende för varandras duglighet och ekonomiska 

ställning. Det personliga ansvaret för uppkommande förbindelser skärper i 

hög grad en bolagsmans intresse av att såsom medbolagsmän endast ha 

personer som han själv har godkänt. Det anses därför klart att en ny 

bolagsman inte kan tas upp i ett handelsbolag utan de övriga bolagsmän

nens samtycke. I 4 § BL uttalas dock direkt endast att en bolagsman inte 

får sätta en annan i sitt ställe utan övriga bo lagsmäns samtycke. Av 

förevarande paragraf framgår emellertid omedelbart att samma regel gäller 

även då det är fråga om att ta in en ny bolagsman utan samband med att en 

förut varande bo lagsman utträder. 
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3 ~ Varje bolagsman ~ir ber~ittigaJ att vidta ;\tg~irdcr i fi.irvaltningcn av 
holagels angeliigenheter. om inte dessa {11giirder förbjuds av n;"tgon annan 
bolagsman som inte iir utesluten fr;'rn fi.ir-\'altningen. 

Atgiirder som iir friimman.Je for bolagets iindamäl fftr vidtas endast med 
samtliga holagsmäns samtycke. En holagsman -,om iir förvaltningsheri.itti
gad f[tr dock till allmiinnyttigt eller tbrmed jiimfiirligt iindamiil anviinda 
tillg:ing som med hiinsyn till bolagets stiillning iir av ringa betydelse. 

Skall förvaltningen eller en viss del av den pft grund av avtal skötas av 
!lera bolagsmiin gemensamt. får en f1tgiird som inte tfll uppskov vidtas 
fastiin n;i.gon av bolags männen inte har deltagit i beslutet om iltgiirden. om 
bolagsrnannen inte har hunnit tillkallas eller om han till följd av sjukdom 
eller av annan anlt:Jning inte iir i sl~rnd all la dd i förvaltningen av bolagets 
angeliigenheter. 

Fiirsla och 1111dm .1'/vckc1111, som motsvanir 5 ~ första stycket BL. har 

hehandlats i den allmiinna motiveringen !avsnitt 2.2.hl. 

Tredje strd.cl motsvarar 5 ~andra stycket HL. 

4 * Om ett bolagsavtal föreskriver att en bolagsman skall sköta förvalt
ningen eller viss del av den, får han skiljas friin uppdraget eller avsiiga sig 
detta endast om det finns en viktig grund. 

Paragrafen motsvarar 6 ~ BL. 

Den legala förvallningsriitt som tillkommer en bolagsman enligt 3 ~ 

förevarande lag (som motsvarar 5 ~ BU kan tas ifri'tn honom endast om 

han själv gi'tr med på det. Annorlunda fi.irhåller det sig med sådant siirskilt 

forvallningsuppdrag som avses i 6 ~ BL. 

Under förarhelena till BL uttalades att ett si'1dant fiirvaltningsuppdrag å 
ena sidan var besliiktat med vanligt sysslomannauppdrag och att det såsom 

sådant niir som helt skulle kunna återkallas. Det ansägs emdlertid att en 

bolagsman som hade fått ett sådant uppdrag hade starkare skäl iin en vanlig 

syssloman att fordra att vara bibehållen vid sin befogenhet. Endast om 

viktiga skiil föreläg borde därför bolagsmahnen kunna skiljas frän denna 

befogenhet. 

Även enligt nutida sysslomannarätt torde en huvudman ha rätt att niir 

som helst återkalla ett uppdrag. Huvudmannen iir emellertid skyldig att 

ersätta sysslomannens positiva kontraktsintresse. om en förtida återkallel

se sker utan tillrtieklig anledning. Sysslomannen ft sin sida torde när som 

helst kunna fri'tnträda uppdraget. Om han fråntriiJer i förtid f1drar han sig 

dock i allmiinhet skadeständsskyldighet. 

Med tanke på den rätt till skadestånd som s;°1lunda tillkommer en sysslo

man vid förtida återkallelse av ett uppdrag kan det synas ligga nära till 

hands att ersätta 6 § BL med en htinvisning till allmänna sysslomannarätts

liga principer om återkallelse av uppdrag. Å andra sidan skulle en siidan 

hiinvisning innebära att bolagsavtalet. i frt1ga om förvaltningshefogenhet 

som avses i 6 § BL. i princip när som hclsl kunde upphävas av de övriga 

holagsmiinnen. 

8-Uiksd11ge11 1979180. I sam/. Nr l-l3 
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Med anlednin.'; av det sist anförda har jag, liksom kommitten. funnit att 

prim:ipen i 6 * BL bör bibehållas i den nya lagen. Denna princip bör 

emellertid cnligl min mening uttryckas p~t ett mindre kasuistiskt sätt än 

som sker i 6 § BL. I den nya lagen anges all en ··viktig grund" skall 

föreligga för att en bolagsman i förtid skall kunna skiljas frfm här avsett 

förvaltningsuppdrag. 

Med den nya formuleringen har jag i huvudsak inte avsett någon föränd

ring av det materiella rättsläget. En viktig grund för skiljande från förvalt

ningsuppdragct hör således normalt anses vara för handen om en bolags

man grovt åsidc satt sina åligganden på grund av förvaltningsuppdragct. 

Genom den nya. mera generellt utformade bestämmelsen framhävs emel

lertid vikten av <111 hänsyn tas till omstiindighetcrna i varje särskilt fall. 

Av förevaram:e paragraf framgår ocksii att förtida avsägelse av förvalt

ningsuppdraget kan ske om en viktig grund för avsiigclsen föreligger. Som 

skäl för sf1dan a\'sägclse bör kunna f1beropas att förhällandena har ändrats 

efter det att boh,gsmannen fick förvaltningsuppdraget. Bolagets verksam

het har exempelvis vuxit och förvaltningsuppgifterna därmed ökat så att 

deras fullgörand•: kräver väsentligt mera tid och arbete än tidigare. 

5 * Även en b·Jlagsman som är utesluten från förvaltningen har rätt att 
granska bolagets riikenskaper och att få kännedom om bolagets angelägen
heter. Denna kontrollriitt får inte utövas vid en tidpunkt eller på ett sätt 
som innebär sän kilda olägenheter för bolaget. 

Paragrafen m(•tsvarar 7 § BL. 

I fråga om pLragrafens första mening får jag hänvisa till vad jag har 

anfört vid 2 kap. I * om att förevarande bestämmelse är tvingande. Be

stämmelsen i andra meningen torde i sak överensstämma med gällande rätt 

men avser att tydligare än som sker i 7 *BL utmärka att en bolagsman inte 

får hindras från att fö kännedom om vissa bolagets angelägenheter därför 

att de förvaltande bolagsmännen anser att detta skulle kunna vara till 

skada för bolaget. En icke förvaltningsbcrättigad bolagsman kan däremot 

inte fordra att bl)lagets böcker och räkenskaper utlämnas till honom utan 

han får finna sig i att granska dem på bolagets kontor eller på den plats där 

de eljest förvara; av bolaget. 

Bolagsmannen kan bli skadeståndsskyldig gentemot bolaget om han 

förorsakar bolagel skada genom att uppsåtligen eller av vårdslöshet miss

bruka sin kontrollrätt. 

Granskningsriitt enligt förevarande paragraf gäller inte den som har 

förvärvat andel i bolaget enligt 21 *första stycket. 

6 § För varje räkenskapsår skall en bolagsman tillgodoräknas dels ränta 
på den insats han hade kvar i bolaget vid räkenskapsårets början. dels ett 
sbligt arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. Räntan skall 
beräknas enligt den räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda 
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diskonto som gällde vid räkenskapsårets början med tilli1gg av tvf1 prol:ent
enheter. 

Paragrafen motsvarar 8 ~ BL. 

Bestämmelserna har hehandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

'.!.'.!.6). Liksom nuvarande 8 * BL bör:jar förevarande paragraf med n:geln 

om rätt till ränta och fortsätter med stadgandet om arvode. Naturligtvis är 

det endast bolagsmän som verkligen har deltagit i fiirvaltningcn som har 

rätt till förvaltningsarvodc enligt denna paragraf. 

Som Föreningen Auktoriserade revisorer FAR har påpekat i sitt remiss

yttrande förekommer begreppet insats i flera sammanhang i förevarande 

kapitel. Jag vill här något uppehålla mig vid fr<'1gor som har samhand med 

insatsbegreppet. 

En bolagsmans insats i bolaget kan ha formen av prestationer av olika 

slag. Vanligtvis är det fråga om sådana prestationer som enligt bokförings

lagen kan redovisas som tillgångar. En bolagsmans utfiistelse att göra en 

insats i bolaget grundliigger för bolaget ett juridiskt krav att få ut presta

tionen. Anspråk på att få ut en förfallen. obetald insats kan i vanlig ordning 

göras gällande inför domstol av bolaget. Enligt 13 ~ andra stycket kan en 

bolagsman bli skyldig att betala ränta på obetalad insats. Om insatsen 

eljest är behäftad med fel eller brist eller kommer för sent ansvarar bolags

manncn enligt den allmänna skadeståndsregeln i 14 ~-

Man kan skilja mellan avtalad insats, inbetalad insats och beht1llen 

insats. Avtalad insats är det penningbelopp eller den egendom av annat 

slag som holagsmanncn har förbundit sig att skjuta till. Den avtalade 

insatsen motsvaras av ett rättsligt anspråk för bolaget som skall redovisas i 

bolagets balansräkning. Den avtalade insatsen utgör enligt 10 * en gräns 

för den ökning av den behållna insatsen som utan övriga bolagsmiins 

samtycke kan ske genom att en bolagsman liiter arvode. ränta och vinst stå 

inne i bolaget. Enligt 11 * är en bolagsnfan iritc pliktig att på yrkande av de 

övriga bolagsmännen skjuta till något utöver sin avtalade insats. 

Till den del den avtalade insatsen är inbetalad (i pengar eller annan 

egendom) föreligger inbetalad insats. Det belopp på vilket ränteberäkning 

m. m. skall grundas kan emellertid under rörelsens gång förändras i den 

ena eller andra riktningen på annat sätt än genom inbetalning. Det iir då 

fråga om den behållna insatsen. Den behållna insatsen motsvarar niirmast 

aktien i aktiebolag. Om den behållna insatsen minskas genom förlust. skall 

bristen enligt 9 * täckas genom innehållande av riinta. arvode och vinst 

som tillkommer bolagsmannen. 

Då man beräknar den behållna insatsen utgår man från det insatsbelopp 

som bolagsmannen betalar in till bolaget. Den behällna insatsen kan ökas 

genom att den avtalade insatsen med alla bolagsmännens samtycke höjs 

och pä grund därav ny inbetalning sker. Höjning av den behållna insatsen 

kan också ske genom att ett belopp enligt 10 * innchälls och Higgs till 
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insatsen. För att Jiirigenom ökning skall ske av den avtalade insatsen 

forutsiills cll avtal mellan holagsmiinnen om hiijning av insatsens avtalade 

belopp. Den hehf11lna insatsen minskas genom kapitaluttag av hnlagsman

nen efter överenskommelse mellan samtliga holagsmiinnen. Vidare kan 

den heh~illna insatsen minskas genom förlust ~om enligt 8 ~ pMörs bolags

mannen. Den pil detta sätt uträknade behiillna insatsen ligger till grund för 

heriikningen av den ränta som enligt förevarande paragraf tillkommer 

bolagsman. Den bchällna insatsen har ocksil vid bolagets upplösning bety

delse enligt 34 ~för vad bolagsmannen di1 skall få ut ur beht1llningen. 

7 * Det överskott eller den brist som finns sedan holagsmiinncn har 
tillgodoräknats riinta och arvode enligt 6 * utgör riikenskapsfirets resultat. 

Paragrafen motsvarar 9 * HL. 

8 * Resultatet fördelas lika mellan holagsmännen. 
Ar viss grund avtalad för fördelningen endast av vinsten eller endast av 

förlusten. giiller den grunden vid fördelningen av sfiväl vinst som förlust. 

Paragrafen motsvarar 10 * BL. 

Enligt 10 *första stycket BL skall vinst och förlust fördelas efter huvud

talet. I m{rnga fall är det naturligare att fördelningen sker efter vars och ens 

insats. Avtal därom lär vara vanliga. Man kan diirför ifrt1gasätta om inte en 

ny lag hör föreskriva all vinstfördelning in duhio skall ske efter insatsernas 

scorlek. Emot en generell regel om vinstfördelning efter insatsernas storlek 

talar emellertid att resultatet skulle bli otillfredsställande i ell holag där 

vissa bolagsmän har gjort insatser i pengar eller annan egendom medan 

nilgon eller n[1gra holagsmän medverkar i bolaget endast genom sina ar

betsinsatser. Jag har därför i likhet med kommitten funnit all regeln i IO * 
första stycket BL bör bchiillas som en dispositiv huvudregel. Den disposi

tiva karaktiiren av lagregeln innebär att den sätts ur kraft inte bara genom 

ett uttryckligt avtal utan även genom tyst överenskommelse. 

9 ~ Sedan årsbokslutet har uppriitlats. har holagsmiinnen rätt att fä ut 
vad som har tillgodoförts dem enligt 6 och 8 **· Om det har uppkommit 
brist i någons insats. skall dock det helopp h[1llas inne som behövs för att 
fylla bristen. 

IO * Vad en bolagsman har rätt att lyfta för ett riikenskapsår skall läggas 
till hans insats. om han inte före utgi\ngen av följande räkenskapsår begag
nar sig av lyftningsrätten. Hans insatshelopp för dock inte ökas utöver 
avtalat belopp mot nilgon annan bolagsmans bestridande. 

11 * En bolagsman iir inh: skyldig all på begiiran av de övriga bolags
m~innen iika sin insats i bolaget utöver avtalat belopp. 

Paragraferna motsvarar 11-13 ** BL. 
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12 ~ Under bolagets bestånd har en bolagsman inte rätt all mot någon 
annan bolagsman göra gällande fordran på grund av utgifter för bolagets 
riikning. fordran pii förvaltningsarvode eller fordran pft ränta pil insats. 

Paragrafen saknar motsvarighet i BL. 

En bolagsmans anspråk pft arvode och kostnadsersättning kan beteck

nas sftsom en fordran mot bolaget. BL ger inte nttgot klart besked om 

huruvida sådana anspr:°tk under bolagets bestånd även kan riktas mot 

någon annan bolagsman personligen. En förvaltande bolagsmans villighet 

att för bolagets räkning göra arbetsinsatser eller kapitalutlägg kan minska 

om han inte redan under bolagets bestånd kan utkräva ersättning av 

medbolagsmänncn för den hiindelsc bolagskassan inte räcker till för att 

gottgöra honom. Inom modern doktrin (set. ex. Nial Om handelsbolag och 

enkla bolag. 1955 s. 117) torde emellertid den uppfattningen dominera att 

en bolagsman inte kan med ifragavarande anspråk vända sig mot någon 

a~nan bolagsman under bolagets bcstfind. Denna uppfattning har enligt 

Nial (s. 119) sin grund i önskemålet att i fall dä bolaget saknar likvida 

medel frammana försiktighet i förvaltningen och förmå en förvaltningsbe

rättigad bolagsman till samråd med de övriga bolagsmännen innan han 

vidtar förvaltningsåtgärdcr som innebär eller medför större utgifter. Den 

av Nia! intagna ståndpunkten synes även delas av rättspraxis (se NJA 1921 

s. 464). 

Den inom doktrin och rättspraxis intagna ståndpunkten förefaller rimlig. 

Med hänsyn till att frågan torde vara praktiskt betydelsefull har jag i likhet 

med kommitten funnit det liimpligt att i förevarande paragraf ta in en 

bestämmelse om att en bolagsman under bolagets bestånd inte kan göra 

gällande en fordran p:°1 förvaltningsarvode eller kostnadscrsiittning mot 

nägon annan bolagsman personligen. Denna regel, som ju endast gäller 

bolagsmiinnens inbördes förhållanden. är dispositiv. 

Nial ts. 332) har uttalat. att i och med att likvidationstillstånd har inträtt 

s{1 bortfaller de skäl som talar för att regressrätten inte skall kunna aktuali

seras. Enligt min uppfattning iir det emellertid mest praktiskt att låta 

samma regel gälla såviil före som under ett likvidationstillstånd. Inte ens 

under likvidationstillståndet kan säledes bolagsmannen. såvida inte annat 

har avtalats. göra giillande en fordran på förvaltningsarvode eller kostnads

ersättning mot någon annan bolagsman personligen. En sädan fordran kan 

göras gällande först vid bolagets upplösning. Det jag nu har sagt följer av 

det i lagtexten använda uttrycket "'under bolagets bestånd"". 

I vissa fall kan det onekligen vara obilligt att en bolagsman inte får göra 

gällande regressrätt mot de övriga bolagsmiinnen under bolagets bestånd. 

Jag tiinker särskilt på den situationen att en bolagsborgenär har krävt och 

fått betalt av någon annan bolagsman än den som för bolagets räkning 

upptagit ett visst lån. Om i ett sådant fall den bolagsman som har bctaltat 

holagsskulden inte får ersättning för sina utlägg kan det ofta vara rimligt att 

ge honom riitt <tlt uppsiiga bolagsavtakt (jfr Nia! s. 120). 
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Även anspråk pi'1 ränta på insatt kapital torde kunna betecknas som en 

fordran mol bolaget. De sakliga skäl som talar mot all forvallningsarvmle 

och kostnadsersättning under bolagets bestrrnd skall kunna göras giillande 

mot en annan bolagsman personligen synes dock inte ha samma styrka dii 

det gäller ränta p;°1 insatt kapital. I likhet med kommitten finner jag det 

emellertid enklast att inte i detta sammanhang göra nilgon distinktion 

mellan olika slag av fordringar. Paragrafen har diiri'iir utformats st1 att den 

avser iiven fordran på ränta p:°1 insats. 

13 * Har en bolagsman haft nödviindig eller nyttig kostnad för bolagets 
räkning. är han berättigad till ränta på sin fordran från den dag fordringen 
kom till. Räntan beräknas enligt 5 § riintclagen (1975: 635) för tiden fram 
till dess ränta skall utgå enligt 6 * samma lag. 

Försummar en bolagsrnan att göra avtalat tillskot\ eller att redovisa 
innutna medel. skall han betala riinta beriiknad enligt 6 ~ räntelagen från 
den dag tillskottet eller redovisningen bort ske. 

Paragrafen motsvarar 14 § BL. 

14 * En holagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget 
när han fullgör sina uppgifter skall ersätta skadan. Skadeståndet kan jiim
kas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet. 
skadans storlek och omständigheterna i övrigt. 

Skall flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i 
den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem enligt 
första stycket. Vad någon har betalat i skadestånd får sökas åter av de 
andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 

Fiirsta styckt't. Första meningen motsvarar 15 §första stycket BL. Den 

skadeståndsskyldighet som här avses är en bolagsmans skadeståndsskyl

dighet mot bolaget. Vidare förutsätter första meningen att holagsmannen i 

sin förvaltning av holagets angelägenheter eller eljest såsom bolagsman har 

förorsakat skadan. Om han i ett visst fall inte uppträder som bolagsman 

utan som tredje man gentemot bolaget. t. ex. om han ingår ett vanligt 

köpeavtal med bolaget, blir han i detta rättsförhållande inte ansvarig enligt 

första meningen. Hans ansvarighet är då i stället att bedöma enligt de 

regler som gäller för ifrågavarande rättsförh:°1llande. 

Någon regel som möjliggör jämkning av det i 15 * BL stadgade skade

ståndsansvaret finns inte i BL. För att jämkning av skadeståndsskyldighet 

skall kunna ske enligt 6 kap. 2 * skadestånd slagen ( 1972: 207) krävs alltid 

att fullt skadeståndsansvar skulle vara oskäligt betungande för den skade

ståndsskyldiges ekonomi. Om i ett aktiebolag en stiftare. styrelseledamot, 

verkställande direktör. revisor eller aktieägare har iidragit sig skadestånds

skyldighet kan enligt 15 kap. 4 ~första stycket aktieholagslagen skadestån

det jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffen

het. skadans storlek och omständigheterna i övrigt. 
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Jag har i likhet med kommitten funnit det lämpligt att i förevarande 

paragraf ta in en motsvarighci till jämkningsregcln i aktiebolagslagen. 

Behov av enjämkningsmöjlighet kant. ex. föreligga i den situationen att en 

bolagsman har förskingrat bolagets medel och en annan holagsman iir 

ansvarig gentemot bolaget endast pä den grund att han har gjort sig skyldig 

till ganska ringa vårdslöshet i fräga om övervakningen av den först

nämndes handlande. 

Andra s1vcke1. Detta stycke innehåller uttryckliga föreskrifter om soli

dariskt skadeståndsansvar och om regressrätt Ufr 15 kap. 4 *andra stycket 

aktieholagslagen). Den vars ersättningsskyldighet jämkats är givetvis soli

dariskt ansvarig endast med det jiimkade beloppet. 

De aktiebolagsriittsliga skadest<lndsreglerna gäller även skada som har 

vållats tredje man under förutsättning att skadan vållats genom överträ

delse av aktiebolagslagen eller bolagsordning. dvs. genom åsidosättande 

av något moment i det aktiebolagsrättsliga systemet av skyddsregler för 

tredje man. Till dessa skyddsregler hör t. ex. bestämmelser om bundet 

kapital. I en ny handclsbolagslag synes det emellertid inte finnas behov av 

regler om skydd för tredje man som behöver sanktioneras genom ett 

speciellt stadgande om skadeståndsskyldighet för bolagsmänncn. Inte hel

ler synes behov föreligga av särskilda bestämmelser om en bolagsmans 

skadeständsansvar gentemot en annan bolagsman. 

15 * Talan för bolagets räkning mot en bolagsman om skadestånd på 
grund av beslut eller åtgärd under ett räkenskapstir skall väckas, om talan 
förs i en bolagsmans namn. senast ett år från det årsbokslutet blev tillgäng
ligt för sistnämnde bolags man eller. om talan förs i bolagets namn, senast 
ett år från det årsbokslutet blev tillgängligt för samtliga bolagsmän. 

Har tiden för talan försuttits. kan talan ändå väckas. om det inte i 
ftrsbokslutet eller på annat sätt till bolagsmiinnen har lämnats i väsentliga 
hiinseenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd 
som ligger till grund för talan. Talan som avses i detta stycke kan dock inte 
väckas sedan tre år har förflutit från utgången av det räkenskapsår då 
beslutet fattades eller åtgärden vidtogs. 

Utan hinder av första eller andra stycket kan skadeståndstalan som 
grundas på brott föras mot en bolagsman. 

Paragrafen motsvarar 15 *andra stycket BL. 

Fiir.1·1a sTyckct. Det är önskvärt att frågor om en bolagsmans skade

ståndsskyldighet avgörs snabbt. Med tiden försvåras utredningsmöjlighe

terna och det är vidare viktigt att en bolagsman som har vidtagit åtgärder 

för bolagets skötsel någorlunda snart kan känna sig trygg mot oväntade 

krav på grund av åtgärderna. Bestiimmelsen i 15 *andra stycket BL om en 

ettårig preskriptionstid synes därför i princip vara ändamålsenlig. Utgångs

punkten fiir den ettårstid inom vilken talan enligt 15 * andra stycket BL 

kan anställas är då nästa räkenskapsavslutning "blir för bolagsmännen 
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tillgiinglig". Detta uttryck iir oklart. Med uttrycket kan iisyftas. antingen 

att fristen skall börja löpa först då räkenskapsavslutningcn iir tillgiinglig för 

alla holagsmiinnen eller att det avgörande skall vara niir den blir tillgiinglig 

för en behörig representant för bolaget eller att tiden skall riiknas individu

ellt för varje holagsman sf1 att fristen för honom löper frf111 det redovisning

en blev tillgiinglig för honom oavsett hur det förhttller sig med de andra 

bolagsmiinnen. 

Det är tvii former av skadcst:'indstalan mot en bolagsman som här kan 

komma ifdiga. Dels kan en representant för bolaget fora talan i bolagets 

namn för bolagets räkning och dels kan en enskild bolagsman föra talan för 

bolagets räkning men i eget namn (actio pro socio). Enligt min uppfattning 

far det anses himpligt att preskriptionstiden betriiffande en enskild bolags

mans rätt till actio pro socio räknas frän det riikenskapsavslutningen blev 

tillgtinglig för denna bolagsman. Bolagets talcrätt hör emellertid inte vara 

preskriberad om en bolagsmans riitt till actio pro socio består. Jag anser 

diir1.ör att preskriptionstiden för bolagets talerätt skall börja löpa först friin 

dt:t riikcnskapsavslutningcn blev tillgänglig för alla bolagsmännen. De nu 

redovisade övervägandena har jag i överensstämmelse med kommittCför

slaget låtit komma till uttryck i detta stycke. 

Andra stycket. Inom akticbolagsrättcn - där liksom inom handelsbo

lagsrätten huvudregeln är att preskriptionstiden är ettårig - giiller en 

trdrig preskriptionstid för anspråk mot styrelseledamot och verkställande 

direktör om det ej i årsredovisningen eller i revisionsbcrällclsen eller eljest 

till bolagsstämman har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och full

ständiga uppgifter angående beslut eller åtgärd varpi': talan grundas ( 15 

kap. 5 *tredje och fjiirde styckena samt 6 * akticbolagslagen I. En handels

bolags man torde. främst genom sin rätt att fft kiinnedom om bolagets 

angelägenheter. ha större möjligheter än en aktieägare att utöva direkt 

kontroll av verksamheten i företaget. Behovet av en treårig preskriptions

tid iir diirför kanske inte så stort inom handelsbolagsrättcn som inom 

akticbolagsriitten. Å andra sidan kan en sädan preskriptionstid bidra till att 

handelsbolagen undgär rättsförluster. En treårig preskriptionstid kan vi

dare vara av särskild betydelse i ett kommanditbolag, i vilket kommandit

delägarna genom holagsavtalet har ukstiingts från möjligheten att utöva 

direkt kontroll av verksamheten i företaget. Slutligen torde det från riitts

siikerhetssynpunkt vara av betydelse med i möjligaste mån enhetliga 

preskriptionsreglcr för olika bolagsformer. I förevarande stycke har därför 

i överensstämmelse med kommitteftirslaget tagits in en motsvarighet till 

reglerna om en trdrig preskriptionstid i aktiebolagslagen. 

Trl'dje styc/.:.l't. Av detta stycke framgår att de föreslagna preskriptions

rcg~rna inte gäller talan som grundas pä brott (se 1.5 kap . .5 *sista stycket 

aktieholagslagen I. 

16 ~ En holagsman som vill klandra ett tirsbokslut skall väcka talan 
senast ett år efter det att årsbokslutet blev tillgiingligt för honom. 
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Paragrafen motsvarar 15 *tredje stycket BL. 

Enligt 15 * kan i vissa fall skadestiindstalan anstii_llas efter den i 15 * 
första stycket stadgade ett<°1riga preskriptionstidens utgiing. Om talan enligt 

15 *andra eller tredje stycket viicks men klander mot ~1rshoblutet inte har 

anstillts inom ettiirstiden torde inte ett hifall till skadestiindskravet medfö

ra en iindring av i'1rshokslutet. Den iikning av holagets aktiva som vinns (Jm 

skadestiindsanspriikct hifalls får i stiillct komma de övriga holagsmiinnen 

till godo i form av högre vinstandel eller minskad förlust i ni1stföljande 

tirshokslut. 

Bo/ag!'ls och ho/og.1111ii11111'11s .fi"irh1l/la11dl' till trl'l0<' man 

17 * Var m:h en av bolagsmiinnen företriider bolaget. om inte någlit 
annat har avtalats eller följer av 31 *· 

En holagsman som har visat trolöshet i hulagets angeliigenheter kan pil 
talan av någon annan bolagsman av domstol skiljas frftn riillen att fiiretriida 
bolaget. Domstolens avgörande ffir verkstiillas utan hinder av att det inte 
har vunnit laga kraft. 

Paragrafen motsvarar I o * första stycket BL. 

En enskild bolagsmans representationshehörighet kan liksom enligt gäl

lande rätt upphävas genom avtal mellan bolagsmiinnen. genom att bolaget 

träder i likvidation eller genom heslut av domstol. 

Enligt 4 * handclsregisterlagen skall handelsregistret bl. a. innehillla 

uppgift om av vem och hur bolagets firma tecknas. niir inte firma för 

tecknas av varje bolagsman ensam. Enligt 13 * handclsregisterlagen skall 

till registermyndigheten ofördröjligen anmälas om handelsholag har trätt i 

likvidation eller om i annat fall ändring har skett i friiga om uppgift som 

registrerats. Enligt 19 * samma lag skall en registrering som har kungjorts 

anses ha kommit till tredje m<ins kännedom. om det inte av omständighe

terna framgär att han varken haft eller hort ha vetskap därom. 

I 7 * andra stycket 1887 års lag om handelsregister. firma och prokura 

fanns en bestämmelse om att förhållande. som blivit eller bort bli infiirt i 
registret, före kungörandet inte med laga verkan kunde abcropas mot 

annan iin den som visades ha ägt vetskap därom. Bestiimmelsen har utgfttt 

i nu gällande handelsregisterlag. Niigon saklig förändring har därmed inte 

äsyftats (se Nia!. Svensk Associationsrätt, 1975. s. 110>. I prop. 1974: 4 s. 

246 anförs att den bortfallna bestiimmelsen "ger uttryck för en allmiin 

riittsprincip" och att det därför inte var behövligt att ta upp den i lagen. 

Det anförda ger vid handen att upphävande av en bolagsmans behtirighet 

p{1 grund av förevarande paragraf kriiver kungörande för att gälla mot 

tredje man som inte kände till upphävandet. 

BL innehåller inga särskilda bestämmelser rörande representation för 

handelsholag i likvidation. Man har antagit att in duhio varje bolagsman 

har rätt att företräda bolaget under likvidationen. I den nya lagen har 

fragan reglerats uttryckligen genom en hestiimmelse i 31 * första stycket 
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andra meningen. som innebiir att bolaget under likvidation i prim:ip fore

triids av bolagsmännen i förening. 

18 * Har en bolagsman överskridit sin befogenhet när han företog en 
rättshandling för bolaget, gäller inte riittshandlingen mot bolaget. om den 
mot vilken riittshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att holags
mannen överskred sin befogenhet. 

19 * Prokura får meddelas endast av samtliga bolagsmän i förening. 
Var:je bolagsman som är behörig att företräda bolaget kan iHerkalla pro
kuran. 

Första stycket giiller inte, om nf1got annat har avtalats mellan bolags
miinncn. 

I (Ivrigt finns hestiimmelser om prokura i prokuralagen ( 1974: 158). 

Paragraferna. som motsvarar 16 ~ andra och tredje styckena resp. 18 § 

BL. har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.7). 

20 § Bolagsmiinnen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser. 
I en bolagsmans konkurs skall utdelning för en bolagsborgcnärs fordran 

beräknas på fordringens belopp efter avdrag för vad bolagsborgenären kan 
rn ut av bolaget. 

Paragrafen motsvarar 19 ~ BL. 

Angående den verkan en dom mot bolaget har gentemot en holagsman 

torde rättsläget sammanfattningsvis kunna beskrivas på följande sätt. Dom 

i en process mellan en bolagsborgenär och bolaget kan en bolagsman 

åberopa till sin förmån i den mån bolaget genom domen helt eller delvis har 

friats från en ifrågasatt skuld. Å andra sidan blir bolagsmannen hunden av 

en dom varigenom bolaget har ålagts en förpliktelse. Att domen mot 

bolaget är bindande för bolagsmanncn betyder i detta sammanhang inte att 

domen är exigibel gentemot honom. För att få exekution mot bolagsman

nen mäste borgenären processa och skaffa sig dom även mot bolagsman

nen. I denna process utgör domen mot bolaget ett bevis för att bolaget har 

den i domen angivna förpliktelsen. Häremot kan emellertid bolagsmannen 

göra gällande invändningar. grundade på hans personliga förhållande till 

käranden. En tänkbar invändning är att bolagsmannen vid uppkomsten av 

ifrågavarande bolagsskuld genom en överenskommelse med fordrings

ägaren har befriats från ansvarighet för skulden. 

21 * Överlåter en bolagsman utan samtycke av de övriga bolagsmännen 
sin andel i bolaget till någon annan eller utmäts och försäljs andelen. har 
överlåtelsen eller försäljningen följande verkan mot bolaget. Bolagsman
nens rättsmnehavarc har rätt att under bolagets bestånd få ut vad bolags
mannen enligt 9 ~ har haft rätt att lyfta och att vid bolagsskiftet få ut den 
del av behållna tillgångar som belöper på bolagsmannen. Rättsinnehavaren 
har samma rätt som bolagsmannen att säga upp blllaget eller att pfi annat 
sätt kräva dess upplösning. 
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J bolagsavtalet kan intas förbehåll att en bolagsman eller någon annan 
skall ha förköpsrätt till rättighet som avses i första stycket !förköpsklausul) 
eller ha rätt att lösa en rättighet sorri enligt första stycket övergf1r till ny 
innehavare (hembudsklausul). Förbehållet skall ange 

I. vilka som har förköps- eller lösningsrätt och. om förköps- eller lös
ningsriitt inte skall kunna utövas vid vissa fång, vilka slags fång som har 
undantagits. 

2. den ordning i vilken förköps- eller lösningsrätten tillkommer de för
köps- eller lösningsbcrättigade inbördes, 

3. den tid. inte överstigande två månader från anmälan hos den upp
givne förköps- eller liisningsberättigade om möjlighet att utöva förköp eller 
om cn rättighets övergång. inom vilken förköps- eller lösningsanspråk skall 
framställas hos bolaget. 

4. dcn tid inom vilken köpesumman ellcr löscn skall erläggas. vilken tid 
inte IM överstiga en månad räknat från den tidpunkt då köpesumman eller 
lösenbeloppet blev bestämt. 

Om tillämpningcn av en föreskrift i bolagsavtalet rörande köpesumman 
eller lösenbeloppet skulle bereda någon otillbörlig fördel. kan jiimkning 
ske. 

Tvister om förköpsrätt och lösningsrätt och om köpesummans eller 
lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän enligt lagen ( 1929: 145) om 
skiljemän, om inte annat föreskrivs i bolagsavtalet. 

Om bolagsavtalet innehåller en hembudsklausul kan, innan det visar sig 
att lösningsrätten inte begagnas. den till vilken rättigheterna enligt första 
stycket har övergätt inte utöva annan av fånget härflytande rätt gentemot 
bolaget än rätt att fä ut vad fångesmannen under bolagets bestånd skulle ha 
haft rätt att lyfta enligt 9 §. 

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.7). 

Fiirsta stycket. Detta stycke överensstämmer i sak med 23 § BL. 

Andra-femte styckena. I dessa stycken ges regler om sådan förköpsrätt 

och lösningsrätt vid övergång till ny innehavare som kan föreskrivas i 

bolagsavtalet. Vid styckenas utformning har 3 kap. 3 § aktiebolagslagen 

tjänat som förebild. I överensstämmelse med vad jag har föreslagit för 

aktiebolagens del (se avsnitt 2.8) tillåts alltså även s. k. förköpsklausuler. 

22 § Inträder en ny bolagsman i bolaget, svarar han även för de förbin
delser som bolaget har ingått dessförinnan. En bolagsman som avgår 
svarar inte för de förbindelser av bolaget som uppkommer efter avgången, 
om bolagets medkontrahent kände till eller borde ha känt till att bolags
mannen avgått. 

Paragrafen motsvarar 20 § BL. 

Enligt 20 § BL svarar en avgående bolagsman inte för förbindelser av 

bolaget som uppkommer efter avgången om bolagets mcdkontrahent 

kände till avgången. Efter mönster av de regler som gäller inom andra 

rättsornråden, t. ex. inom fullmaktsläran. jämställs i förevarande paragraf 

med vetskap det förhållandet att medkontrahcnten borde ha känt till av

gången. 
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23 * Om ett hanJclsbolag fiirsiitts i konkurs. kan en forJran mot holaget 
genast göras gällanJc mot bolagsmirnncn. iivcn om fordringen annars inte 
iir förfallen till betalning. 

Paragrafen motsvarar 21 *BL. 

Riksskatteverkct har i sitt remissyttrande ifrägasatt om bestiimmelsen i 

förevarande paragraf skall tolkas som en förfalloregel eller som en regel 

som möjliggör din.:kt verkstiillighet hos bolagsmiinnen personligen. Med 

anledning diirav vill jag anföra följande. Enligt I 00 * andra stycket kon

kurslagen ( 1921: 225) får en fordran göras giillande i konkurs. iiven om den 

iir beroende av villkor eller inte iir förfallen till hetalning. Av förevarande 

paragrafframgår att en sådan fordran också kan giiras giillande mot bolags

männen. om det är ett handelsbolag som har försatts i konkurs. Man kan 

alltsf1 siiga att det iir fdiga om en förtalloregel. Diiremllt inneht1ller paragra

fen ingen bestämmelse om niir en exekutionstitel skall anses föreligga mot 

bolagsmiinnen. I sistniimnda M1ga ffir jag hänvisa till vad jag har anfört v!J 

20 *· 
24 * BL innehåller en allmän forumregel för handelsbolag. frågan om 

allmiint forum för hl. a. handelsbolag regleras emellertid numera i 10 kap. 

I ~ riittegångsbalken. Jag har därför inte föreslagit n{1.gon motsvarighet till 

24 * BL. 

Bolagers likl'idarion och upplii.rning 

24 * Ett bolagsavtal kan triiffas för hestiimd eller obestiimJ tid eller för 
en bolagsmans livstid. 

Har ett bolagsavtal slutits för obestämd tid. kan en holagsman siiga upp 
avtalet när som helst. Bolaget skall då träda i likvidation sex manader efter 
uppsiigningen. om inte någon annan uppsägningstid har avtalats. 

Har ett bolagsavtal slutits för bestiimd tid och fortsätts bolagets rörelse 
efter utgången av den tiden. anses avtal därefter slutet för obestämd tid. 

Paragrafen motsvarar 25 och 26 ** BL. 

Fc'irsra sryckcr. Enligt 26 *BL godtas inte bolagsavtal som har slutits på 

en bolagsmans livstid. utan ett sådant avtal behandlas såsom slutet på 

obestämd tid. Liksom kommitten har jag däremot funnit att livstidsavtal i 

princip bör godtas (se avsnitt 2.2.8). Livstidsavtal kan ha karaktär av en 

pensionsliknande förmån och det framstår som otillfredsstiillande om ett 

sådant avtal skulle kunna bringas att upphöra efter endast sex månaders 

uppsägningstid. 

Andra stycket. Detta stycke överensstämmer i sak med 25 ~ BL. Efter

som en bolagsman inte får fritt överlåta sitt medlemskap i ett handelsholag 

iir det rimligt att han kan säga upp ett på obestiimd tid slutet hanJelsbolags

avtal. Den i 25 ~ föreskrivna uppsiigningstiden. sex månader. har bibehål

lits. 

Tredje stvcket. Detta stycke överensstämmer i sak med det i 26 * BL 

först angivna fallet. 
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25 * Vil beg;iran av en bolagsman skall elt bolag genast tr;ida i likvida
tion, om n{1gon annan bolagsman väsentligt <°1sidosiitter sina skyldigheter 
enligt bolagsavtakt eller om det annars finns en viktig grund för holagets 
upplösning. 

Paragrafen. som motsvarar 27 ~ 13 L. har beh:.mdlats i Lien allmänna 

motiveringen !avsnitt 2.2.8). 
Paragrafen innebiir att ett bolagsavtal kan siigas upp omedelbart. om det 

brista i en viisentlig förutsättning för bolagsavtalcts bestfö1d. Att en s:'\dan 

uppsägning skall kunna ske står i samklang med allmiinna avtalsriittsliga 

principer. Enligt dessa principer har en borgenär hiivningsrätt om ett 

kontraktsbrott iir väsentligt. Vidare anses enligt allmänna avtalsrättsliga 

principer avtal i vissa fall kunna fråntriidas med stöd av förutsättningslii

rans allmänna grundsatser eller med stöd av mera speciella grundsatser, 

t. ex. när ett avtalsvillkor iir oskiiligt. I vissa avseenden torde emellertid 

uppsiigningsriitten i bolagsförhällanden gf1 liingre iin nfa Jet giiller avtals

förhållanden i allmiinhet. Detta beror på att ett bolagsförhållande regel

miissigt förutsätter ett större förtroende mellan parterna än när det gäller 

ett vanligt formögenhetsriittsligt avtal. 

Såsom särskilda uppsiigningsgrunder anges i 27 * BL att en annan bo

lagsman har vägrat att göra avtalat tillskott eller att en annan bolagsman i 

bolagets angelägenheter har visat trolöshet eller grov försummelse eller 

värdslöshet. I förevarande paragraf har dessa omstiindigheter samman

förts till en mera allmänt hållen uppsiigningsgrund, som innebär att en 

bolagsman kan uppsäga bolagsavtalet till omedelbart upphörande om nt1-

gon annan bolagsman väsentligt åsidosiitter sina förpliktelser enligt bolags

avtalet. Under denna uppsägningsgrund faller också det förhilllandet att en 

annan bolags man iin den uppsägande på grund av fort varande sjukdom inte 

kan fullgöra sina ftligganden som bolagsman. 

Enligt 27 * BL utgör den omständigheten att en annan bolagsman genom 

lagakraftägande dom dömts till fängelse i minst sex mfmader normalt grund 

for omedelbar uppsägning av bolagsavtalet. Vilken betydelse ett fängelse

straff skall ha i fortsattningen fiir enligt min mening bedömas fr[m fall till 

fall med beaktande av vilket brott det iir fråga om och vilken stiillning den 

dömde intar i bolaget. 

I '2.7 ~ BL anges också som grund för uppsägning fortvarande sjukdom 

eller olycksfall hos den uppsägande, förfogande över andel i ho laget utan 

övriga bolagsmäns medgivande samt utmätning och försäljning av andel. 

Sådana omständigheter hör även i fortsiittningen normalt utgöra grund för 

omedelbar uppsiigning. Man kan dock tänka sig fall diir någon av de nu 

angivna omständigheterna är förhanden utan att det sakligt sett iir befogat 

med uppsägning. Vidare kan man tänka sig ett llertal andra situationer än 

de nu uppriiknade där man ur allmänna principer om bristande förutsiitt

ningar, ekonomisk omöjlighet eller oskäliga avtalsvillkor kan hiirleda en 
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riitt för en bolagsman att kräva att bolaget omedelbart går i likvidation. 

Bl. a. kan följande situationer komma i fråga. Om en bolagsman är insol

vent och insolvensen mera allvarligt äventyrar bolagets och de övriga 

bolagsmiinnens intresse torde insolvensen i allm~inhet medföra riitt för de 

övriga bolagsmännen att päkalla upplösning av bolaget. Att en bolagsman 

förklaras omyndig torde med hänsyn till bolagsmiinnens intresse av var

andras personliga och ekonomiska förhållanden åtminstone i regel utgöra 

tillräckligt skäl för de övriga bolagsmännen att säga upp bolagsavtalet. Rätt 

att uppsäga bolagsavtalet kan också föreligga om det av yttre anledningar 

(fysiska, juridiska eller ekonomiska) blir omöjligt eller viisentligt svårare 

att realisera bolagets ändamål på det sätt som förutsattes i bolagsavtalet. 

Om en handelsbolagsman utan att bli insolvent ffttt sin ekonomiska ställ

ning sft försvagad att hans fortsatta deltagande i bolaget skulle visa sig 

innebära en allvarlig risk för ekonomisk ruin eller i vart fall för ekonomiska 

belastningar som avsevärt överstiger vad man vid bolagsavtalets tillkomst 

haft anledning att räkna med, så är det inte uteslutet att han på denna grund 

kan påkalla bolagets upplösning. De nu berörda omständigheterna sam

manfattas i förevarande paragraf med formuleringen att det finns en viktig 

grund för bolagets upplösning. 

Om en bolagsman meddelas näringsförbud enligt de nyligen föreslagna 

reglerna härom. bör detta normalt utgöra grund för att påkalla bolagets 

upplösning. Som konkurslagskommitten har framhållit i sitt remissyttran

de kan det dock i en sådan situation ligga nära till hands att övriga 

bolagsmän begagnar sig av den möjlighet att utesluta vederbörande som 

30 § ger dem. 
Som framgfir av 29 § är avtal om utträde i stället för likvidation giltigt. I 

övrigt hör inte bolagsmännen genom avtal på förhand kunna avsäga sig 

rätten att påkalla likvidation om någon annan bolagsman väsentligt åsido

siitter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet. Inte heller bör en bolagsman 

på förhand kunna avstå från möjligheten att begära likvidation om det 

annars föreligger en viktig grund för bolagets upplösning. Förevarande 

paragraf har alltså inte gjorts dispositiv. Ett avtal om att likvidation inte 

skall kunna påk<1llas i en viss situation kan dock i viss mån beaktas då det 

gäller att bedöma om en viktig grund för bolagets upplösning föreligger. 

När en likvidationsgrund av nu diskuterat slag har inträtt, kan bolagsmän

nen givetvis komma överens om att inte ftberopa den. 

26 § Dör en bolagsman. skall bolaget genast träda i likvidation. om inte 
något annat har avtalats eller följer av 29 eller 30 ~. 

Paragrafen motsvarar 28 § BL. 

Att en bolagsmans död i regel bör medföra likvidation är naturligt med 

tanke pä den betydelse som bolagsmannens person har för handelsbolaget. 

Å andra sidan kan det för de kvarvarande bolagsmännen och ibland även 
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frfin allmiinna synpunkter vara önskv:irt att ett företag som driver wrk

samhet inte ödeliiggs genom dödsfallet. Det är diirl'ör enligt min mening 

lämpligt att bolagsmännen, liksom e~iigt 28 *BL kan avia1;1 att likvidation 

inte skall inträda vid dödsfall. 28 § BL har st1ledes behållits sakligt oför

iindrad. 

Av hänvisningen till 29 och 30 ** följer att avtal om utträde n.:spektive 

beslut om uteslutning gäller mot dödsboet. 

27 * Försiitts en holagsman i konkurs, skall bolaget genast triida i lik vi
dation. om inte något annat följer av 29 eller 30 *· 

Paragrafen motsvarar 29 * BL. 

Med tanke pä den hetydelse som holagsmannen~ person har för holaget 

iir det liksom vid dödsfall naturligt att bolaget triider i likvidation. om en 

bolagsman försiitts i konkurs. Konkursbolagsmannens andel i bolagsför

mögenheten bör med hiinsyn till konkursborgen~irerna kunna frigöras i 

samband med konkursen. Förevarande paragraf iir chirför liksom 29 * BL 
tvingande. 

Av hänvisningen till 29 och 30 §§ följer att avtal om uttriide respektive 

beslut om uteslutning kan gälla också mot bolagsmannens konkursbo. 

Enligt 29 § andra meningen giiller emellertid avtal om utträde inte mot 

konkursboet såvida inte konkursboet har bitriitt avtalet. Genom sist

niimnda bestämmelse omöjliggörs det för en bolagsman att till nackdel för 

sitt framtida konkursbo avtala att han eller en annan bolagsman i händelse 

av konkurs skall utlösas ur bolaget för ett belopp som understiger respekti

ve överstiger vad konkursboet skulle ha erhållit om bolaget i stället gått i 

likvidation. 

Den i 29 ~ föreslagna regleringen utgår från att avtal om uttriide har 

kommit till stånd innan likvidationsfaktum har inträffat. Som konkurslags

kommittcn har p{1pekat i sitt remissytirailde är det emellertid inget som 

hindrar att. när en bolags man har försatts i konkurs. det mellan dennes 

konkursbo och övriga bolagsmän träffas överenskommelse om uttriide. 

Frågan om handelsbolagets konkurs som likvidationsgrund behandlas i 

44 ~-

28 ~ Ett handelsbolag i vilket antalet bolagsmän har gått ned till en anses 
ha trätt i likvidation senast när detta förhållande har bestått under sex 
månader. 

Paragrafen. som saknar motsvarighet i gällande riitt. har behandlats i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.8). 

Paragrafen innehär att enmanshandelsbolaget träder i likvidation senast 

sex månader efter det att alla bolagsandclar har förenats pil en hand. under 

förutsiittning att sistnämnda förhållande då alltjämt består. Det är möjligt 

att genom att ta in en ytterligare bolagsman bringa likvidationstillståndet 

att upphöra. 
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Eftersom regeln om likvidation i förevarande raragraf ar liinkl all utgöra 

ell medel som indirt:kl fram I vingar ho lagets urplösning framstiir del enligt 

min mening som mindre angeliigct med en lagregel som anger en särskild 

tidrunkl d[1 enmanshandelsbolaget skall anses urpliisl. Vidare kan beho

vet av lid flir likvidationsförfaramlet variera. vilket gör dl:! svf1rt all gene

rellt ange en siirskild tidpunkt d{1 ell enmanshandelsbolag skall anses 

upplöst. 

Enligt LI ~ förs la si yckel hamklsregislerlagen skall holagsmitnnen oför

dröjligen göra annliilan till handelsregistret d[1 ell handelsbolag försiills i 

likvidation. Den som försummar all göra föreskriven anmiilan kan enligt 

22 *andra stycket samma lag dömas till höter. högst 500 kr. De nu angivna 

besliimmelserna i handelsregistcrlagen medför all innehavaren av ell en

rnanshandelsholag iir skyldig att sex rn[tnader efter del all alla andelarna 

har förenats pft en hand anmiila till handelsregislrel all bolaget har lriill i 

likvidation. 

35 * innehftllcr siirskilda regler för ett enmanshandelsbolag. som har 

triill i likvidation. 

29 * Bolagsmiinnen får avtala att. om del finns grund för likvidation 
enligt 24-27 §§. en bolagsman eller hans riittsinnehavare skall ullriida ur 
bolaget i stiillet för all bolaget skall triida i likvidation. Ell sädanl avtal 
giiller inte mot en bolagsmans konkursbo såvida inte konkursboet har 
bitriitt avtalet. 

Paragrafen. som motsvarar 30 * BL. har behandlats i den allrniinna 

motiveringen (avsnill 2.2.8). 

30 ~ förs la meningen 8 L innebiir all avtal om all en bolags man skall 

ullriida. om likvidation enligt lagen eljest skulle ha skett. inte iir giltigt om 

avtalet saknar besl~immelse om grunden för utlösande!. Med ··f?runden .. 

för utlösandet avses normen för besliimmandet av det förm(igenhetsviirde 

som den avg;01endc skall erhf11la. 30 *forsla meninf?en BL iir inte tilliimplig 

dii enligt avtal mellan bolagsmiinncn ullriide skall ske utan all likvidations

anledning föreligger. I sistnämnda fall blir allts<°t ett avtal om utlriide giltigt 

trots all avtalet inte innehttller bestiimmelse om grunden för ulliisandel. 

BL innehåller ingen anvisning om hur utlösningsheloppet i sislniirnnda fall 

skall hesliimmas. 

Som framgttr av vad jag har anfiirl i den allmiinna motiveringen (avsnitt 

2.2.81 anser jag att lagstiftaren biir söka underliitla genomförandet av 

sådana avtal som föreskriver utträde i fall dft likvidation eljest skulle ha 

skell. Fiircvarande raragraf innebiir att ell avtal om ullriidc. om likvida

tion eljest skulle ha skett. iir giltigt iiven om grunden for utlösandet inte har 

angivits i avtalet. Aven utan en siirskild lagregel giiller detsamma, om 

enligt avtal ultriide skall ske utan att likvidalionsanledning föreligger. 

30 ~ Om det finns grund för likvidation enligt 24-27 **·kan i stället för 
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att bolaget träder i likvidation uteslutning ske av den bolagsman till vilken 
likvidationsgrunden kan hänföra~ eller dennes riittsinnehavare. Fiir att 
uteslutning skall få ske miiste följ:inde iakttas. De övriga holagsmännen 
skall vara ense om uteslutningen. Den som begiirs utesluten skall erh[llla 
ett lösenbelopp som kan antas motsvara vad han skulle ha erhållit om 
holagsskifte i stället hade ägt rum. Den som begärs utesluten har rätt att 
kräva att säkerhet ställs för att hans ansvar för bolagets förbindelser inte 
tas i anspråk i större omfattning än som kan antas ha blivit fallet om i stället 
för uteslutning holagsskifte hade ägt rum. 

första stycket gäller inte, om något annat har avtalats mellan bolags
männen. 

Paragrafen, som saknar motsvarighet i gällande rätt, har behandlats i 

den allmiinna motiveringen !avsnitt 2.2.81. 
Om det inte har träffats något avtal om uteslutning av holagsman anses 

enligt BL uteslutning inte kunna ske. Då en bolags man i ett sådant fall 

åsidosätter sina skyldigheter torde medbolagsmännen inte ha någon annan 

möjlighet än att påfordra likvidation såvida inte den ifrågavarande bolags

mannen frivilligt går med på utlösande. Denna lagens ståndpunkt innebär 

enligt min mening att man inte tillräckligt beaktar de olägenheter som en 

likvidation medför för de övriga bolagsmännen. Liksom kommitten har jag 

därför funnit att uteslutning av bolagsman bör kunna ske under de i 

förevarande lagrum angivna förutsättningarna. 

Som jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.8) skall 

uppkommande tvister prövas av domstol och paragrafen innehåller alltså 

ingen hänvisning till lagen om skiljemän (jfr 21 * fjärde stycket). 

31 * Under likvidationen vidtas förvaltningsåtgärder av alla bolagsmän
nen i förening, om inte något annat har avtalats eller särskild likvidator har 
förordnats. Vad som nu sagts gäller även rätten att företräda bolaget. 

En bolagsman har rätt att under likvidationen låta sig företrädas av 
ombud vid medverkan i bolagets angelägenheter. om inte något annat har 
avtalats mellan holagsmännen. 

Under likvidationen får dödsboet efter en bolagsman företrädas av en
dast en ställföreträdare eller ett ombud. om inte något annat har avtalats 
mellan bolagsmännen. 

Paragrafen. som motsvarar 32 * BL, har behandlats i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 2.2.8). 

Första stycket. På grund av hänvisningen i 33 * BL till 5 § BL innebär 

gällande rätt att in dubio varje bolagsman är berättigad att vidta förvalt

ningsåtgärder <likvidationsåtgärder) under likvidationen. 32 * första me

ningen BL innebär att även en bolagsman. som före likvidationen har varit 

utesluten från deltagande i bolagets förvaltning, har rätt att medverka vid 

likvidationen. Gällande rätt anses innebära att bolagsmännen under likvi

dationen inte är beroende av samverkan med varandra utan att var och en 

har rätt att vidta erforderliga åtgärder flir likvidationen. Detta gäller även 

9-Ribdaxcn 1979180. I .mm/. Nr 143 
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om de före likvidationen enligt avtal endast fii.:k vidta förvaltningsiitgiirder 

gemensam!. 

Om en bolagsman före likvidationen har varit utesluten friin deltagande i 

bolagets förvaltning. är det enligt min mening oliimpligt att han under 

likvidationen får riill att sjiilvständigt vidta förvaltningsiitgiirder. Även i 

andra fall fftr det anses olämpligt att ge varje bolagsman en självstiindig riill 

all vidta sådana åtgiirder. Som framgår av förevarande stycke har jag i 

stiillet i likhet med kommillen funnit det iindamt1lsenligt med en regel att 

alla bolagsmiinnens medverkan skall erfordras för förvaltningsf11gärder 

under likvidationen. oavsett vad som gällde dessförinnan. Diirigenom ff1r 

man ett skydd mot att enskilda bolagsmiin missbrukar förvaltningsriitten. 

Risken för att bolagets verksamhet lamslås till följd av oenighet mellan 

delägarna är hiir utesluten genom möjligheten att rn likvidator förordnad. 

Denna lösning har valts när det giiller dödsboförvaltning. 

Även under likvidationen rnr - såsom är fallet då under bolagets ordina

rie verksamhet förvaltningen handhas av flera bolagsmiin gemensamt -

brådskande åtgärd vidtas trots att en bolagsman inte deltar i beslutet, om 

han inte hinner tillkallas eller om han till följd av sjukdom eller av annan 

orsak är oförmögen all delta i förvaltningen. Delta framgftr av en hiinvis

ning i 32 ~ andra stycket till 3 § tredje stycket. 

Det förhållandet all under likvidationen förvaltningsåtgärder endast får 

vidtas av alla bolagsmännen i förening, om inte annat har avtalats eller 

särskild likvidator har förordnats, gör att det behövs en motsvarande regel 

då det gäller rätten att företräda bolaget. En sådan regel har intagits i 

förevarande styckes andra mening. 

Andra stycket. Innehållet i förevarande stycke överensstämmer i sak 

med vad som gäller enligt 32 §BL. Motsättningsvis framgår av förevarande 

bestiimmelse, liksom av 32 9 BL. att en bolagsman i princip inte får sälla 

annan som ombud i sitt ställe när likvidation inte är för handen. 

Tredje stycket. Om det efter en avliden bolagsman finns flera dödsbo

delägare, får enligt 32 § andra meningen BL endast en av dem eller ett 

gemensamt ombud delta i likvidationen. Bestämmelsen har motiverats 

med att en annan ordning skulle medföra alltför stora praktiska svririghc

ter. Även enligt min mening kan förekomsten av många dödsbodeWgare 

efter en bolagsman vilka alla mf1ste lämna sitt samtycke i olika frågor leda 

till olägenheter under ett handelsbolags likvidation. 32 ~ andra meningen 

har diirför fått en motsvarighet i förevarande stycke. 

32 s Bestämmelserna i 5 s gäller under likvidationen. 
Om inte nf1got annat har avtalats i fråga om bolagsmännens inbördes 

riitlighetcr och skyldigheter. gäller under likvidationen 2 ~. 3 ~ tredje 
stycket, 4. 6. 8 och 12-16 s§. Bestämmelserna i 3* tredje stycket och 4 s 
gäller dock inte. om särskild likvidator har förordnats. 
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Paragrafen motsvarar 33 * BL 
Syftet med en likvidation iir att avvec.kla handelsholagets verksamhet. I 

förevarande paragraf hänvisas därför inte till 7 * om beriikning av vinst 

clkr förlust för riikenskapsår. 9 * om riitt för en holagsman att efter {1rlig 

räkenskapsavslutning lyfta vissa belopp och I 0 * rörande verkan av att 

bolagsmannen inte begagnar sin riitt att lyfta vinst m. m. för räkenskapsår. 

En iindamftlsenlig likvidation kan emellertid kriiva att bolagets rörelse 

fortsätter under hingn: eller kortare lid. Även om bolagsmännen i ett 

sådant fall hör kunna ha riitt till ränta. arvode eller del i vinst, kan de inte 

kriiva att m ut n<tgot belopp under likvidationen. iiven om den skulle dra ut 

på tiden. De filr i stiillet vänta till det slutliga skiftet. Skulle detta dra ut 

obehörigen på tiden. kan en holagsman begiira förordnande av likvidator. 

Hänvisningen till 3 * tredje stycket har behandlats vid 31 * första 

stycket. 

33 * Niir bolaget har trätt i likvidation. skall bolagets egendom i den mån 
det behövs för likvidationen så snart det kan ske förvandlas till pengar 
genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt siitt. Bolagets 
rörelse fär fortsättas. om det behövs för en iindamålsenlig avveckling eller 
för att de anställda skall få skiilig tid för att skaffa ny anställning. 

Paragrafen motsvarar 34 * BL. 

Enligt 34 *första stycket BL skall likvidationsförsäljningen börja ··sedan 

sådant förhållande inriiffat, att bolaget skolat träda i likvidation". Denna 

formulering har i tydlighetens intresse bytts ut mot uttrycket '"när bolaget 

har triitt i likvidation ... 

Enligt 34 * första stycket RL skall bolagets tillhörigheter förvandlas i 

pengar .. så snart utan uppenbar skada ske kan'". Lagens formulering enligt 

vilken endast .. uppenbar skada .. får hindra realisation ter sig mycket sniiv. 

Inom aktiebolagsrätten ( 13 kap. 11 § <tktiebolagslagenl anges i stället att 

realisationen skall äga rum '"så snart det kan ske". Den sistnämnda formu

leringen. som ger likvidatorerna möjlighet att friare bedöma niir det är 

lämpligt att realisera. har använts i förevarande paragraf. 

Enligt 34 § första stycket BL skall handelsbolagets tillgångar under liJ.;vi

dationen förvandlas i pengar. Enligt 13 kap. 11 § aktiebolagslagen sk;tll i 

motsvarande fall aktiebolagets tillgångar förvandlas i pengar "i den mftn 

det behövs för likvidationen". Om denna bestämmelse anförde föredra

gande statsrådet (prop. 1975: 103 s. 509\ att det i vissa fall kan vara onödigt 

eller olämpligt att förvandla egendom i pengar. Egendom som kan anses i 

huvudsak likvärdig med pengar, såsom värdepapper. behöver allts;'\ inte 

förvandlas i pengar, om egendomen kan fördelas i lika lotter mellan aktie

ägarna. - De angivna synpunkterna är enligt min mening tillämpliga även 

på handelsbolag och paragrafen har formulerats i överensstiimmelse med 

aktiebolagslagen. 

Enligt 34 § andra stycket BL kan varje holagsman påfordra att bolagets 
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egendom säljs på offentlig auktion. Delta stadgande iir enligt min mening 

för kategoriskt. Miinga gånger torde det vara lämpligare med en försäljning 

under hand. Efter mönster av 13 kap. 11 § aktieholagslagen har därför 

föreskrivits att försäljningen skall ske på offentlig auktion eller p;1 annat 

lämpligt säll. 

Enligt 13 kap. 11 § aktiebolagslagen får under likvidationen aktiebolagets 

rörelse fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller för 

all de anställda skall få skäligt rådrum för alt skaffa sig ny anställning. I 

paragrafens andra mening har tagits in en motsvarande bestämmelse för 

handelsbolagens del. 

34 § Om inte något annat har avtalats mellan bolagsmännen, får tillgång
armt inte skiftas innan alla kända skulder har blivit betalda eller behövliga 
medel har avsatts för sådan betalning. 

Varje bolagsman har räll att ur de behållna tillgångarna få tillbaka sin 
behållna insats enligt det senaste årsbokslutet eller. om inget årsbokslut 
har gjorts. vad han har betalat in till bolaget som insats. Om inte behf1ll
ningen räcker till, räknas bristen som förlust. Uppstår ett överskott. utgör 
detta den slutliga vinsten. 

Paragrafen motsvarar 35 § BL. 

35 § Om ett handelsbolag i vilket antalet bolagsmän har gått ned till en 
har trätt i likvidation. får endast sådana rättshandlingar eller andra åtgär
der företas som tjänar avvecklingsändamålet eller som behövs med anled
ning av alt bolagets rörelse fortsätts för att de anställda skall få skälig tid 
alt skaffa ny anställning. 

En rättshandling får åberopas mot bolaget av den mot vilken rättshand
lingen företogs endast om denne varken kände till eller borde ha känt till de 
omständigheter som medförde att rättshandlingen var otillåten. 

Paragrafen. som saknar motsvarighet i gällande rätt. har behandlats i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.8). 

Möjligheten att arbeta med enmanshandelsbolag har begränsats genom 

en föreskrift i 28 § att ett sådant bolag skall anses ha trätt i likvidation 

senast sex månader efter det alt antalet bolagsmän har gått ner till en. Jag 

har i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.8) funnit att lagen bör innehål

la en tvingande regel som begränsar den ensamme bolagsmannens rätt att 

ingå förbindelser för bolaget under likvidationen. En sådan regel bidrar till 

alt tvinga fram handelsbolagets upplösning och överförande av dess egen

dom till privatförmögenheten. 

Den angivna regeln har tagits in i förevarande paragraf. I paragrafen 

anges också alt bolagets rörelse även då det är fråga om ett enmanshan

delsbolag får fortsättas i den mån det behövs för att de anställda skall få 

skälig tid att skaffa sig anställning (jfr 33 § ). Slutligen har som ett andra 

stycke tagits in en regel till skydd för godtroende tredje man. 
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36 § Bolagsskiftcn som inte sker i skriftlig form iir ogiltiga. 

Paragrafen. som saknar motsvarighet i gällande riitt. har behandlats i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.8). 

Som framgår av 43 ~anser jag att ett skifte som har förrättats av likvida

tor skall kunna klandras och att klanderfristen för varje bolagsman skall 

räknas från det han får del av skifteshandlingen. Redan detta sätt att 

beräkna utgångspunkten för klanderfristen gör det önskviirt att av likvida

tor förrättat skifte får skriftlig form. 

Även då ett skifte förrättas av bolagsmännen sjiilva talar starka skäl för 

skriftlig form. Detta är bl. a. av betydelse för tvister mellan bolagsmännen. 

Jag har visserligen tidigare uttalat att det ftir anses olämpligt med en 

lagföreskrift om att bolagsavtalet skall ingås i skriftlig form. Om man 

uppställer krav på skriftlig form för ett bolagsavtal kan betydande olägen

het uppkomma därigenom att en redan påbörjad bolagsverksamhet tvingas 

att upphöra på grund av att en bolagsman efter någon tid åberopar formfel. 

Någon olägenhet av motsvarande betydelse synes det emellertid inte vara 

anledning att befara i fråga om bolagsskifle. Jag har därför funnit att ett 

krav på skriftlig form bör uppställas även om skiftet skall förrättas av 

bolagsmännen själva. Iakttas inte detta formkrav, bör skiftet vara ogiltigt. 

Paragrafen har utformats i enlighet med vad nu har anförts. 

37 § Är det sannolikt att likvidationen oskäligt uppehålls eller annars 
utförs på ett sådant sätt att en bolagsmans rätt därigenom äventyras, får 
domstol på ansökan av bolagsmannen förordna att likvidationen skall 
verkställas av en eller flera likvidatorer som utses av domstolen. 

Ansökan skall göras hos rätten i den ort där bolaget har sitt hemvist. 
Ansökningen skall innehålla uppgift om samtliga bolagsmäns namn och 
adress. De bolagsmän som inte har deltagit i ansökningen skall delges 
denna på det sätt som är föreskrivet om stämning i tvistemål. De skall 
beredas tillfälle att yttra sig över ansökriingeri. 

Bolagsman får utses till likvidator. 
En likvidator som inte är bolagsman skall vara svensk medborgare och 

bosatt i Sverige, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer för ett särskilt fall tillåter något annat. Likvidator som inte är 
bolagsman får inte vara omyndig eller i konkurs. 

Myndighets beslut enligt fjärde stycket första meningen överklagas hos 
regeringen genom besvär. 

38 § Har flera likvidatorer blivit utsedda. skall de ha hand om uppdraget 
gemensamt. om inte rätten förordnar att uppdraget skall delas på visst sätt 
mellan dem. 

En likvidator kan när som helst entledigas av rätten. Är bolagsmännen 
ense om att återta likvidationen, skall rätten återkalla förordnandet för 
likvidator. 

Ett beslut om förordnande eller entledigande av likvidator skall gälla 
omedelbart även om det överklagas. 
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39 ~ En likvidator skall med iakltagande av 33 m.:h 34 ~* genomföra 
likvidationen i bolagsmiinnens sliillc. 

En lik vidator som inte iir holagsman får inte handliigga friigor om avtal 
mellan honom och holaget. Inte heller får han handliigga frägor om avtal 
mellan bolaget och tredje man. om han har ett viisentligt intresse i frågan 
som kan strida mot bolagets. Vad som nu har sagts om avtal giillcr iiven 
riittegäng och annan talan. 

40 ~ En likvidator har rätt till skäligt arvode och till ersiittning för kostna
der för att utföra uppdraget. 

Paragraferna. som motsvarar 35 a !i BL. har delvis behandlats i den 

allmiinna motiveringen (avsnitt 2.2.8). 

Som jag har framhflllit i den allmänna motiveringen hör liksom enligt 

gällande rätt (35 a ~ första stycket andra meningen BU en bolagsman 

kunna utses till likviJator. En bestiimmelse härom har tagits in i 37 ~tredje 

stycket. 

Av 13 kap. 7 * ljiirde stycket aktiebolagslagen jämfört med 8 kap. 4 ~ 

samma lag följer att likvidator i aktiebolag skall vara svensk medborgare 

och bosatt i Sverige, om inte regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer för särskilt fall tillåter annat. Enligt nu nämnda lagrum kan 

vidare den som är omyndig eller i konkurs inte vara likvidator i aktieholag. 

När det gäller handelsholag bör i fr{iga om annan person än bolagsman på 

samma sätt som inom aktiebolagsrätten fränvaro av svenskt medhorgar

skap. bosättning utomlands. omyndighet och konkurstillstånd utgöra 

hinder mot att vara likvidator. Föreskrifter härom har intagits i 37 ~fjärde 

styckl'I. 

Jag vill i detta sammanhang något beröra vad som gäller för en handels

bolagsman i fråga om medborgarskap. omyndighet och konkurs. Begräns

ningar i möjligheten att träda in i handelsbolag föreligger när det gäller 

utländska medborgare och utländska företag. Enligt lagen ( 1968:555 l om 

rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket krävs 

sålunda tillstånd för den som önskar delta som bolagsman i näringsverk

samhet som bedrivs av svenskt handelsbolag. Härutöver fordras när det 

giiller delägarskar i handelsbolag en prövning enligt lagen ( 1968: 557) om 

rätt för utlänning och utländskt företag att sluta svenskt handelsbolag eller 

ingå i sådant bolag. Att tillständ krävs även enligt sistnämnda lag samman

hänger med 1916 års lagstiftning med inskränkningar i utländska rättssuh

jekts möjligheter <111 förviirva fast egendom i Sverige (se hiirom SOU 

1978: 73). En omyndig kan i regel inte sluta förmögenhetsriittsliga avtal och 

alltså inte bolagsavtal utan samtycke av förmyndaren. Enligt 15 kap. 13 § 

föräldrabalken kan förmyndaren låta den omyndige driva näring när denne 

fyllt 16 år. 
Enligt 199 a ~ konkurslagen ( 1921: 225) får en gäldenär under sin konkurs 

inte driva rörelse med vars utövande följer bokföringsskyldighet. Förbudet 

gäller enligt lagrummets förarbeten även delägare i handelsbolag. 
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l:ksvärshcstiimmclscn i 37 ~ sistu sty<"/.:.et har en förebild i 18 kap. 7 ~ 

första stycket aktiebolagslagen. 

Enligt 13 kap. 7 *fjärde styckci aktiebolagslagenjiimfört med 8 kap. 10 § 

samma lag för i aktiebolagen likvidator inte handlägga en fråga rörande 

avtal mellan honom och bolaget. Inte heller får han handlägga en fråga om 

avtal mellan holaget och tredje man. om han i frågan har ett väsentligt 

intresse som kan vara stridande mot bolagets. IX1 det gäller handelsbolags

miin har jag, s[isom framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.6), 

inte funnit skäl att föreslå något förbud mot självkontrahcring. Däremot 

anser jag att inom handelsbolagsriitten en motsvarighet till de aktiebolags

rättsliga jävsreglerna bör giilla för en likvidator som inte är bolagsman. En 

föreskrift med detta innehåll har intagits i 39 ~andra stycket. 

41 § Sedan en likvidator har fullgjort sitt uppdrag, skall han så snart del 
kan ske avge slutredovisning för sin förvaltning genom en forvaltningsbe
rättelse rörande likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehål
la en redogörelse för holagsskiftet. Till berättelsen skall fogas redovis
ningshandlingar för hela likvidationstiden. 

Paragrafen. som saknar motsvarighet i gällande riitt. har utformats efter 

mönster av I 3 kap. I 4 § första stycket aktiebolagslagen. 

42 § Bestämmelserna i 14 och I 5 *§ gäller även i fråga om skadestånds
skyldighet för likvidatorer. Bestämmelserna i 15 § om årsbokslut skall i 
stället gälla slutredovisningen. 

I paragrafen. som saknar motsvarighet i gällande rätt (jfr dock 35 a § 

femte stycket BLI. har likvidatorer jämställts med bolagsmän då det gäller 

skadeståndsskyldighet mot bolaget. 

43 § Om ett bolagsskifte har förrättats av likvidator. har varje bolagsman 
rätt att klandra skiftet genom au väck;i talan mot de övriga bolagsmännen 
inom tre månader från det slutredovisningen delgavs honom genom över
lämnande av en bestyrkt avskrift. 

Paragrafen. som motsvarar 36 §första stycket BL. har behandlats i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.81. 

Enligt 36 § BL skall en bolagsman som inte är nöjd med bolagsskiftet 

eller med åtgärd som har vidagits under likvidationen väcka sin talan inom 

ett år från det skiftet skedde. Den i 36 § BL föreskrivna klanderfristen 

gäller oavsett om skiftet har förrättats av särskilt förordnad likvidator eller 

av bolagsmännen själva. Det kan emellertid ifrågasättas om man bör ha en 

särskilt klanderfrist då bolagsmännen sjiilva har förrättat skiftet. I detta fall 

föreligger ett skifte först sedan samtliga holagsmän genom avtal har kom

mit överens om skiftets innehåll. Klandertalan kan därför h~ir komma 

ifråga bara av någon anledning som över huvud taget kan göra en viljeför

klaring ogiltig. såsom tv:'mg, svek. bristande förutsättning e. d. Det förcfal-
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ler obefogat att just i fråga om avtal om bolags skifte. i motsats till vad som 

gäller i fråga om ogiltighet av andra avtal. uppställa en siirskild klander

frist. Då det gäller arvskifte som förättas av dödsbodeHigare har man av nu 

anförda skäl avstått från att uppställa en särskild klanderfrist. 

På grund av det anförda innehåller förslaget inte någon bestämmelse om 

klanderfrist då det gäller skifte som förrättas av bolagsmännen själva. 

För det fallet att bolagsskiftet verkställs av likvidator måste det emeller

tid finnas regler om att skiftet kan klandras och att klandertalan skall 

väckas inom viss tid. Sådana regler har intagits i förevarande paragraf. 

Utredningsmöjligheterna försvåras med tiden och de övriga bolagsmänncn 

har behov av trygghet i fråga om rätten till vad som har tillskiftats dem. 

Klanderfristen bör därför inte göras längre än vad som är nödvändigt för 

att bolagsmiinnen skall kunna ta ställning till om anledning till klander 

föreligger. Enlig: aktieholagslagen (13 kap. 13 §)skall en aktieägare som 

vill klandra bolagsskifte väcka talan senast tre månader efter det slutredo

visning lades fram på bolagsstämman. Inom arvsrätten (23 kap. 8 *ärvda

balken) gäller at. dödsbodelägare som vill klandra av särskild skiftesman 

förättat arvskifte skall väcka talan inom tre månader från delgivning av 

arvskifteshandlingen. Enligt min mening föreligger inga särskilda skäl som 

talar för att fristen för klander av bolagsskifte skall vara längre då det gäller 

handelsbolag än beträffande aktiebolag. Likvidatorn bör söka ena handels

bolagsmännen s{1 att skiftet får karaktären av ett mellan bolagsmännen 

slutet avtal. Först om detta inte går måste likvidatorn själv förrätta skif

tet.Då skiftet förrättas av likvidator bör sålunda bolagsmiinnen normalt 

dessförinnan ha haft tillfälle att under likvidatorns ledning delta i förhand

lingar angående skiftet. Detta förhållande bidrar ytterligare till att minska 

behovet av en lång klanderfrist. På gmnd av det anförda har jag i likhet 

med kommitten stannat för en förkortning av klandertiden från ett år till tre 

månader. Förevarande paragraf har utformats i överenstämmelse härmed. 

Utgångspunkt•!n för klanderfristen är enligt 36 ~ BL den tidpunkt då 

skiftet skedde. I enlighet med vad som gäller angående klander av arvskifte 

(23 kap. 8 § andra stycket ärvdabalken) torde det var lämpligare att 

utgångspunkten för klanderfristen räknas för varje bolagsman från det att 

han lick del av skifteshandlingen. Förevarande paragraf har utformats i 

enlighet med vad nu sagts. Av 41 §framgår att en redogörelse för bolags

skiftet skall finnas i slutredovisningen. 

BL innehåller inga uttryckliga regler om mot vem klandertalan skall 

riktas. Klandertalan anses emellertid skola riktas mot de övriga delägarna i 

bolaget och alltså inte mot likvidatorn. För att misstag med åtföljande 

rättsförluster skall förhindras har i förevarande paragraf uttryckligen an

getts att klandertalan skall riktas mot de övriga bolagsmännen. 

44 § Bolaget är upplöst när skifte har ägt rum eller. om en likvidator har 
haft hand om likvidationen. när slutredovisningen har delgivits var och en 
av bolagsmännen genom överlämnande av bestyrkt avskrift. 
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Om bolaget iir försatt i konkurs ot:h denna avslutas utan överskott. är 
bolaget upplöst när konkursen avslutas. Finns det överskott, skall bolaget 
träda i likvidation. 

Fiirsta stycket motsvarar 36 * andra stycket BL. 

Andra stvckcr motsvarar 37 § l:lL. En konkurs för bolaget torde innebiira 

ett sädant avbrott i bolagets verksamhet att det regelmässigt är lämpligast 

för bolagsmännen att bolaget upphör. iiven om konkursen lämnar över

skott. En motsvarande bestämmelse gäller också sedan länge inom aktie

bolagsrätten (se 13 kap. 4 ~ första stycket 2 och 19 ~ andra stycket 

aktiebolagslagen). Den ifrågavarande likvidationsgrunden torde så till vida 

få anses tvingande att den inte på förhand kan sättas ur kraft genom ett 

avtal mellan bolagsmännen. Om emellertid bolagsmännen vid konkursens 

avslutande finner att föreliggande överskott erbjuder en liimplig grundval 

för att forts~Hta bolagets verksamhet. bör de kunna komma överens om 

det. 

45 § Om det framkommer någon tillgång för bolaget efter dess upplösning 
eller om talan väcks mot bolaget eller om det på annat sätt uppkommer 
behov av en likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas. 

Paragrafen, som saknar motsvarighet i BL. har en förebild i 13 kap. 16 * 
första meningen aktiebolagslagen. Paragrafens innehåll torde återge gällan

de rätt. 

Avslutningsvis vill jag nämna att de nuvarande bestämmelserna om 

likvidation och upplösning i BL har fått motsvarigheter i den nya lagen 

utom i fråga om 31 * BL, som behandlar bl. a. det fallet att en bolagsman 

vidtar en förvaltningsåtgärd efter det att en likvidationsanledning har in

träffat. Kommitten anser att nämnda paragraf saknar praktisk betydelse 

och bör utgå. Jag delar denna uppfattning. 

3 kap. Kommanditbolag 

I § I Fråga om kommanditbolag gäller 2 kap., om inte något annat 
föreskrivs. 

Bestämmelserna om kommmanditbolag har behandlats i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 2.2.2). I I kap. 2 § definieras begreppen kommandit

bolag, kommanditdelägare och komplementär. 

Förevarande paragraf innehåller den huvudregeln att de allmänna be

stämmelserna om handelsbolag i 2 kap. gäller också för kommanditbolag. I 

de följande paragraferna i 3 kap. har emellertid tagits upp olika särbestäm

melser för kommanditbolagens del. 

Jag vill i detta sammanhang särskilt nämna att kommanditdelägarens 

begränsade ansvarighet och avsaknaden av förvaltningsrätt under bolagets 

normala verksamhet medför att hans personliga egenskaper ofta inte har 
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samma betydelse som en vanlig handelsbolagsmans för de övriga del~igar

na. Kommanditdeliigaren har dock ett visst ansvar för bolagets förbin

delser. Vidare har han rätt att fä kännedom om bolagets angelägenheter. 

Därtill kommer ull han enligt bolagsavtalet kan ha tillerkänts förvaltnings

riitt samt att han under likvidationsskedet är utrustad med legal förvalt

ningsrätt. Jag har p. g. a. det anförda funnit att regeln i 2 kap. 2 * om att en 

bolagsman inte utan de övriga bolagsmännens samtycke fftr sätta annan i 

sitt ställe bör giilla också för kommanditdeliigare. 

2 * Samtliga bolagsmän får inte vara kommanditdeliigare. Stiftelser eller 
ideella föreningar får inte vara komplementärer. Åsidosätts dessa före
skrifter. anses bolaget som handelsbolag enligt 2 kap. 

Fiir.1·1a meningen motsvarar 38 §första stycket andra meningen BL. 

Andrn meningen. som förbjuder stiftelser och ideella föreningar att vara 

komplementärer. har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.2.2). Bestämmelsen gäller inte för stiftelser och ideella föreningar som 

har intriitt som komplementärer innan den nya lagen träder i kraft (se 

punkten 6 i övergångsbestämmelserna). 

Tredje meningen saknar motsvarighet i BL. Om samtliga bolagsmän har 

gjort förbehåll om ett begriinsat ansvar. följer emellertid av gällande rätt att 

de alla oavsett förbehållet blir obegränsat ansvariga gentemot tredje man 

som i ett vanligt handelsbolag. Jag anser i likhet med kommitten att denna 

rättsfoljd är ändamålsenlig även vid överträdelse av förbudet för stiftelse 

och ideell förening att vara komplementär. En bestämmelse med detta 

innehåll har tagits in i förevarande paragraf. 

3 !i Om inte något annat har avtalats. får en kommanditdelägare vid 
bolagets upplösning eller när han utträder ur bolaget inte påföras en förlust 
som överstiger vad han har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. 

Paragrafen saknar motsvarighet i BL. 

I tysk och schweizisk rätt förekommer en regel som innebär att en 

kommanditdelägare endast intill beloppet av sin utfästa insats svarar för 

förlust som skall påföras honom vid bolagets upplösning eller när han 

utträder ur bolaget. Oftast torde det överensstämma med parternas inten

tioner all kommanditdelägaren inte skall behöva riskera att få ta på sig en 

förlustande! som överstiger insatsen. Det synes också sakligt ändamålsen

ligt att kommanditbolaget på sådant sätt erbjuder den i regel passive 

kommanditdeliigaren en förlustbegriinsning liknande den som kommer en 

aktieägare tillgodo. Förevarande paragraf har utformats i överensstäm

melse härmed. 

4 § Om inte något annat har avtalats, har en kommanditdelägare inte rätt 
att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter. I fråga om förvalt
ningsåtgärder under likvidation gäller dock 2 kap. 31 ~. 
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Paragrafen motsvarar 39 * BL. 

Med hänsyn till att kommanyitdeliigaren ansvarar för bolagets förbin

delser endast med visst belopp torde bandet mellan ;'\ ena sidan honom och 

å andra sidan bolaget m:h de övriga holagsm~innen ofta vara betydligt 

lösare iin i ett vanligt handelsbolag. Jag anser det därl"ör liimpligt all som 

legal huvudregel hehiilla den nuvarande föreskriften i 39 * BL att en 

kommanditdelägare. om inte annat har avtalats. inte får delta i förvaltning

en av bolagets angelägenheter. 

Enligt gällande rätt anses emellertid en kommanditdelägare ha rätt att 

delta i förvaltningen vid likvidation. Anledning saknas all i framtiden 

utesluta kommanditdelägaren fr[m denna rätt. I förevarande paragrafs 

andra mening har därför hänvisats till 2 kap. 31 §. 

S § Om det inte genom avtal har bestämts efter vilken grund en komman
ditdelägare skall ta del i vinst och förlust och bolagsmi"innen inte heller kan 
enas om det. ankommer det pf1 rätten att avgöra denna fråga efter skii
lighet. 

Paragrafen motsvarar 40 § BL. 

40 § BL innebär att frågan efter vilken grund en kommanditdeliigare 

skall delta i vinst och förlust skall bestämmas genom avtal mellan bolags

männen eller, om sådant avtal inte kan träffas, genom en skälighetsbe

dömning av domstol. Med hänsyn till den olikartade sliillning som komple

mentär och kommanditdelägare intar synes det svfift att i lag närmare ange 

någon materiell huvudregel för fördelningen av vinst och förlust i ett 

kommanditbolag. På grund av det anförda har i förevarande paragraf tagits 

in en bestiimmelse som överensstämmer med 40 * BL. 

6 § Bolagsmännen får avtala att kommanditdelägare inte skall ha kon
trollrätt som avses i 2 kap. 5 *· 

Paragrafen. som saknar motsvarighet i BL. har behandlats i den all

männa motiveringen (avsnitt 2.2.2) och vid 2 kap. I *· Bestämmelsen 

innebär att regeln om kontrollrätt i 2 kap. 5 *är dispositiv för en komman

ditdelägare i motsats till vad som gäller för en vanlig hamlelsbolagsman. 

7 § Kommanditdelägare är inte behöriga att företräda bolaget. 
En rättshandling som en kommanditdelägare företar för bolaget blir 

dock bindande för bolaget. om den mot vilken rättshandlingen företogs 
varken insåg eller borde ha insett att den som företog rättshandlingen var 
kommanditdelägare. 

Fiirsta stycket överensstämmer i sak med 41 §första stycket BL. Regeln 

är naturlig med hänsyn till att kommanditdelägaren saknar förvaltnings

rätt. Om kommanditdelägaren i denna sin egenskap kunde företräda bola

get, kunde tredje man få den uppfattningen att kommanditdelägaren även i 
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övrigt intog samma st~illning som en vanlig holagsman. Liksom fallet är i 

gällande rätt har diirför första stycket i förevarande paragraf gjorts t vingan

de. Diiremot bör inte heller i framtiden något hinder möta mot att en 

kommanditdelägare p. g. a. fullmakt eller prokura företriider bolaget. 

I 41 §andra stycket BL stadgas att om någon sluter avtal med den han 

vet vara kommanditdelägare. blir avtalet inte bindande för bolaget. såvida 

inte kommanditdelägaren haft fullmakt. Denna hestämmelse uttrycker en

dast vad som redan följer av stadgandet i första stycket i förevarande 

paragraf. nämligen att kommanditdelägaren inte i denna sin egenskap är 

behörig att företräda holaget. Någon motsvarighet till 41 § andra stycket 

BL har därför inte tagits in i den nya lagen. 

Alldra stycket. Om medkontrahentt:n inte vet att den som för bolaget 

sluter ett avtal är kommanditdelägare blir avtalet enligt gällande rätt bin

dande för bolaget. Enligt allmänna rättsprinciper torde visserligen gälla att 

rättshandlingar som någon företar utanför ramen för sin behörighet aldrig 

binder huvudmannen (jfr prop. 1975: !03 s. 384). Med hänsyn till de obilliga 

verkningar sistnämnda prim:ip skulle kunna medföra för tredje man när det 

gäller kommanditbolag. har i detta stycke upptagits en bestämmelse av 

innehörd att rättshandlingar som kommanditdelägaren i denna sin egen

skap företar för bolaget blir bindande för bolaget om tredje man varken 

insåg eller borde ha insett att ifrågavarande bolagsman var kommanditdel

ägare (jfr 8 kap. 14 § aktiebolagslagenl. 

8 § En kommanditdelägare fullgör sin skyldighet att svara för bolagets 
förpliktelser genom att betala in sin utfästa insats till bolaget. 

På begäran av den som har en fordran mot holaget som är förfallen till 
betalning är en kommanditdelägare skyldig att betala in sin utfästa insats 
till bolaget. 

En kommanditdelägares utfästa insats anses som inte inbetald i den mån 
han har återtagit något av insatsen eller. innan en uppkommen brist i 
insatsen har blivit fylld. lyft vad som har tillgodoförts honom enligt 2 kap. 6 
eller 8 §. 

Farsta och andra styckena. Innehållet i dessa stycken har behandlats i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.2). Enligt gällande rätt blir kom

manditdelägaren befriad från ansvar genom att betala sin insats till vilken 

som helst av bolags borgenärerna. Denna regel försvårar en rätt vis fördel

ning av kommanditdelägarens utfästa insats mellan bolagsborgenärerna. 

Antag att en kommanditdelägares utfästa insats uppgår till 50 000 kr. och 

att han betalar detta helopp till en bolagsborgenär. De övriga bolagsbor

genärerna har därefter inte någon fordran mot kommanditdeliigaren. De 

kan följaktligen inte hegära kommanditdelägaren i konkurs för att på så 

sätt få till stånd återvinning av beloppet 50 000 kr. till kommanditdeläga

rens konkursbo. 

Om kommanditdelägaren däremot är skyldig att betala beloppet till 

bolaget blir återvinningssituationcn annorlunda för bolagsborgenärerna. 
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Antag all bolaget, sedan kommanditdelägaren dit har betalat de 50 000 

kronorna, erlägger motsvarande belopp till en bolagsborgenär. De övriga 

bolagsborgenärerna. som ju alltjämt har fordringar mot bolaget, har här 

möjlighet all begära bolaget i konkurs och på så sätt fä till stånd återvin

ning av beloppet till bolagets konkursbo. Reglerna i förevarande stycken 

innebär därför all kommanditdelägaren vid krav från en bolagsborgenärs 

sida eller då han eljest skall fullgöra sin insatsskyldighet blir skyldig att 

betala beloppet, inte direkt till bolagsborgenären utan till bolaget. 

Tredje stycket motsvarar 42 § BL. 

9 § Om kommanditbolaget ingår ett avtal med tredje man och denne vid 
avtalets ingående varken kände till eller borde ha känt till att förbehåll 
skett enligt I kap. 2 §. svarar den kommanditdelägare som förbehållet 
avser s~1som komplementär för de förbindel.ser som uppkommit för bolaget 
genom avtalet. 

Om ett avtal ingås för bolaget räkning och därvid med en kommanditdel
ägares vetskap och vilja en firma används som inte innehåller ordet "kom
manditbolag··. svarar kommanditdelägaren såsom komplementär gent
emot den med vilken avtalet ingicks, även om denne på grund av 19 § 
handelsregisterlagen (1974: 157) skall anses ha haft vetskap om att förbe
håll skett enligt I kap. 2 §. 

Paragrafen motsvarar 43 § BL. 

Första stycket. 43 § första stycket BL innebär att en kommanditdel

ägares begränsade ansvarighet för bolagets skulder endast kan göras gäl

lande mot den som vid förbindelsens tillkomst känner till - eller enligt 19 § 

handelsrcgisterlagen skall anses äga kännedom - om förbehållet. Motsva

rande gäller enligt 44 § BL vid nedsättning av det belopp som 

kommanditdelägare ansvarar med. För att uppnå överensstämmelse med 

de principer som brukar gälla inom modern fullmakts- och associationsrätt 

har i första stycket med kännedom jämställts att tredje man borde ha känt 

till förbehållet om begränsad ansvarighet. 

Andra stycket. Bestämmelsen överensstämmer i sak med 43 § andra 

stycket BL, sådant detta har tolkats av Nial (s. 366). 

10 § Nedsätts det belopp med vilket en kommanditdelägare svarar enligt 
I kap. 2 §på grund av överenskommelse mellan bolagsmännen, är nedsätt
ningen utan verkan i fråga om förpliktelser vid vars tillkomst medkontra
henten varken kände till eller borde ha känt till nedsättningen. 

Paragrafen motsvarar 44 § BL. Även i förevarande paragraf har med 

kännedom jämställts att tredje man borde ha känt till nedsättningen. 

11 § Om inte något annat har avtalats, medför en kommanditdelägares 
död inte att bolaget skall träda i likvidation. 

Bestämmelsen i 28 § BL att vid en bolagsmans död bolaget, om inte 
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annat har avtalats. genast skall triida i likvidation giilkr även för komman

ditbolag. 28 § BL har fatt en motsvarighet i 2 kap. 26 § nya lagen. 

När det gäller kommanditbolag. särskilt sådana med ett större antal 

kommanditdelägare vilkas insatser kanske är relativt obetydliga. torde det 

oftast vara mindre ändamålsenligt att en kommanditdelägares död skall 

medföra bolagets upplösning. I förevarande paragraf har diirför tagits upp 

en bestämmelse om att en kommanditdelägares död normalt inte skall 

utgöra likvidationsanledning. Om en kommanditdelägare avlider får i stiil

lct hans dödsbo eller arvtagare inträda som dcliigare i bolaget. 

4 kap. Enkla bolag 

Bestämmelserna för enkla bolag har behandlats i den allmänna motive

ringen (avsnitt 2.2.9). 

Bo/agsmiinnens inhiJrdes rättigheter och skyldigheter 

I § Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets 
bestånd bestäms genom avtal. 

I den mån bolagsmännen inte har träffat avtal om något annat skall 2-
4 §§ tillämpas. 

Paragrafen motsvarar 47 §första stycket BL. 

I fråga om enkla bolag har jag inte funnit skäl att införa några tvingande 

regler då det gäller bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter 

(jfr 2 kap. I §). 

2 § Bestämmelserna i 2 kap. 2. 4. 5. 8. 11. 13 och 14 §§gäller för enkla 
bolag. Härvid skall det som föreskrivs i 2 kap. 14 § om skada för bolaget i 
stället gälla skada för någon annan bolagsman. 

Paragrafen motsvarar 47 § andra stycket BL. 

Eftersom ett enkelt bolag i princip inte skall användas för drivande av 

näring - undantag härifrån gäller endast för verksamhet som är bokfri

ringspliktig enligt jordbruksbokföringslagen - görs i förevarande paragraf 

ingen hänvisning till de bestämmelser i 2 kap. som för sin tillämpning i 

allmänhet kräver att niiringsverksamhet utövas. Vad nu sagts hindrar inte 

att sistnämnda bestiimmclser kan komma till analog tilliimpning pfi vissa 

enkla bolag. 

3 § Åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter får vidtas endast 
med samtliga bolagsmäns samtycke. Dock får en åtgiird som inte tål 
uppskov vidtas fastän en bolagsman inte har deltagit i beslult:t om åtgär
den, om bolagsmannen inte har hunnit tillkallas eller om han till följd av 
sjukdom eller av annan anledning inte är i stånd att ta del i förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. 

Har bolagsmänncn avtalat att en förvaltningsåtgärd får vidtas utan sam-
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tycke av samtliga bolagsmiin. får iitgärden dock inte vidtas. om den för
bjuds av en bolagsman som inte är utesluten från förvaltningen. 

Paragrafen motsvarar 48 * BL. 
I fråga om handelsbolag i allmänhet är det önskvärt med delad förvalt

ningsrätt för att man skall fil till stilnd de snabba beslut som affiirslivet ofta 

kriiver !se 2 kap. 3 *t. Skälen för delad förvaltningsriitt gör sig emellertid 

inte gällande i fräga om icke rörelsedrivande enkla holag. Bestiimmelsen i 

giillande riitt om samtycke av alla bolagsmiinnen vid vidtagande av för

valtningsåtgiird i enkelt bolag har därför behållits i förevarande paragraf. 

Styckena i paragrafen har utformats efter mönster av 2 kap. 3 §tredje resp. 

första stycket. 

4 * Talan om skadestånd av en bolagsman mot någon annan bolagsman 
skall väckas senast tre år efter utgången av del år då det beslut fattades 
eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan. 

Utan hinder av första stycket kan skadeståndstalan som grundas på 
brott föras mot en bolagsman. 

Skillnaden mellan förevarande paragraf och 2 kap. 15 * beror på att ett 

enkelt bolag inte är juridisk person och att årsbokslut normalt inte före

kommer i sådant bolag. 

BolaRsmilnnens .fiirlulllande till tredje man 

5 § Genom ett avtal som sluts på bolagsmiinnens vägnar eller under en 
benämning varmed bolagsmännen samfällt betecknas blir endast den ho
lagsman som har deltagit i avtalet berättigad eller förpliktad i förhållande 
till medkontrahentcn. 

Har flera bolags män deltagit i avtalet, har de lika rätt i förhållande till 
medkontrahenten och svarar solidariskt för vad som har utfästs. Vad som 
nu har sagts gäller inte. om något annat har bestämts i avtalet. 

Paragrafen motsvarar 49 * BL. 

Paragrafen utesluter inte att en bolagsman som inte har deltagit i avtalet 

pi't grund av allmänna rättsgrundsatser kan hli berättigad eller förpliktad i 
förhållande till den som avtalet ingicks med. 

6 § Används vid ingående av ett avtal en benämning varmed bolagsmän
nen samfällt hetecknas, får benämningen inte innehålla något av orden 
"handelsbolag", "aktiebolag", "förening" eller "stiftelse". Om så ändå 
sker, svarar de bolagsmän med vilkas vetskap och vilja det har skett 
solidariskt för förbindelser gentemot den som varken insåg eller borde ha 
insett att avtalet ingicks med en bolagsman i ett enkelt bolag. 

Paragrafen motsvarar 50 * BL. 

I 50 9 BL stadgas att solidariskt ansvar för ingiingna avtal inträder för 

bolagsmiin som godtar att en kollektivbeniimning som innehåller person-
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namn eller något av orden förening. aktiebolag eller handelsbolag kommer 

till användning när förbindelser ingi'ts. Syftet med 50 § BL är all motverka 

anviindningcn av beniimningar som kan ge en medkontrahent den felaktiga 

föreställningen att han avtalar med ett handelsbolag eller ett aktiebolag 

eller en förening. 

Av hänsyn till medkontrahenterna har jag funnit det lämpligt att i före· 

varande paragraf bevara huvudprincipen i 50 § BL. I motsats till vad som 

var fallet enligt 1887 ars lag angående handelsregister, firma och prokura 

krävs emellertid enligt 6 § handelsregisterlagen att handelsbolags firma 

skall innehålla ordet handelsbolag. En kollektivbenämning som innehåller 

enbart personnamn torde därför inte längre ge medkontrahenten anledning 

att tro att han har att göra med ett handelsbolag. Det finns därför inte skäl 

att i förevarande paragraf föreskriva att användandet av kollektivbenäm

ning som innehåller personnamn skall medföra solidariskt ansvar för de 

bolagsmän som har godtagit användandet. 

Stiftelseutredningen har i sitt remissyttrande framhållit att även i sådana 

fall då ordet stiftelse används för att beteckna bolagsmännen i ett enkelt 

bolag tredje man kan vilseledas av benämningen på så sätt att det enkla 

bolaget uppfattas som ett företag med rättspersonlighet. Risken för detta 

påverkas enligt stiftelseutredningen också av att stiftelserna förvärvar 

rättspersonlighet oberoende av registrering. Även jag anser att använd

ningen av ordet "stiftelse" i en kollektivbeteckning bör leda till solidariskt 

ansvar för berörda bolagsmän. Detta har beaktats vid utformningen av 

förevarande paragraf. 
Formuleringen av 50 § BL tyder på att användandet av en objektivt 

vilseledande kollektivbenämning medför det i stadgandet angivna ansvaret 

oavsett om med kontrahenten i det enskilda fallet blivit vilseledd eller inte. 

Det är enligt min mening rimligt att endast med kontrahent i god tro skall få 

göra gällande det solidariska ansvaret. I förevarande paragraf har därför 

angivits att det solidariska ansvaret inte inträder om det visas att med kon

trahenten trots den vilseledande kollektivbenämningen insåg eller borde ha 

insett att han ingick .avtal med en bolagsman i ett enkelt bolag. 

Gällande rätt innebär att ett enkelt bolag föreligger, om verksamhet som 

är underkastad bokföringsplikt enligt 1929 års bokföringslag utövas i bolag 

utan att gemensam firma förekommer (se 45 §jämförd med 1 § BL). I ett 

sådant enkelt bolag ansvarar emellertid enligt 51 § BL bolagsmännen i 

princip solidariskt för ingångna avtal. Enligt den nu föreslagna lagstiftning

en (se I kap. 1 §)utgör ett i 51 § BL avsett bolag i stället ett handelsbolag. 

Bolagets likl'idation och upplösning 

7 § Under bolagets likvidation gäller i fråga om bolagsmännens inbördes 
rättigheter och skyldigheter 2 kap. 2. 4, 5. 8, 13 och 14 §§ samt 3 och 4 §§i 
detta kapitel, om inte något annat har avtalats. Vad som nu har sagts om 2 
kap. 4 § och 3 § i detta kapitel gäller dock inte, om särskild likvidator har 
förordnats. 
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I övrigt giiller i frt1ga om bolagets likvidation och upplösning 2 kap. :!4-
27. 29 och 30**· 31 li andra och tredje styckena. 33li försl<t meningen .. "\4 
och 36 **· 37 *första stycket. andi-.1 stycket andra-ljiirde ineningarna och 
tredje-femte styckena. 38-43 **· 44 *första stycket samt 45 li. 

8 § Ansiikan om förordnande av likvidator skall göras hos riitten i den ort 
diir någon av bolagsmännen har sitt hemvist. Föreligger s;"idana ansökning
ar vid skilda domstolar. skall den ansökan som kom in senare inte tas upp 
till prövning. 

9 * En likvidator iir behörig att företa riittshandlingar pft holagsm~innens 
viignar endast i den m{m det behövs för att bolagsmiinnens fi.ir bolaget 
avsedda tillgfö1gar skall kunna förvandlas till pengar enligt 2 kap. 3."l ~. 
Överskrider lik vida torn ~in behörighet. ~ir dttshamllingcn dock himlande 
for bolagsmannen. om tredje man varken ins<°1g eller borde ha insett att 
behörigheten överskreds. · 

Paragraferna motsvarar 52 och 53 ** BL. 

Ö1 ·c rg ä 11 g .1· hest ii m 111 els<' r 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981. Genom lagen upphävs 
lagen ( 1895: 64 s. I) om handelsbolag och enkla bolag. 

2. Förekommer i lag eller annan författning en hänvisning till niigon 
föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i den nya lagen. tillämpas 
i stiillet den nya bestämmelsen. 

3. För handelsbolag och enkla bolag som har bildats enligt den iildre 
lagen gäller den nya lagen med de undantag som följer av punkterna 4- 7. 

4. Bestämmelserna i 1 kap. 1 och 3 ** giillcr först frfm och med den 1 
januari 1986. 

5. Likvidation genomförs enligt den iildre lagen. om bolaget har triitt i 
likvidation före den nya lagens ikrafttriidamlc. 

6. Bestiimmelsen i 3 kap. 2 ~ andra meningen giiller inte i fråga om den 
som har intriitt som kornplemcntiir före den nya lagens ikraftträdande. 

7. Bestiimmelserna i 3 kap. 8 ~ första och andra styckena giiller inte. i 
den mån kommanditdeliigarcn fön: den ily<i lagens ikrafttriidande har full
gjort sin insatsskyldighet enligt den äldre lagen. 

8. Bestiimmelserna i· 2 kap. 15 * och 4 kap. 4 ~ tilliimpas iiven pä skadc
sttmdsanspråk som har tillkommit före den nya lagens ikraftträdande och 
som inte har preskriberats dessförinnan enligt äldre bestiimmelser. 

9. Ett bolagsskifte som har förrättats före den nya lagens ikraftträdande 
klandras enligt de bestiirnmelser som gällde vid skiftet. Detsamma giillcr i 
frt1ga om ett bolagsskifte som till följd av punkten 5 har förriittats enligt den 
äldre lagen. 

Jag har liksom kommitten utgått från den principiella grundsatsen att 

nya materiella riittsrcgler normalt hör tilliimpas endast beträffande sildana 

förhållanden som har uppkommit efter reglernas ikraftträdande. Emeller

tid iir det uppenbart oliimpligt att ha olika lagregler för skilda bolag beroen

de på vid vilken tidpunkt bolaget i fråga bildats (se bctriiffande aktieholags

lagen prop. 1975: 103 s. 713). I !rl'l(il' punkten föreskrivs därför att för 

handelsbolag och enkla bolag som har bildats enligt den iildrc lagen giiller 

den nya lagen med de undantag som anges under fjiinie-sjunde punkterna. 

10-Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 143 
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f)iirdc p1111ktn1 har hehandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.2.1) och ger c n särskild femårig övergångstid för äldre bolag när det 

giiller den nya g1 iinsdragningen mellan handelsbolag och enkla bolag. Som 

exempel på tillämpningen av denna punkt kan nämnas följande. Ett bolag 

har bild:i!s före den I januari 1981 för niiringsverksamhe! som medför 

bokforingsplikt enligt 1976 iirs bokföringslag men inte enligt 1929 års 

bokföringslag. [·etta bolag utgör. om det inte införs i handelsregistret. ett 

enkelt bolag fram till utgången av är 1985. Fr. o. m den I januari 1986 är 

bolaget ett handdsbolag. Detta förhållande medför solidariskt ansvar för 

deliigarna i fråga om sådana bolagets förbindelser som uppkommer fr. o. m 

den I januari 19~6. Det inträder ocksf1 skyldighet att registrera bolaget som 

handelsbolag. 

Efter mönster av vad som gäller inom aktiebolagsrätten (se 19* första 

stycket lagen. l'J75: 1386. om införande av aktiebolagslagen) föreskrivs i 

ft'mtc punkten att likvidation genomförs enligt den äldre lagen. om likvida

tionstillståndet rar intriitt före den nya lagens ikrafttriidande. Föreskriften 

innebär bl. a. att i sådant fall den nya bestämmelsen om skriftligt bolags

skifte i 2 kap. 36 * inte är tillämplig. 

Sjätte p1111ktc.1 har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

2.2.2) och vid 3 kap. 2 *· Förbudet för stiftelser och ideella föreningar att 

vara komplemcr.tärer gäller inte den som har trätt in som komplementär 

före ikraftträdandet. 

Enligt BL kan en kommanditdelägare bli befriad från ansvar genom att 

betala sin utfästa insats direkt till någon bolagsborgeniir. Enligt 3 kap. 8 * 
första och andra styckena i den nya lagen är kommanditdelägaren skyldig 

att betala sin im.ats till kommanditbolaget. Det skulle vara obilligt att en 

kommanditdelägare som har fullgjort sin insatsskyldighet enligt den äldre 

lagens regler även skulle vara skyldig att efter den nya lagens ikraftträ

dande fullgöra sin insatsskyldighet enligt bestämmelserna i den nya lagen. 

I .1)1111de p1111kte1' föreskrivs därför att 3 kap. 8 ~ första och andra styckena 

inte gäller i den mån kommanditdelägaren före den nya lagens ikraftträ

dande har fullgic·rt sin insatsskyldighet enligt den äldre lagen. 

Den nya lagen innehåller i vissa avseenden ändrade preskriptionstider i 

fråga om skadeståndsanspråk mot en bolagsman. I 2 kap. 15 * första 

stycket har. i fråga om skadeståndsanspråk mot en handelsbolagsman. 

utgångspunkten för den ettåriga preskriptionstiden preciserats. I 2 kap. 

15 *andra stycket har preskriptionstiden i vissa fall utsträckts till tre år. Så 

har ~i ven skett i 4 kap. 4 *första stycket i fråga om skadestfmdsanspråk mot 

en delägare i ett enkelt bolag. De nu redovisade skillnaderna mellan den 

iildre och den nya lagen i fråga om preskriptionstider kan medföra osäker

het om vad som gäller under ett övergångsskede. Till undanröjande av 

denna osäkerhet har i åttonde punkten föreskrivits att 2 kap. 15 * och 4 

kap. 4 * skall tillämpas även på skadeståndsanspråk som har tillkommit 

före ikraftträdandet och som inte har preskriberats dessförinnan enligt 

äldre bestämmelser. 
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Enligt BL skall ett bolagsskifte klandras inom ett år från det skiftet 

skedde. Den nya lagen innehåller ingen .särskild klanderfrist då det gäller 

ett av bolagsmännen själva förrättat skifte. Då bolagsskifte förrättats av 

likvidator föreskrivs i 2 kap. 43 * en klanderfrist på tre månader. Klander

fristcn räknas från den tidpunkt då slutredovisning med bolagsskifte del

gavs bolagsmännen. Enligt BL kräver bolagsskiftet inte skriftlig form. 

Genom att bestämmelsen om klanderfrist i den nya lagen forntsätter att 

bolagsskiftet har upprättats i skriftlig form har jag ansett det lämpligast att 

klanderfristen för ett bolagsskifte. som har förrättats enligt den äldre lagen. 

beräknas enligt betämmelserna i den äldre lagen. En föreskrift härom har 

tagits in i nionde punkten. 

4.2 flirslaget till lag om årsredovisning m. m. i ,·issa företag 

Bokföringslagen innehåller bl. a. bestiimmelser om löpande bokföring 

och om årsbokslut. Betämmelserna om årsbokslut behöver inte tillämpas 

av en enskild näringsidkare. om den årliga bruttoomsättningssumman nor

malt understiger 20 basbelopp (se SFS 1979: 142 och 1065). 
För aktiebolagen finns det bestämmelser om revision samt om årsredo

visning och koncernredovisning i I 0 och 11 kap. aktiebolagslagen. 

För ekonomiska föreningar finns det f. n. bestämmelser om årsredovis

ning och revision i 38-51 ** lagen om ekonomiska föreningar. I departe

mentspromemorian <Ds Ju 1979: 14) Nya redovisningsregler för ekonomis

ka föreningar m. m. föreslås att dessa bestämmelser anpassas till vad som 

gäller enligt bokföringslagcn och aktiebolagslagen. I promemorian föreslås 

vidare regler om koncernredovisning för koncerner i vilka moderföretaget 

är en ekonomisk förening. Jag kommer att senare under året ta upp frågan 

om lagstiftning på grundval av promemorieförslagen. 

Kommittens lagförslag innehåller besiämmelser om årsredovisning, re

vision och koncernredovisning för andra företagsformer än aktiebolag och 

ekonomiska föreningar. 
I sitt remissyttrande framhåller bokföringsnämnden att det är önskvärt 

med en gemensam lagstiftning för alla företag oavsett associationsform, 

när nu skyldigheten att avge årsredovisning och koncernredovisning ut

sträcks till nya kategorier av näringsidkare. En sådan ny lag bör enligt 

bokföringsnämnden omfatta bestämmelser om bokföring, årsbokslut, års

redovisning och koncernredovisning. Vidare behövs en särskild lag med 

bestämmelser om revision i företag för vilka det inte finns någon speciell 

associationsrättslig lagstiftning. Bokföringsnämnden motiverar sin upp

fattning med dels likheten i kommittcförslaget med gällande bestämmelser 

i 11 kap. aktiebolagslagen. dels den ökade överskådlighet som en gemen

sam lagstiftning om redovisning skulle ge. Liknande synpunkter framförs 

av SACO/SR och Sveriges grossistförbund. 
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Fi!r egen del vill jag till alt börja med erinra om att jag som framg{ir av 

den allmiinna motiveringen (avsnitt 2.3.1-2.3.)) anser att stiftelser bör 

undantas från den nya lagstiftningen. Frftgan iir emellertid om det bör 

genomföras en ny lagstiftning om redovisning som är gemensam för alla 

andra förctagsformer. dvs. även aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

Den av bokföringsnämnden skisserade utformningen av en gemensam 

rcdovisningslagstiftning skulle medföra betydande omarbetningar av bok

föringslagen och aktiebolagslagen. Dessa lagar är omfattande rn:h triidde i 

kraft för bara nf1gra är sedan. Endast klart framträdande praktiska behov 

kan nu berättiga till sådana omarbetningar. Enligt min uppfattning förelig

ger det inte några sådana piitagliga praktiska behov. Jag ställer mig tvek

sam till om en gemensam redovisningslagstiftning verkligen skulle ge en 

väsentligt ökad överskf1dlighet. Företagsformernas skilda strukturer krii

ver på flera punkter olika årsredovisningsregler för aktiebolag, för ekono

miska föreningar samt för handelsbolag och enskilda näringsidkare. Den 

av bokföringsnämnden skisserade gemensamma lagstiftningen skulle vi

dare inte komma att innehälla revisionsregler, utan även i framtiden skulle 

sädana regler vara fördelade på olika lagar. Slutligen är det möjligt att 

stiftelsernas särart under alla förhållanden gör det mest ändamålsenligt att 

redovisningsregler för stiftelser får ingå i en framtida lag om stiftelser. 

På grund av det anförda har i överensstämmelse med kommittcförslaget 

undantag gjorts i förevarande lag för aktiebolag och ekonomiska förening

ar. Bestämmelser för dessa företagsformer kommer alltså även i fortsätt

ningen all finnas i akticbolagslagen resp. lagen om ekonomiska föreningar. 

Lagen har givits ett namn som återspeglar att den endast giiller för vissa 

företag. 

Lagen har disponerats på el\ sätt som skiljer sig frän kommittcförslaget. 

Lagen är uppdelad på fem kapitel. I kap. inneh{1ller en definition av lagens 

koncernhegrepp. I 2-4 kap. finns besliimmelser om årsredovisning, kon

cernredovisning resp. revision, medan 5 kap. innehåller vissa bestiimmel

ser om vite m. m. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 * Äger ett handelsholag så mftnga aktier eller andelar i en svensk eller 
utländsk juridisk person att det har mer iin hälften av rösterna för samtliga 
aktier eller andelar. är handelsbolaget moderföretag och den andra juridis
ka personen dotterföretag. Äger ett dotterföretag eller äger ett moderföre
tag och ett eller flera dotterföretag tillsammans eller äger llera dotterföre
tag tillsammans aktier eller andelar i en juridisk person i den omfattning 
som angivits nu. är även sistnämnda juridiska person dotterföretag till 
moderföretaget. 

Har ett handclsholag i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav 
eller avtal ensamt el\ hestämmande inllytandc över en juridisk person och 
en betydande andel i resultatet av dess verksamhet. iir handelsbolaget 
moderföretag och den juridiska personen dotte1foretag. 
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Bestämmelserna i första och andra styckena om handelsbolag gäller 
iiven enskilda niiringsidkare och andra juridiska personer än handelsbolag. 
aktiebolag. ekonomiska föreningar eller stiftelser. om den enskilde 
näringsidkaren respektive den juridiska personen är skyldig att upprätta 
iirsbokslut enligt bokföringslagen ( 1976: 125 I. 

Moderföretag och dol!erföretag utgör tillsammans en koncern. 

Paragrafen motsvarar 3 kap. I * första - tjiirde styckena i kommittens 

förslag samt I kap. 2 * aktiebolagslagen. 

Paragrafen har behandlats i den allmiinna motiveringen (avsnitt 2.3.3J. 

Koncerndefinitionen i I kap. 2 ~ aktiebolagslagen förutsiitter att moder

bolaget är ett svenskt aktiebolag (se rrop. 1975: !03 s. 2781. Även koncern

definitionen i förevarande paragraf förutsätter att moderföretaget är 

svenskt. Det är niimligen inte rraktiskt möjligt att li'tta koncernreglerna 

giilla direkt även för utländska moderföretag. 

Vid utformningen av andra stycket har beaktats den iindring i 1 kar. 2 * 
aktiebolagslagen i fr:lga om s. k. 50/50-bolag som har diskuterats i den 

allmiinna motiveringen (avsnitt 2.4. I) och som innebiir att sådana bolag 

inte skall omfattas av koncernbegreppet. 

Av lagtekniska skäl har paragrafen utformats så att första och andra 

styckena reglerar situationer när det är ett handelsbolag som är moderfö

retag. Diirefter görs dessa bestämmelser genom en hänvisning i tredje 

stycket tillämpliga även om moderföretaget är en enskild näringsidkare 

eller annan juridisk person än handelsbolag. aktiebolag. ekonomisk för

ening eller stiftelse. om den enskilde näringsidkaren respektive den juridis

ka rersonen är skyldig att upprätta årsbokslut enligt bokföringslagen. 

Bestämmelserna om juridisk person i tredje stycket innebär att en kon

cern enligt förevarande lag föreligger, om moderföretaget är en rörelsedri

vande ideell förening. Bestämmelserna innebär ocks[1 att en koncern enligt 

förevarande lag kan föreligga. om moderföretaet är en rörelsedrivande 

organisation som räknas som juridisk person men som inte är att hänföra 

vare sig till bolag, förening eller stiftelse. 

Enligt 3 kap. I~. som motsvarar 3 kap. I~ sista stycket i kommittens 

förslag. gäller koncernredovisningsbestämmelserna endast om koncernen 

har haft minst tio anställda. 

2 kap. Årsredovisning m. m. 

I * Den som enligt bokföringslagcn ( 1976: 125) är skyldig att upprätta 
årsbokslut skall för samma räkenskapsår även upprätta årsredovisning 
enligt denna lag, om 

I. antalet anställda hos företaget under räkt:nskaps:'iret i mt:deltal har 
varit minst tio, 

2. företaget är moderföretag i en koncern enligt denna lag och antalel 
anställda hos koncernen under räkenskapsåret i medeltal har varit minst 
tio. 
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3. tillgångarnas nettovärde i rörelsen enligt balansräkningar för de två 
senaste räkenskapsåren överstiger ett griinsbclopp som motsvarar 1 000 
gånger det enligt lagen 11962: 381) om allmiin försäkring bestämda basbe
loppet för den sista månaden av respektive räkenskapsår. eller 

4. företaget iir moderföretag i en koncern enligt denna lag och nettovär
det av koncernföretagens tillgångar enligt koncernbalansräkningar för de 
tvf1 senaste räkenskapsåren överstiger det griinsbelopp som anges under 3. 

Aktiebolag. ekonomiska föreningar och stiftelser är inte skyldiga att 
upprätta årsredovisning enligt denna lag. 

Paragrafen. som motsvarar 1 kap. 1 * i kommittens förslag, har behand

lats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3. I och 2.3.3). I förhållande till 

kommittCförslaget har den iindringen gjorts att i fråga om koncerner endast 

moderföretag är skyldiga att uprätta årsredovisning. Från skyldigheten 

utesluts alltså ett dotterföretag med mindre än tio anställda eller en balans

omslutning som inte överstiger 1000 basbelopp (se avsnitt 2.3.3l. 

Första stycket punkterna 3 och 4 innebär utöver vad nu sagts ingen 

saklig ändring i förhållandena till kommitteförslaget. Dessa punkter inne

bär att företaget är skyldigt att upprätta årsredovisning om balansomslut

ningen överstiger I 000 basbelopp (se 3 *l. även om antalet anställda skulle 

vara mindre än tio. 

2 § Årsredovisningen består av resultaträkning och balansräkning samt i 
de fall som anges i 8 §även av förvaltningsberättelse. 

I den mån något annat inte föreskrivs i denna lag. skall årsredovisningen 
upprättas med iakttagande av bestämmelserna om årsbokslut i bokförings
lagen (1976: 125). 

Årsredovisningen skall skrivas under av den redovisningsskyldige med 
angivande av dagen för underskriften. Är flera delägare obegränsat ansva
riga för rörelsens förbindelser. underskrivs redovisningen av dem alla. 

Paragrafen motsvarar 1 kap. 2 § i kommittens förslag. 

Första stycket motsvarar I kap. 2 §första meningen i kommittens förslag 

samt 11 kap. I § första stycket aktiebolagslagen. 

Kommittens lagförslag innehåller inte några bestämmelser om förvalt

ningsberättclse. För aktiebolagen skall en förvaltningsberättelse ingå i 

årsredovisningen. Motsvarande gäller för ekonomiska föreningar (38 § la

gen om ekonomiska föreningar). Förvaltningsberättelsens allmänna upp

gift är att lämna sådana upplysningar som behövs för en riktig bedömning 

av ett företags ställning och rörelseresultat samt företagsledningens för

valtning men som inte lämpligen bör lämnas i balansräkningen eller resul

taträkningen med deras räkenskapsmässiga form. 

Bokföringsnämnden har i sitt remissyttrande ansett att samtliga företag 

som skall avge årsredovisning oavsett storlek bör avge någon form av 

verksamhetsberiitelse liknande den förvaltningsberättelse som krävs av 

aktiebolag. Föreningen Auktoriserade revisorer FAR har i sitt remissytt

rande pekat på att kommittens förslag innehåller bestämmelser om delårs-
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rapport men inte om förvaltningsberättelse och att informationsinnehällct 

dä kommer att bli fylligare i delårs,rapporten iin i årsr~dovisningen. 

För egen del gör jag här följande bedömning. Även om jag ur informa

tionssynpunkt har förståelse för bokföringsniimndens uppfattning iir jag 

inte beredd att föreslå besliimmelser om förvaltningsberättelse för [irsredo

visningsskyldiga företag i allmiinhet enligt denna lag. Sf1dana bestiimmel

ser skulle innebära att årsredovisningen generellt blev mer omfattande iin 

årsbokslutet. Enligt min mening iir det emellertid angelägct att de årsredo

visningsskyldiga i allmänhet kan låta sin årsredovisning sammanfalla med 

årsbokslutet. Annat är fallet med de större företag och moderföretag som 

enligt 3 § självmant skall sända in sina årsredovisningar till liinsstyrelserna 

(se exempelvis 6 och 7 §§ ). I fråga om dessa företag med deras större 

samhällsekonomiska betydelse iir det av särskild vikt att fö tillgång till de 

uppgifter som brukar höra hemma i förvaltningsberiittclsen. Jag har därför 

i förevarande stycke föreslagit att förvaltningsberiittelse skall ingå i ärsre

dovisningen för vissa företag. Närmare bestämmelser om vilka företag det 

giiller och om förvaltningsberättelsens innehåll har tagits in i 8 *. 
Andra stycket motsvarar I kap. 2 § andra meningen i kommittens förslag 

samt 11 kap. I§ andra stycket aktiebolagslagen. I 6 och 7 §§förevarande 

lag uppställs för de större företagen krav på årsredovisningens innehåll 

som går utöver de krav som i hokforingslagen uppställs i fråga om ett 

årsbokslut. För årsredovisningsskyldiga i allmänhet behöver emellertid 

inte årsredovisningen innehålla några uppgifter utöver vad årsbokslutet 

skall innehålla. Detta innebär att årsredovisningen i dessa fall till sitt 

inm:håll kan vara identiskt med årsbokslutet. I vissa avseenden får årsre

dovisningen t. o. m. vara mindre ingående än årsbokslutet !se 5 §). 

Tredje stycket. som saknar motsvarighet i kommittens förslag, har en 

förebild i 11 §andra stycket bokföringslagen. Bestämmelserna innebär att 

samtliga bolagsmän i ett handelsbolag skall underteckna årsredovisningen. 

För rörelser i övrigt som drivs av en juridisk person. blir det reglerna om 

behörig ställföreträdare för den juridiska personen som bestämmer vem 

som skall skriva under. Enskilda näringsidkare skall själva underteckna 

årsredovisningen. 

3 § Avskrift av årsredovisningen skall senast sex månader efter räken
skapsårets utgång sändas in till den länssiyrelse hos vilken den redovis
ningsskyldige skall vara registrerad, om tillgångarnas nettovärde i rörelsen 
enligt balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett 
gränsbelopp som motsvarar I 000 gånger det enligt lagen (1962: 381) om 
allmän försäkring bestämda basbeloppet för den sista månaden av respek
tive räkenskapsår eller om antalet anställda i rörelsen under vart och ett av 
de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200. 

Första stycket gäller även för ett företag som är moderföretag i en 
koncern enligt denna lag, om nellovärdet av koncernföretagens tillgångar 
enligt koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren över
stiger det gränsbelopp som anges i första stycket eller om antalet anställda 
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vid koncernfön:tagen under vart och ett av dessa ilr i medeltal har översti
git 200. 

Paragrafen. som motsvarar I kap. 4 § i kommittens förslag, har behandlats 

i den allrniinna mlltivcringen (avsnitt 2.3. I). 

De i paragrafen använda gränserna motsvarar vad som giiller för aktie

holag i friiga om krav på en auktoriserad revisor i holaget (se 10 kap. 3 ~ 

andra och fjtirde styckena aktiebolagslagen). 

Liksom i 2 kap. I ~ har koncernbestämmelserna i andra stycket av 

förevarande paragraf utformats så att de endast avser moderföretaget i en 

koncern av där angiven storlek. 

Enligt 11 * andra stycket bokföringslagen skall år<;bokslutet färdigställas 

och tagas in i en bunden bok tårshok) så snart det kan ske och senast sex 

månader efter riikenskapsårets utgfing. Det bör diirför inte bereda den 

årsrcdovisningsskyldigc någon svårighet att sända in en avskrift av årsre

dovisningshandlingarna till länsstyrelsen sedan sex månader har förflutit 

efter räkenskaps[irets utgång. 

Av handelsregisterlagen framgår till vilken länsstyrelse avskriften av 

redovisningshandlingarna skall sändas. Enligt 3 *första stycket handelsre

gisterlagen registreras enskilda näringsidkare och handelsbolag hos läns

styrelsen i det län där verksamheten skall drivas. Om verksamheten skall 

drivas inom flera län. sker registreringen hos länsstyrelsen i det län där 

huvudkontoret skall inrättas. Enligt 3 ~ andra stycket handelsregisterlagen 

registreras ideella föreningar hos liinsstyrelsen i det län dår föreningens 

styrelse har sitt säte. Har regeringen enligt I *andra stycket handelsregis

terlagen förordnat om ett gemesamt handelsregister. skall avskriften av 

redovisningshandlingarna sändas in till den länsstyrelse där registret förs. 

4 * I andra fall än som avses i 3 § skall den redovisningsskyldige sända in 
avskrift av årsredovisningen efter särskilt föreläggande av länsstyrelsen. 
Sådant föreläggande skall utfärdas av länsstyrelsen när någon begär det. 

Paragrafen. som motsvarar I kap. 3 *i kommittens förslag. har hehandlats 

i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3.1 ). Såsom har framhållits där kan 

länsstyrelsen självmant fordra in en avskrift av årsreuovisningshandling

arna om det är påkallat av något allmänt intresse. 

5 ~ Vid upprättade av årsredovisningen skall följande iakttas: 
I. Bestämmelserna i 21 * första stycket bokföringslagen t 1976: 125) om 

skyldighet att till årsbokslutet foga en sammanstiillning över privata till
gångar och skulder tillämpas inte. 

2. Skyldighet att särskilt redovisa storlek och förändringar av lagerreser
ven föreligger endast i fråga om årsredovisningsskyldig som avses i 3 * 
första stycket. 

3. Om synnerliga skäl föreligger. får regeringen eller den myndighet som 
regeringen hestiimmer medge att bruttoomsättningssumman inte behöver 
anges i resultaträkningen. 
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Paragrafen, som motsvarar I kap. 5 *i kommittens förslag, innehåller vissa 

Wttnader i fri'1ga om i'1rsredovisningen jämfört med bokfiiringslagens regler 

om i'1rsbokslut. 

Fiirsta 1111nktc11. Enligt 21 ~ första stycket bokföringslagen skall en en

skild näringsidkare samt varje delägare som är obegränsat ansvarig for 

rörelsens förbindelser till årsbokslutet foga en sammanställning över sina 

privata tillgångar och skulder. Sammanställningen får utgöras av förmö

gcnhi:tsbilagan till den allmänna självdeklarationen, i förekommande fall 

kompletterad med hänsyn till förändringar i förmögenhetsliiget som har 

inträffat före balansdagen. 

1971 års utredning om bokföringslagstiftningen (SOU 1973: 57 s. 176 och 

186) fann att rörelsens ställning inte kan tillfredsstiillande bedömas utan att 

hänsyn tas till att rörelsens tillgångar kan äventyras av privata skulder och 

att de privata tillgångarna svarar för rörelsens skulder. Utredningen ansåg 

dock att en sammanstiillning över privata tillgfmgar och skulder endast 

behövde göras niir rörelsen drevs av en enskild niiringsidkare. Som skäl för 

denn;1 ståndpunkt anförde utredningen att det i fråga om en sjiilvständig 

juridisk person finns en rättsligt giltig skillnad mellan den bokföringsskyl

digcs. företagets, förmögenhet och ägarens enskilda tillgångar och skulder. 

Vid tillkomsten av bokföringslagen framhöll föredragande statsrådet 

(prop. 1975: 104 s. 181H att skyldighet ati lämna uppgifter till årsbokslutet 

om privata tillg[mgar och skulder horde föreligga både i fråga om enskilda 

näringsidkare och i fråga om obegränsat ansvariga delägare i handelsbolag. 

21 ~ bokföringslagen utformades i överensstämmelse hiirmcd. 

Enligt min uppfattning skulle visserligen uppgifter i årsredovisningen om 

privata tillgångar och skulder öka denna redovisnings informationsvärde. 

Frånvaron av sådana uppgifter hindrar dock inte att årsredovisningens 

resultaträkning och balansräkning ger information om rörelsens resultat 

och även i viss mån om dess ställning. Balansriikningen skall i fråga om 

eget !;.apital i rörelsen redovisa de överföringar mellan den privata sektorn 

och (Örelsen som skett under räkenskapsåret. Den som överväger att 

bevilja någon mera betydande kredit till en enskild näringsidkare eller ett 

handclsholag torde regelmässigt få kännedom om innehållet i det interna 

i'trshokslutet. Skyldighet att i årsredovisningen ange privata tillgångar och 

skulder skulle enligt min mening utgöra ett långtgående intrång i den 

enskilde näringsidkarens och handelsbolagsmannens privata förhållanden. 

Det skulle i praktiken innebära att förmögenhetsbilagan till vederbörandes 

allmänna självdeklaration blev en offentlig handling. Med hänsyn till det 

anförda anser jag i likhet med kommitten att de som omfattas av den nya 

lagen inte skall vara skyldiga att foga en sammanställning över sina privata 

tillgfö1gar och skulder till årsredovisningen. I förevarande punkt har inta

gits en bestämmelse med denna innchörd. 
Andra punkten motsvarar 11 kap. 5 s andra stycket akticbolagslagen. 

Enligt 18 och 19 §§ bokföringslagcn skall alla bokföringsskyldiga som har 
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att upprätta ett årsbokslut i detta redovisa lagerreserv och föriimlringar i 

denna. Enligt nyssnämnda bestämmelse i aktiebolagslagen behöver emel

lertid storleken och förändringar av lagerreserven uppges i t1rsreuovisning

en endast av sådana aktiebolag som enligt IU kap. 3 § andra stycket iir 

skyldiga att ha en auktoriserad revisor. Mindre aktiebolag har alltså rätt att 

göra upp ett internt årsbokslut där lagerreserven reuovisas öppet och en 

offentlig årsredovisning i vilken lagerreserven döljs. 

Enligt min uppfattning saknas anledning att i fråga om offentlig redovis

ning av lagerreserv göra skillnad mellan aktiebolag och andra företags

former. I övcrensstiimmclse mcu kommittcförslaget har därför i föreva

rande punkt tagits in en bestämmelse om att ifrågavarande skyldighet att 

redovisa lagerreserven i årsredovisningen endast gäller för de större före

tag som avses i 3 * första stycket. 

I fråga om lagerreserven i en koncern finns en bcstiimmelse i 3 kap. 7 * 
sista stycket. 

Tredje p1111ktc11 motsvarar 11 kap. 6 ~ första stycket akticbolagslagen. 

Enligt 18 § bokföringslagen skall alla bokföringsskyldiga som har att upp

rätta ett årsbokslut redovisa bruttoomsättningssumman i resultaträk

ningen. Om synnerliga skäl föreligger, får emellertid regeringen eller myn

dighet som regeringen bestämmer enligt nyssniimnda bestiimmelse i aktie

bolagslagcn medge att bruttoomsättningssumman inte behöver anges i 

resultaträkningen i ett aktiebolags årsredovisning. Enligt föredragande 

statsrådet vid aktiebolagslagens tillkomst (prop. 1975: 103 s. 2651 kan i det 

stora flertalet fall en öppen bruttoredovisning inte antas skada företaget. 

Det framhölls dock att besvärande konkurrenssituationer i speciella fall 

borde kunna medföra befrielse från kravet på öppen bruttoredovisning. om 

det rörde sig om ett mindre företag. Dispens från regeln om öppen brutto

redovisning borde vidare kunna komma i låga beträffande företag inom 

förs varsindustrin. 

Enligt min uppfattning gör sig de angivna skäh:n för undantag från 

skyldigheten att lämna en offentlig bruttoredovisning gällande med minst 

samma styrka då det gäller andra företagsformer än aktiebolag. Jag har 

därför. liksom kommitten, funnit att det även för dessa företagsformer bör 

finnas en dispensmöjlighet. En föreskrift därom har tagits in i förevarande 

punkt. 

6 ~ Vid upprättande av årsredovisning för företag som avses i 3 ~ första 
stycket och moderföretag i koncern som avses i 3 § andra stycket skall i 
årsredovisningen återges resultaträkningen och balansräkningen för när
mast föregåenue räkenskapsår. Har under året någon ändring vidtagits 
beträffande specificeringen av poster i resultaträkningen och balansriik
ningen, skall uppgifterna från den tidigare årsredovisningen sammanställas 
så att dessa kan jämföras med posterna i den senare årsredovisningen. om 
särskilt hinder inte möter. 
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Paragrafen motsvarar I kap. 6 ~ i kommittens förslag samt 11 kap. 2 ~ 

första stycket aktiebolagslagen. 

I sitt betänkande tSOU 1971: 9) Större företags offentliga redovisning 

föreslog fondbörsutredningen en bestämmelse i huvudsak motsvarande 

den nyss n~imnda bcstiimmelsen i aktiebolagslagcn. Fondbörsutredningen 

föreslog att bestiimmclsen endast skulle gälla vissa större aktiebolag. En

ligt föredragande statsrf1dct vid aktiebolagslagens tillkomst tprop. 

1975: 103 s. 269) kan bedömningen av ett företags resultat och stiillning 

viisentligt underliittas om jiimförande beloppsuppgifter för tidigare i'tr bm

nas i ärsredovisningen. Det iir ocksil av värde för att man skall få en 

överblick av förändringar i finansiella förhållanden. Föredragande statsr;l

det ansåg inte att det borde föreligga n[1gra svårigheter för n[1got företag att 

lämna sådana uppgifter och fann diirför att upplysningsplikten inte borde 

begränsas enbart till de större företagen utan giilla generellt. 

Kommitten föreslår med avvikelse friln aktiebolagslagen att ifrilgavaran

de bestämmelse endast skall gälla för större företag. 

Bokföringsniimnden anser i sitt remissyttrande att skyldigheten att 

återge resultat- och balansräkningar för föregående räkenskapsår i årsre

dovisningen bör gälla samtliga företag som omfattas av skyldigheten att 

lämna årsredovisning. Enligt bokföringsnämnden är en sådan uppgift av 

betydelse då det gäller att bedöma företagets utveckling oavsett företags

storlek. Det merarbete som härigenom uppstår för företagen torde vara 

obetydligt. 

För egen del gör jag här samma bedömning som jag har utvecklat vid 2 ~ 

i fråga om skyldigheten att avge en förvaltningsberättelse. Jag anser alltså 

att det är angeläget att en årsredovisningsskyldig i allmiinhet kan låta sin 

:°trsredovisning sammanfalla med årsbokslutet. Jag har därför i förevarande 

paragraf begränsat skyldigheten att återge resultat- och balansriikningar 

för föregående år till de större företag och moderföretag som enligt 3 ~ 

sjiilvmant skall siinda in sina årsredovisningar till länsstyrelserna. 

I prop. 1975: 103 s. 441 anförde föredragande statsriidct följande om 

uppgiftsskyldighetens fullgörande: 

Uppgifter från de tidigare redovisningshandlingarna kan skrivas in i den 
aktuella handlingen. Detta bör ske i särskilt rubricerad kolumn. Enligt min 
mening finns det dock inte nf1got hinder för att mindre företag med en 
begriinsad krets intressenter av aktieägare. anställda, borgeniirer eller 
andra fogar en avskrift av de tidigare redovisningshandlingarna till årets 
redovisning. Detta gäller särskilt om n[1gra förändringar inte har vidtagits 
mellan åren. eftersom förfaringssättet i så fall inte i påtaglig grad försv[irar 
läsbarheten. 

Jag instämmer i detta uttalande. 

I fråga om koncernredovisningar finns en motsvarande bestämmelse i 3 

kap. 9 ~ första stycket. 
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7 ~ För företag som avses i 3 § första stycket skall i ärsredovisningcn 
och årshokslutet lämnas uppgifter i följande avset:nden: 

I. För varjt: post som upptas i halansräkningen som anliiggningstillgång 
och där skepp eller maskiner. inventarier och dylikt eller hyggnader ingår 
skall anges dels tillgångarnas anskaffningsvärde. dels det sammanlagda 
beloppet av de av- och nedskrivningar som har företagits pf1 anskaffnings
värdet intill balansdagen. Har sådana tillgångar uppskrivits, skall även 
anges kvarstående oavskrivet helopp av uppskrivningen. 

2. För fastigheter som är anläggningstillgångar skall anges taxeringsvär
det med fördelning på de tillgångar som har upptagits under särskilda 
poster i halansräkningen. 

3. Driver företaget rörelsegrenar som är väsentligen oberoende av var
andra, skall hruttoresultatet av varje sådan rörelsegren redovisas särskilt. 

Uppgifterna får tas in i en not, om en tydlig hänvisning görs vid den post 
i redovisningshandlingarna som uppgiften hiinför sig till. 

Paragrafen motsvarar I kap. 7 ~ i kommittens förslag. 

Eftersom bestämmelserna i paragrafen innebär en utvidgning av den 

uppgiftsskyldighet som föreligger enligt bokföringslagen kunde man över

väga att i stället införa bestämmelserna i nämnda lag. Paragrafen gäller 

emellertid ett tämligen litet antal företag och jag har därför godtagit kom

mittens förslag att bestämmelserna tas in i förevarande lag. 

Fi>rsta stycket fiirsta punkten motsvarar 11 kap. 8 § första stycket 6 

aktiebolagslagen. Grunden för denna bestämmelse i aktiebolagslagen är 

främst önskemålet om en bättre grundval för bedömning av företagets 

avskrivningar (se prop. 1975: 103 s. 459). Föredragande statsrådet ansåg 

vid tillkomsten av bokföringslagen (prop. 1975: 104 s. 239) att det inte var 

lämpligt att i bokföringslagen ta in en föreskrift motsvarande 11 kap. 8 * 
första stycket 6 aktiebolagslagen. Statsrådet framhöll att det i vissa fall kan 

vara svårt att få fram uppgifter om de kvarvarande anläggningstillgångar

nas anskaffningsvärde utan ett avsevärt arbete. 

Av sistnämnda skäl har jag i likhet med kommitten utformat förevarande 

bestämmelse så att den endast gäller för större företag. 

Fiirsta stycket andra p1111k1<•11 motsvarar 11 kap. 8 § första stycket 7 

aktiebolagslagen. Avsikten är att läsaren av en årsredovisning och ett 

årsbokslut skall kunna få en uppfattning om storleken av befintliga re

server och kunna bättre bedöma företagets avskrivningar. Vid tillkomsten 

av bokföringslagen lprop. 1975: 104 s. 236) ansåg föredragande statsrådet 

inte att det fanns anledning att föreskriva motsvarande upplysningsskyl

dighet för alla rörelseidkare. 

Jag har i likhet med kommitten utformat förevarande bestämmelse så att 

den endast gäller för större företag. 

Fiirsta stycket tredje punkten motsvarar 11 kap. 6 ~ andra stycket aktie

bolagslagen. Bäde för de anställda och för kommunala myndigheter kan 

resultatutvecklingen vid en rörelsegren ha lika stort intresse som utveck

lingen inom hela företaget (jfr prop. 1975: 103 s. 266). Enligt min mening är 
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det framför allt för större företag det nu anförda skiilet för siirredovisning 

av resultatet för olika rörelsegrenar gör sig särskilt giillande. Jag har diirför 

i likhet med kommitten utformat förevarande hestiimmelse s~t att den 

endast gäller för större företag. 

Första stycket fjärde punkten i kommittens förslag motsvaras av 8 * 
ljiirde stycket. 

Andrn .\'/yckct motsvarar 11 kap. 8 * andra stycket aktieholagslagen (.ifr 

20 * andra styc:ket bokföringslagenl. I enlighet nwd ett önskemiil friin 

Föreningen Auktoriserade revisorer FAR har i förhållande till kommittc

förslaget den ändringen gjorts att iiven en uppgift enligt tredje punkten for 

tas in i en not. 

En ändring med motsvarande sakliga innehord har gilirts i aktieholagsla

gen tse I I kap. 6 och 8 **). 
8 § Företag som avses i 3 ~ första stycket och moderföretag i koncern 
som avses i 3 * andra stycket skall upprätta förvaltningsheriittelse. 

Förvaltningsherättelsen skall upprättas enligt god redovisningssed. I 
förvaltningsberättelsen skall lämnas upplysning dels om sådana för bedöm
ningen av företagets verksamhetsresultat och ställning viktiga förhållan
den, för vilka redovisning inte skall lämnas i resultaträkningen och balans
räkningen, dels om händelser av väsentlig betydelse för företaget, som har 
inträffat under räkenskapsåret eller efter deltas slut. 

I förvaltningsberättelsen skall anges medelantalet under räkenskapsåret 
anställda personer såväl för företaget i dess helhet som för varje arbets
ställe med mer än tjugo anställda. Vidare skall anges det sammanlagda 
beloppet av räkenskapsårets löner och ersättningar till anst:illda. Har 
företaget anställda i flera länder skall löner och ersättningar anges siirskilt 
för varje land jämte uppgift om meddantalet anställda i respektive land. 

För företag som avses i 3 ~ första stycket skall till förvaltningsberiittel
sen fogas en finansieringsanalys. I finansieringsanalyscn skall redovisas 
företagets finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsäret. 

Första-tredje styckena i paragrafen saknar motsvarighet i kommillen~ 

förslag. Paragrafens fjiirde stycke motsvarar I kap. 7 ~ första stycket 4 i 

kommittens förslag. Paragrafen motsvarar 11 kap. I s tredje stycket och 

9 ~ aktiebolagslagen. 

I fråga om skyldigheten att upprätta en förvaltningsberättelse hänvisar 

jag till vad jag har anfört vid 2 s. 
Bäde i Sverige och utlandet debatteras f. n. hur finansieringsanalyser bör 

utformas. Enligt bokföringsnärnnden försvårar nuvarande lydelse av 11 

kap. 9 s fjärde stycket aktiebolagslagen en vidareutveckling av finansie

ringsanalyserna. För att underlätta en önskvärd vidareutveckling i praxis 

har i fjärde stycket andra meningen av förevarande paragraf därför endast 

angivits att företagets finansiering och kapitalinvesteringar skall redovisas 

i finansieringsanalysen. Av andra stycket första meningen följer att god 

redovisningssed skall iakttas. 

Motsvarande iindring har gjorts i 11 kap. 9 ~ ljiirde stycket aktieholagsla

gen. 
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9 * För företag som avses i 3 * första stycket och för moJerföretag i 
koncern som avses i 3 * anJra stycket skall minst en g[mg under varje 
riikcnskapsår som omfattar mer än tio månader avges en siirskild redovis
ning (Jelf1rsrapport). Rapporterna skall avse verksamheten från räken
skapsårets början. Minst en delårsrapport skall omfatta en perioJ av minst 
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporterna skall ht1llas tillgängliga för envar. Rapporter som 
avses i första stycket tredje meningen skall senast två månader efter 
rapportperiodens utgång sändas in till den liinsstyrclse hos vilken företaget 
skall vara registrerat. 

Paragrafen. som motsvarar I kap. 8 * i kommittens förslag och 11 kap. 

12 * akticbolagslagen. har behandlats i den allmiinna motiveringen (avsnitt 

2.3. Il. 

JO * I delårsrapporter skall översiktligt redogöras för verksamheten och 
rcsultatutvccklingen i denna samt för investeringar och föriindringar i 
likviditet och finansiering sedan föregående räkenskapsftrs utgäng. Vidare 
skall lämnas beloppsuppgifter om omsättningen och resultatet före hok
slutsdispositioner och skatt under rapportperioden. Om särskilda skäl 
föreligger. får en ungefärlig beloppsuppgift beträffande resultatet lämnas. 
Bestiimmclserna i 5 * 3 och 8 * andra stycket gäller i tilliimpliga delar i 
fråga om delårsrapport. 

Om särskilda hinder inte möter. skall i anslutning till uppgifter enligt 
första stycket även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportpe
riod under det föregående räkenskapsåret. 

Begrepp och termer skall i möjlig mån överensstiimma med dem som har 
anviints i den senast framlagda årsredovisningen. 

Paragrafen motsvarar I kap. 9 * i kommittens förslag samt 11 kap. 13 * 
första stycket och 14 * aktiebolagslagcn. En motsvarighet till 11 kap. 13 * 
andra stycket aktiebolagslagen finns i 3 kap. I 0 * förevarande lag. 

3 kap. Redovisning i koncerner m. m. 

I * I fråga om koncerner enligt denna lag giiller 2-11 ** i detta kapitel. 
om antalet anställda hos koncernen under räkenskapsåret i medeltal har 
varit minst tio. 

Paragrafen. som motsvarar 3 kap. I * sista stycket i kommittens förslag. 

har hehandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3.3). 

Av koncerndefinitionen i I kap. I s följer att förevarande kapitel inte 

giillcr om mode1foretagct är aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse 

och inte heller om moderföretaget inte är skyldigt att upprätta årshokslut. 

Vissa av bestämmelserna i förevarande kapitel riktar sig till företag som 

är dottcrl(iretag enligt lagens koncerndefinition. Jag avser hiir bestiimmel

ser i 2 * andra stycket samt 8 och 11 **. Dessa bestämmelser skall givetvis 

iakttas av exempelvis etl aktiebolag som är dollcrföretag till ett handels-
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bolag. Under remissbehandlingen har den frf1gan aktualiserats om inte de 

bestiimmelser i de nämnda paragraferna som avser aktiebolag snarare 

borde föras in i aktiebolagslagen. Jag vill i anledning därav framhålla att 

paragraferna blir tillämpliga för ett dotterföretag som är aktiebolag endast 

om det föreligger en sädan koncern som avses i förevarande lag. Bestäm

melserna utgör ett komplement till reglerna om redovisning för sädana 

koncerner. Jag har därför i likhet med kommitten funnit att även de 

bestämmelser i de nämnda paragraferna som avser aktiebolag pf1 ett natur

ligt sätt hör hemma i förevarande lag. 

2 * Vid värdering av aktier eller andelar som ett moderföretag iiger i ett 
dotterföretag skall andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget inte 
anses ha något värde. 

Om det i en fordrings- eller skuldpost enligt balansräkningen för ett 
företag i koncernen ingår en fordran hos eller skuld till ett dottciföretag 
eller ett moderföretag. skall beloppet anges särskilt. Angivandet får ske 
inom linjen. Detsamma giiller i fråga om pant eller därmed jämförliga 
säkerheter eller ansvarsförbindelser till förmfrn för ett dotterföretag eller 
ett moderföretag. 

Paragrafen motsvarar 3 kap. 2 * i kommittens förslag. 

Första stycket motsvarar 11 kap. 4 *andra stycket aktiebolagslagen. Om 

ett aktiebolag innehar egna aktier (vilket undantagsvis kan vara tillåtet) så 

skall de enligt 11 kap. 7 ~fjärde stycket aktiebolagslagen i balansräkningen 

tas upp som en tillg<°rng utan värde. Sistnämnda bestämmelse vilar på den 

tankegången att ett bolags egna aktier inte utgör någon tillgång för bolaget, 

eftersom övriga tillgångar återspeglas i aktierna. Avsikten med 11 kap. 4 § 

andra stycket akticbolagslagen är att förhindra att t:tt bolags balansräkning 

upptar värdet av egna aktier indirekt via värdet av aktier eller andelar i 

dotterföretag. som iiger aktier i moderbolaget. Visserligen iir huvudregeln 

den att ett dotterföretag inte får förvärva aktier i ett moderbolag (se 7 kap. 

I * aktiebolagslagen). Ett dotterföretag kan emellertid undantagsvis ha rätt 

att äga aktier i ett moderbolag. 

Om man antar att ett handelsbolag kunde äga en andel i sig självt så 

skulle andelen inte utgöra någon tillgång för handelsbolaget eftersom han

delsbolagets övriga tillgångar återspeglas i andelarna. Man bör därför 

förhindra att handelsbolaget upptar värdet av en egen andel indirekt via 

värdet av aktier eller andelar i dotterföretag. som äger en andel i handels

bolaget. I förevarande stycke har därför i överensstämmelse med kommit

tfförslaget tagits in en motsvarighet till 11 kap. 4 * andra stycket aktie

holagslagen. Bestämmelsen skall iakttas av moderföretaget vid upprättan

de av dess årsredovisning. 

Som jag tidigare har nämnt är huvudregeln enligt 7 kap. I * aktiebolags

lagen den att ett dotterföretag inte får förvärva aktier i moderaktiebolaget. 

Skälet för detta förbud iir ytterst att reglerna om nedsättning av aktie-
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kapitalet annars skulle kunna kringgås. Det saknas enligt min mening 

anledning all införa en motsvarande bestiimmdse i förevarande lag. som ju 

endast gäller koncerner med moderfiiretag utan bundi:t kapilal. 

Andra stycket motsvarar 11 kap. 7 * sjätte stycket aktiebolagslagen. 

Bestiimmelserna skall iakllas av h;'\de moderföretag och uot1crföref<1g. 

3 § Som siirskild intäktspost i el! moderföretags resultatriikning skall tas 
upp utdelning pii aktier i dotterbolag. 

I ett moderföretags balansräkning skall aktier i dotterbolag tas upp som 
en särskild post bland tillgångarna. Aktierna tas upp med angivande for 
vai:je bolag av dess namn. antalet aktier och dessas nominella viirde och 
värde enligt balansriikningen. När det från allmiin och enskild synpunkt är 
påkallat. får regeringen eller den myndighet som regeringen bestiimrner 
tilliita att aktier redovisas utan specifikation. 

Paragrafen motsvarar 3 kap. 3 * i kornmittens förslag samt 11 kap. 6 * 
tredje stycket. 7 ~ första stycket och 8 ~ första stycket I aktieholagslagen. 

4 § Andelar i andra företag än aktiebolag skall liksliillas med aktier som 
iigs av moderföretaget vid uppställningen av moderföretagets resultatriik
ning och balansriikning samt vid specificering enligt 3 *andra stycket. 

Paragrafen motsvarar 3 kap. 4 * i kommittens förslag och 11 kap. 5 * 
första stycket aktiebolagslagen. 

5 * I ett moderföretag skall för varje riikenskapsi'tr avges en koncern
redovisning bestående av koncernresultatriikning och koncernbal:rnsriik
ning. Redovisningen skall hänföra sig till balansdagen fi.>r moderi'öretaget. 

Paragrafen. som motsvarar 3 kap. 5 * i kommittens förslag m:h 11 kap. 

lO *första stycket aktiebolagslagen. har behandlats i den allmiinna motive

ringen (avsnitt 2.3.31. 

Av 12 * sista stycket bokfiiringslagen följer att samtliga företag inom 

koncernen skall ha samma riikenskapsär. Viss möjlighet att fö dispens 

finns dock. 

6 ~ Avskrift av koncernredovisningen skall senast sex mtmader efter 
utgången av moderföretagets räkenskapsår sändas in till den liinsstyrelse 
hos vilken moderföretaget skall vara registrerat. 

Paragrafen. som motsvarar 3 kap. 6 * i kommittens fi.irslag. har behand

lats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3.3). 

7 ~ Koncernresultaträkningen och koncernhalansriikningen skall var för 
sig utgöra ett sammandrag av moderföretagets och dotterföretagens resul
tatriikningar och balansriikningar. Sammandraget skall upprtillas enligt 
god redovisningssed. 

Konccrnresultatriikningen skall utvisa koncernens årsresultat efter av
drag för redovisad vinstutdelning inom koncernen och efter avdrag eller 
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tilliigg för iikning eller minskning av internvinst under räkenskapsf1ret. 
Koncernhalansrlikningen skall utvisa beloppet av eget kapital dkr an
samlad förlust i koncernen efter avdrag för internvinsier. Med internvinst 
avses pil moderförl'taget beliipande andel av vinst pä iiverliitelse av en 
tillg;°ing inom koncernen. i den mån inte överlt1telse av tillgången därefter 
har skett till en köpare utanför koncernen eller förbrukning av tillgången 
eller nedsiittning av dess viirde har ägt rum hos det föret<tg inom koncernen 
som har förvärvat tillgången. 

Om det med hiiföyn till koncernens sammansfötning eller andra särskil
da skiil iir förenat med synnerliga svtirigheter att vid koncernredovisningen 
i visst hiinseende tilliimpa första eller andra stycket. fftr de undantag göras 
som forh:'tllandena kriiver. För sådana undantag skall lämnas en motiverad 
redogörelse i en bilaga till koncernbalansräkningen. 

I en bilaga till koncernhalansriikningen sk<ill liimnas en redogörelse om 
vilka metoder och viirderingsprinciper som har använts vid uppgörande! 
av koncernredovisningen. Skall modeti'öretaget upprätta förvaltningsbe
riittclse skall i denna liimnas sildana upplysningar om koncernen som avses 

i 1 kap. 8 * andra och tredje styckena. 
Uppgifter om koncernens lagerreserv skall tas in i koncernredovisning

en. llm koncernen är av s[1dan storlek som avses i 1 kap. 3 *andra stycket. 
I sf1dana fall skall till koncernredovisningcn fogas en linansieringsanalys 
for koncernen. 

Paragrafen motsvarar 3 kap. 7 * i kommittens förslag och 11 kap. 11 * 
aktiebolagslagen. 

Fiirsta stycket motsvarar 11 kap. 11 * första stycket aktiebolagslagen. 

En koncernredovisning skall vara ett bearbetat sammandrag av de enskilda 

koncernföretagens redovisningar. Med sammandrag förstås att poster av 

likartad karaktiir i de enskilda redovisningarna liiggs samman och presen

teras i en post i koncernredovisningen. Koncernredovisningen kommer 

allts[1 att se ut som om den var uppgjord för ett enskilt företag. nämligen 

den ekonomiska enhet för vilken koncernen är ett uttryck. 

Vad nu sagts kommer till uttryck i förevarande stycke. Där föreskrivs att 

resultaträkning och balansräkning för koncernen skali var för sig vara ett 

sammandrag av koncernföretagens redovisningar och att god redovis

ningssed är v~igledande. Om ett dotterföretag är s;°1 litet att en särskild 

ärsredovisning för dotterföretaget inte behöver upprättas. får samman

draget för detta dotterföretags del upprättas med utgångspunkt från 

i'trsbokslutet. 

Bokföringslagens bestämmelser om innehållet i resultat- och balans

räkningar skall givetvis beaktas i detta sammanhang (se prop. 1975: 103 s. 

4661. Av hänvisningen till god redovisningssed följer också att moderföre

taget skall iaktta de krav på specificering som kan följa av '.! kap. 7 * 
fiirevarande lag eller motsvarande hestiimmelser för aktiebolag. Enligt min 

mening behövs det alltså inte någon siirskild bestämmelse härom. 

Detsamma gäller enligt min mening beträffande de lättnader som kan 

vara medgivna enligt 1 kap. 5 9 förevarande lag eller motsvarande bestäm

melser för aktiebolag. 
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De enskilda k Jncernföretagcn kan ha haft interna mellanhavanden. Som 

resultat av dessa transaktioner har det kanske uppstått skulder eller till

godohavanden mellan koncernbolagen. Om koncernredovisningen skall se 

ut som om den 1·ar uppgjord för ett enda företag, måste en bearbetning ske 

i samband med :;ammandraget och redovisningarna. Ett företag kan ju inte 

driva handel med sig självt och göra vinst eller förlust i samband diirmed. 

och det kan vidare inte få en skuld till sig självt eller investera kapital i sig 

självt. För det enskilda koncernföretaget är alla transaktioner och för

bindelser med andra bolag externa. Detta följer av dess ställning som en 

juridiskt självstilndig enhet som har skyldighet att framlägga en självstän

dig redovisning. För koncernen däremot är alla transaktioner och för

bindelser mcllar1 de enskilda koncernföretagen interna. 

Bearbetningen av alla de poster som för koncernen är interna kräver 

användning av rn speciell redovisningstcknik. som kallas eliminering. Vad 

som pt1 ett avgiirande sätt skiljer utarbetande av en koncernredovisning 

från utarbetande av en vanlig redovisning iir. för att ta de viktigaste 

punkterna: 

I koncernre.rnltuträkningen: 

I. Eliminering av intern försäljning. 

2. Eliminering av utdelning från dotterföretag. 

3. Eliminering av andra interna intäkter och kostnader (t. ex. räntor. hy-

ror, koncernbidrag). 

4. Eliminering av ökning eller minskning av internvinster. 

I koncernbalansräkningen: 

I. Eliminering <:v interna mellanhavanden. 

2. Eliminering <1v internt aktieinnehav. 

3. Eliminering «V internvinster. 

När alla inte:na mellanhavanden är eliminerade. skall konccrnredo

visningens akti\- och passivposter endast ge uttryck för tillgodohavande 

hos eller skuld till utomstående. 

Ett internt ak '.ieinnehav representerar en rätt till ett koncernbolags eget 

kapital (eller en andel därav). De i moderföretagets balansräkning redo

visade dotterbo agsaktierna motsvaras sålunda av nettotillgångarna (eller 

en andel därav) 1 dotterföretagets balansräkning. Man undviker dubbelräk

ning i koncerntalansräkningen genom att vid koncernbokslutet avräkna 

(eliminera) moderföretagets dotterbolagsaktier mot dotterföretagets egna 

kapital. I svensk praxis begagnas numera för denna eliminering främst den 

s. k. förvärvsmetoden. Denna metod beskrivs, under den tidigare använda 

benämningen "förvärvsmetoden ( past equity-metodcnl", i prop. 1975: 103 

s. 469. Den där nämnda s. k. parivärdemetodcn betraktas nu som föråld

rad. 

Andra stycket motsvarar 11 kap. 11 § andra stycket aktiebolagslagen. 

Förevarande stycke behandlar internvinster och avser att förhindra att 

sådana vinster påverkar rcdovisningsn:sultatct för koncernen i dess hel-
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het. När alla internvinster är eliminerade skall koncernens resultaträkning 

enbart visa resultatet av transaktioner med omvärlden. I tredje meningrn 

anges vad som avses med internvinst. Uttrycket "p[1 moderföretaget be

löpande andel" av vinsten innebär att vid uträkningen av internvinst 

avdrag får göras för den vinst som belöper på minoritetsandclar i dotter

företaget. Endast så stor del av vinsten som motsvarar moderföretagets 

andel i ett dotterbolags aktiekapital anses alltsä utgöra internvinst. Exem

pel: Har dotterbolaget B. i vilket moderföretaget A ~iger 80% av aktiekapi

talet. för 40 000 kr. till A sålt en tillgång. som hos B var bokförd till 

anskaffningskostnaden 30000 kr., är B:s vinst pä försäljningen 10000 kr. 

Är på balansdagen tillgången fortfarande osåld hos A och tas den i A:s 

balansräkning upp till anskaffningskostnaden för A. 40 000 kr .. utgör 80 % 

av vinsten eller 8 000 kr. internvinst hos B. 

Jag avser inte att här närmare uppehålla mig vid den tekniska utform

ningen av hur eliminering av olika transaktioner skall gå till. Denna frf1ga 

får överlämnas till praxis. I detta sammanhang vill jag ocks<"1 niimna att 

Föreningen Auktoriserade revisorer FAR i sin årliga medlemsmatrikcl 

behandlar bl. a. metodproblem vid upprättande av koncernredovisning. 

Tredje stycket motsvarar 11 kap. 11 ~ tredje stycket aktiebolagslagen. I 

prop. 1975: 103 s. 469 framhålls att nämnda stycke i aktiebolagslagen tar 

sikte på bl. a. de tillfällen då ett dotterföretag är utländskt och följer 

avvikande redovisningsregler. Även valutakurser och kursdifferenser, 

framhålls det. kan ha sådan inverkan på dotterföretagets redovisning att en 

koncernredovisning ger en vilseledande bild av verkligheten. I fråga om ett 

dotterföretag som nyligen har införlivats med koncernen kan vidare under 

ett övergångsskede skilda kontoplaner och konteringsprinciper ge obalans 

åt ett koncernsammandrag, \.!arför undantagsbestämmelsen kan behöva 

åberopas. Dessa uttalanden beträffande aktiebolagslagen bör vara väg

ledande även vid tillämpning av förevarande stycke. 
Enligt nämnda bestämmelse i aktiebolagslagen skall en motiverad redo

görelse för avvikelsen lämnas i moderbolagets förvaltningsberättelse. En

ligt förevarande lag skall en förvaltningsberättelse upprättas endast av 

större företag (se 2 kap. 8 §första stycket). I förevarande stycke har därför 

föreskrivits att redogörelsen skall lämnas i en bilaga till koncernbalam.räk

ningen. 

Fjärde stycket motsvarar 11 kap. 11 § fjärde stycket aktiebolagslagen. 

Liksom enligt tredje stycket bör redogörelsen enligt första meningen i 

förevarande stycke lämnas i en bilaga till koncernbalansräkningen. 

Femte styckt't motsvarar 11 kap. 11 § sjätte stycket akticbolagslagen (jfr 

också 2 kap. 5 § 2 förevarande lag). 

8 § Ett dotterföretag skall i en bilaga till sin balansräkning ange namnet 
på moderföretaget och i förekommande fall dettas moderföretag. Moder
företaget och dotterföretaget skall i bilagor till sina balansräkningar ange 
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hur stor andel av tm:ts inköp och forsiiljningar som avser annat företag 
inom samma koncern. 

Paragrafen motsvarar 3 kap. X* i kommittens förslag och 11 kap. 11 § 

femte stycket akticbolagslagen. AngäenJe motiven for sistnämnda bestäm

melse hiinvisar jag till prop. 1975: 103 s. 283. Bestämmelsen har behandlats 

niirman: i bokföringsniimndens anvisning KFS 1978: IO, BFN: 10. 

Som framgtir av paragrafen skall den iakttas inte bara av moderföretaget 

utan även av dotterföretag. 

9 § I koncernredovisningen skall återges koncernresultaträkningen och 
konccrnbalansriikningen för närmast fört:gående räkenskapsår. Har under 
iiret n~1gon ändring vidtagits bctriiffande specificeringen av poskr i kon-
1.:t:rnresultaträkningen och koncernbalansräkningen. skall uppgifterna frtm 
den tidigare koncernredovisningen sammanstiilles så att dessa kan jäm
föras med posterna i den senare konct:rnredovisningen, om särskilt hinder 
inte möter. 

Koncernredovisningen skall skrivas under av dt:n som är skyldig att 
upprätta redovisningen. med angivande av dagen för underskriften. Är 
flera delägare obegränsat ansvariga för moderföretagets förbindelser. 
underskrivs koncernredovisningen av dem alla. 

Paragrafen motsvarar 3 kap. 9 § i kommittens förslag. Fiirsta stycket i 

förevarande paragraf motsvarar dessutom 11 kap. 11 § första stycket jäm

fört med 2 § första stycket aktiebolagslagen (jfr också 2 kap. 6 § föreva

rande lag). Andra stycket i förevarande paragraf har en förebild i 11 § 

bokföringslagen (jfr också 2 kap. 2 § tredje stycket förevarande lag). 

10 § Är en koncern av sådan storlek som avses i 2 kap. 3 §andra stycket. 
skall i moderföretagt:ls delårsrapporter lämnas uppgifter för koncernen 
motsvarande vad som anges i 2 kap. 10 §. Uppgifterna om omsättning och 
resultat skall avse belopp efter avdrag för interna poster inom koncernen 
och mt:d hiinsyn lagen till internvinstcliminering. 

Paragrafen motsvarar 3 bp. 10 §i kommittens förslag och 11 kap. 13 § 

andra stycket aktiebolagslagen. 

11 § Om ett företag har blivit moderföretag. skall ledningen för företaget 
meddela detta till dotterföretagets ledning. Dotterfört:tagets ledning skall 
lämna ledningen för moderloretaget de upplysningar som behövs för be
räkningen av koncernens ställning och resultatet av koncernens verksam
het. 

Paragrafen motsvarar 3 kap. 11 ~ kommittens förslag och 8 kap. 7 * 
aktiebolagslagt:n. 
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4 kap. Re,·ision 

I § I företag som ~ir skyldiga att upprätta årsredovisning enligt 2 kap. I § 
skall den [irsredovisningsskyldige utse en eller flera revisorer för bestämd 
tid eller tills vidare. Skall flera revisorer utses, kan den årsredovisnings
skyldige bestämma att en eller flera av dem. dock inte alla. skall utses av 
någon annan än den årsrcdovisningsskyldige. 

Den årsredovisningsskyldige kan utse en eller flera revisorssupplcantcr. 
Bestämmelserna i denna lag om revisorer gäller i tilliimpliga delar om 
suppleanter. 

Paragrafen motsvarar 2 kap. I * i kommittens förslag. 

Fiirsta stycket motsvarar 10 kap. I* första och andra styckena aktiebo

lagslagen. 

Frågan om vilka företag som skall vara skyldiga att utse revisor har 

behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3.2). 

I aktiebolag väljs revisorerna i allmänhet av bolagsstämman. I föreva

rande paragraf, som är tillämplig på företagsformer som i normalfallet 

saknar direkt motsvarighet till bolagsstämma. har endast angivits att ifrå

gavarande beslut angående revisorer skall fattas av den ärsredovisnings

skyldige. De angivna besluten är inte att hänföra till förvaltningsåtgärder. 

En åtgärd som inte är att hänföra till förvaltningen fordrar inom handelsbo

lagsrättcn ett enhälligt beslut av bolagsmännen, om inte annat har bestämts 

i bolagsavtalct. Med anledning därav torde det i handelsbolag ankomma på 

bolagsmännen att fatta de angivna besluten om revisor. Om inte annat har 

avtalats mellan bolagsmännen torde besluten kräva enhällighet. 

Förhållandet mellan begreppet den årsrcdovisningsskyldigc och begrep

pet förctagsledning kommer att beröras vid 7 * tredje stycket. 

Efter mönster av vad som giiller inom akticbolagsrätten föreskrivs i 

andra meningen att den årsredovisningsskyldigc skall kunna förordna att 

en eller flera revisorer. men inte alla. skall kunna utses av annan än den 

iirsredovisningsskyldige. t. ex. staten, kommun eller de anställda. 

Andra stycket motsvarar 10 kap. I§ tredje stycket aktiebolagslagen. 

I överensstämmelse med kommittcförslaget saknar förevarande lag be

stämmelser om minoritetsrevisor (jfr 10 kap. I* fjärde stycket aktiebolags

lagen). 

2 § Revisorer skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige, om 
inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer tillåter 
annat för särskilt fall. Den som är omyndig eller i konkurs kan inte vara 
revisor. 

Revisorer skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono
miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av den årsre
dovisningsskyldiges verksamhet behövs för fullgörande! av uppdraget. 

Till revisorer kan även utses auktoriserade eller godkända revisionsbo
lag. Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställs auktorise
rade revisionsbolag med auktoriserade revisorer och godkända revisions-
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holag med godbnda revisorer. Ell holag som utses till revis11r skall till den 
årsredovisningsskyldige anmiila vem som iir huvudansvarig för revisionen. 
I ett auktoriserat revisionsbolag skall den huvudansvarige vara auktori
serad revisor: i ett godkänt revisionsbolag skall han vara auktllriserad eller 
godkänd revisor. Bestiimmelserna i 4 * tilliimpas pf1 den huvudansvarige. 

Till revisor i ett dotterföretag bör utses minst en av moderföretagets 
revisorer. om det kan ske. 

Paragrafen motsvarar 2 kap. 2 * i kommittens förslag och 10 kap. 2 * 
aktiebolagslagen. Regeln i fjärde stycket förevarande paragraf giiller givet

vis endast för sådana dotterföretag som är skyldiga att ha en revisor. 

3 * I företag som avses i 2 kap. 3 * första stycket och i moderföretaget i 
en koncern som avses i andra stycket av nämnda paragraf skall minst en 
revisor. som utses av den årsredovisningsskyldige. vara auktoriserad. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga 
om företag som avses i första stycket förordna att en viss godkänd revisor 
får utses i stället för en auktoriserad revisor. Sådana beslut är giltiga i högst 
fem år. 

Paragrafen. som motsvarar 2 kap. 3 * i kommittens förslag och 10 kap. 

3 § andra - fjärde styckena aktiebolagslagen. har hehandlats i den all

männa motiveringen (avsnitt 2.3.2). 

4 § Den kan inte vara revisor som 
I. är ägare till eller är delägare i eller ledamot av styrelsen i företaget 

eller dess dotterföretag eller biträder vid företagets bokföring eller 
medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver. 

2. är anställd hos eller eljest intager en underordnad eller beroende 
ställning till företaget eller någon som avses under I eller är verksam i 
samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid grundbok
föringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll diiröver. 

3. är gift med eller S"mmanlever under äktenskapsliknande förhållanden 
med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till person 
som avses under I eller är besvågrad med sådan person i rätt upp- eller 
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon. eller 

4. står i låneskuld till företaget eller annat företag i samma koncern eller 
har förpliktelser för vilka sådant företag har ställt säkerhet. 

l ett dotterföretag kan den inte vara revisor som enligt första stycket inte 
är behörig att vara revisor i moderföretaget. 

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som inte enligt första eller 
andra stycket är behörig att vara revisor. Har företaget eller moderföreta
get en anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen 
ha hand om företagets interna revision, rår dock vid revisionen en sådan 
anställd anlitas i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed. 

Paragrafen motsvarar 2 kap. 4 § i kommittens förslag och 10 kap. 4 * 
aktiebolagslagen. 
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Enligt aktiebolagslagen kan inte den vara revisor som iir verkställande 

direktör i bolaget eller dess dotterföretag. Eftersom verkstiillande direktör 

inte enligt lag skall finnas i de företagsformer p;'1 vilken förevarande para

graf [cir tillämplig har inte föreslagits niigon uttrycklig motsvarighet till 

denna bestämmelse. Om en verkställande direktör förekommer i t. ex. ett 

handelsbolag är denne likväl p. g. a. jäv förhindrad att vara revisor i företa

get. till följd av antingen anställningsförhållande eller deHigarskap. 

5 * Uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har 
utsetts. 

Uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som har 
utsett honom begär det. Anmman om detta skall göras hos den [irsredovis
ningsskyldige samt. om revisorn har utsetts åv någon annan, hos denne. 

Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om det uppstår något hinder 
för att han skall vara revisor och om det inte finns någon suppleant, skall 
den som svarar för förvaltningen av företagets angelägenheter vidta åtgär
der för att en ny revisor tillsätts för den återstf1ende mandattiden. 

Paragrafen motsvarar 2 kap. 5 * i kommittens förslag och 10 kap. 5 ~ 

aktiebolagslagcn. 

6 * På anmälan skall länsstyrelsen förordna behörig revisor. 
I. niir revisor inte är utsedd, 
2. när auktoriserad eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 3 *· 
3. niir revisor är obehörig enligt 2 § första stycket eller 4 § första eller 

andra stycket. eller 
4. när beslut av den ~irsredovisningsskyldige om antalet revisorer eller 

om revisors behörighet har åsidosatts. 
Anmälan kan göras av envar. Den som svarar för förvaltningen av 

företagets angelägenheter är skyldig att göra anmälan. om han inte själv 
skall utse revisor och rättelse ej sker utan dröjsmål genom den som utser 
revisor. 

Förordnande enligt första stycket skall meddelas efter hörande av den 
årsredovisningsskyldige och skall avse tid till dess en annan revisor har 
blivit utsedd i föreskriven ordning. Vid förordnande enligt första stycket 3 
skall länsstyrelsen entlediga den obehörige revisorn. 

Paragrafen motsvarar 2 kap. 6 ~ i kommittens förslag och 10 kap. 6 ~ 

första. andra och fjärde styckena aktiebolagslagen. 

Fjärde punkten i första stycket kan bli tillämplig it. ex. följande fall. I ett 

handelsbolag med två bolagsmän har dessa beslutat att antalet revisorer 

skall vara två. En av bolagsmännen vägrar därefter att medverka till att 

mer än en revisor blir utsedd. 

7 ~ En revisor skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska 
företagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt företagslcdningens 
förvaltning. 

Är företaget moderföretag, skall revisorn även granska koncernredovis
ningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt. 
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Med företagsledning avses i denna lag den som svarar för företagets 
organisation ocr förvaltningen av företagets angelägenheter samt den som 
handhar den löpande förvaltningen. 

Paragrafen mntsvarar :?. kap. 7 * i kommittens förslag och 10 kap. 7 * 
första 01.:h andra styckena aktieholagslagen. 

Fiirsta styckl'f. För aktiebolag gäller följande om revisionsuppdragets 

innehf1ll. Revisorn skall i den omfattning god revisionssed hjuder granska 

holagets <'lrsredovisningjämte räkenskaperna samt styrelsens och verkstäl

lande direktörens förvaltning I 10 kap. 7 * första stycket aktiebolagslagen). 

Revisionsuppdraget omfattar alltsil tre delar: löpande granskning av hola

gets böcker och andra räkenskaper. granskning av bokslut och ftrsrcdovis

ning samt revision av styrelsens och verkstiillandc direktörens förvaltning. 

Sistniimnda del av revisionsarbetet. den s. k. förvaltningsrcvisionen. utgör 

en specifik svensk företeelse. som saknar motsvarighet i de flesta länder. 

Förvaltningsrcv sionen betyder inte att revisorerna skall tillviilla sig något 

inflytande över ·'örvaltningcn. Förvahningsrevisioncn skall väsentligen gå 

ut på att upptäc:~a eller förebygga olagliga eller eljest oförsvarliga förvalt

ningsåtgärder. Den ekonomiska lämpligheten av förvaltningsåtgärder till

kommer det inte revisorerna att kritisera i vidare m[m än då åtgärderna kan 

tänkas föranleda vägran att hevilja ansvarsfrihet och skadeståndstalan 

eller eljest framstår som pliktöverträdelser eller pliktförsummelser från 

bolagsledningens sida. I förarbetena till nuvarande akticbolagslag fördes 

en diskussion om man kan t~inka sig en mera långtgf1ende och utvecklad 

förvaltningsrevision än den som f. n. förekommer. Att i lag närmare av

gränsa vilka förhållanden som förvaltningsrevisionen skall avse och under 

vilka förutsättningar iakttagelser om förvaltningsrevisionen skall offentlig

göras erbjöd enligt föredragande statsrådet betydande svårigheter (prop. 

1975: 103 s. :?.43). 
Naturligtvis skall revisorer även i andra förctagsformer än aktiebolag i 

den omfattning god revisionssed bjuder granska årsredovisningen jämte 

riikenskaperna. Vidare bör en förvaltningsrevision äga rum. I handelsbolag 

torde denna revision framför allt gå ut på att kontrollera att inte företags

ledningcn har handlat i strid mot handelsbolagslagcn eller bolagsavtalet. I 

den mån utvecklingen inom ramen för god revisionssed går mot en utvid

gad förvaltning~.revision för aktiebolagens del bör motsvarande gälla be

träffande andra företagsformer än aktiebolag. Det sagda har kommit till 

uttryck genom att det i förevarande stycke anges att en revisor i den 

omfattning god revisionssed bjuder skall granska företagslcdningcns för

valtning. 

Andra .Hycke1 motsvarar 10 kap. 7 *andra stycket akticbolagslagen. 

I 10 kap. 7 ~ tredje stycket aktiebolagslagen föreskrivs att en revisor 

skall följa de särskilda föreskrifter som har meddelats av bolagsstämman. 

såvida de inte strider mot lag. bolagsordning eller god revisionssed. Grun-
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den för denna bestämmelse är att revisorerna. som har till uppgift att 

kontrollera styrelsens och verkstiillande direktörens verksamhet i bolaget. 

i första hand är aktieägarnas förttoendeiniin. En mots'varighet till den inom 

aktiebolagsrätten förekommande uppdelningen av uppgifter på olika organ 

i företaget saknas i allmänhet i de företagsformcr på vilka förevarande lag 

är tillämplig. I överensstämmelse med kommittdörslaget saknar diirfor 

förevarande lag en motsvarighet till niimnda hcstiimmclse i aktiebolagsla

gcn. 

Tredje styckt-t, som saknar motsvarighet i aktiebolagslagcn. innehåller 

en definition av begreppet företagslcdning. Av definitionen framgi"ir all j;ig 

med företagsledning avser var och en som hos den årsredovisningsskyldige 

intar en sUillning som motsvarar den som en styrelse eller en verkställande 

direktör har i ett aktiebolag. 

Om den årsredovisningsskyldige är ett vanligt handelsbolag. ingilr allts~t 

i dess förctagsledning varje bolagsman som inte genom bolagsavtalet har 

uteslutits från den förvaltningsrätt som i ett aktiebolag tillkommer styrel

sen och den verkställamk direktören. I ett kommanditbolag däremot ingftr 

i normalfallet inte en kommanditdelägare i företagsledningen. 

I den bemärkelse ordet företagsledning används i förevarande stycke får 

enligt min mening den enskilde näringsidkaren alltid anses utgöra företags

ledning för sitt eget företag. Inget hindrar att en utomstående till följd av 

ett ansWllningsförhållande ingår i företagsledningen vid sidan om den 

enskilde näringsidkaren. 

8 ~ Företagsledningen skall bereda revisorn tillfälle att verkställa gransk
ningen i den omfattning revisorn finner behövligt samt lämna de upplys
ningar och det biträde som han begär. Samma skyldighet åligger företags
ledningen och revisorn i ett dotterföretag gentemot en revisor i ett moder
företag. 

Senast fyra månader efter räkenskapsiircts utgång skall årsreuovisnings
handlingarna och koncernredovisningshandlingarna för räkenskaps[1ret av
lämnas till revisorn. 

Paragrafen motsvarar::! kap. 8 § i kommittens förslag. 

Första stycket motsvarar 10 kap. 8 * aktiebolagslagen. 

Andra stycket. För aktiebolag gäller att redovisningshandlingarna skall 

lämnas till revisorn minst en månad före lien ordinarie bolagsstämman 

samt att revisorn skall överliimna sin revisionsberättelse till styrelsen 

senast tvft veckor före den ordinarie bolagsstämman l 11 kap. 3 ~ första 

stycket och IO kap. 10 *första stycket aktiebolagslagenl. Vid den ordina

rie bolagsstämman, som skall hållas inom sex månader efter utg<°mgen av 

varje räkenskapsår. skall beslut fattas om fastställclse av resultatriikningen 

och balansräkningen (9 kap. 5 § första och andra styckena aktiebolagsla

gen). Senast en månad efter det att resultatriikningen och balansriikningen 

har blivit fastställda skall en avskrift av ärsredovisningen och revisions-
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beriittelsen siindas in till registreringsmyndigheten ( 11 kap. 3 ~ andra 

stycket aktiebolagslagen). 

Enligt 2 kap. 3 ~ förevarande lag kan skyldighet att offentliggöra en 

avskrift av ärsredovisningen inträda sedan sex mänader har förflutit efter 

räkenskapsårets utgång. För att garantera revisorn en viss minimitid för 

avslutande av revisionen har kommitten föreslagit att årsredovisnings

handlingarna skall avlämnas till revisorn senast fyra och en halv månad 

efter räkenskapsilrets utgång. Revisorn skall ~1 sin sida enligt kommittens 

förslag överliimna sin revisionsberättelse till den som svarar för förvalt

ningen av företagets angelägenheter senast fem månader efter räkenskaps

;°trets utgång. 

föreningen Auktoriserade revisorer FAR och Svenska revisorsamfun

det framhåller i sina remissyttranden att den av kommitten föreslagna 

minimitiden för revision. tvf1 veckor. iir för kort. FAR framhåller att 

möjligheterna att ha bokslut vid andra tidpunkter iin den 31 december 

starkt har beskurits med den nya hokföringslagen och att med de tidsperi

oder som kommitten har föreslagit revisionen av ifrågavarande företag i 

värsta fall kommer att få göras mellan den 15 maj och den 3 I maj varje år. 

Enligt FAR:s mening förefaller detta praktiskt orimligt. FAR och Svenska 

revisorsamfundet föreslår i stället att årsredovisningshandlingarna skall 

överlämnas till revisorn senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång 

och att rcvisionsherättclsen skall avges senast fem och en halv mänad efter 

samma datum. 

Vad revisorsorganisationerna har anfört om behovet av en ökad minimi

tid för revisionsarhetet förtjiinar enligt min mening beaktande. Frågan iir 

emellertid om ett tillmötesgående av dessa anspråk skulle innebära att den 

redovisningsskyldiges tid för att upprätta och slutligt fastställa ärsredovis

ningen skulle bli alltför knapp. Enligt min mening saknas emellertid grund 

för s;\dana farhilgor. De företag som det här är fråga om torde i allmiinhet 

ha färre antal delägare och mindre komplicerad struktur dä det gäller 

beslutsfattande än rörelsedrivande aktiebolag. Behovet av tid för att upp

rätta och fastställa årsredovisningen bör diirför. generellt sett. vara något 

mindre i nu ifrågavarande företagsformer än i aktiebolag. På grund av det 

anförda har tidsfristen i förevarande stycke angivits till fyra månader. 

Vidare har tidsfristen i 10 ~ första stycket angivits till fem och en halv 

månad. 

9 § Sedan revisorn slutfört granskningen. skall han teckna en hänvisning 
till revisionsberiittclsen på årsredovisningen och i ett moderföretag på 
koneernredovisningen. Finner revisorn att halansräkningen eller resultat
räkningen är oriktig. skall han anteckna även detta. I ett moderföretag 
gäller detsamma i frf1ga om koncernbalansräkningen och koncernresultat
räkningen. 
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Paragrafen motsvarar 2 kap. 9 § i kommittens förslag och I 0 kap. 9 § 

aktiebolagslagen. 

lO § Revisorn skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till 
den ärsredovisningsskyldige. Berättelsen skall överlämnas till den som 
svarar för förvaltningen av företagets angelägenheter senast fem och en 
halv m[mader efter räkenskaps[irets utgång. 

Revisionsberättelsen skall innehi'1lla ett uttalande. huruvida årsredovis
ningen har uppgjorts enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen 
sådana upplysningar som skall lämnas enligt denna lag. skall revisorn ange 
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. om det kan ske. 

Har revisorn vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet ligger någon som ingf1r i företagsled
ningen till last. skall det anmärkas i berättelsen. Revisorn kan även i övrigt 
i beriittclsen meddela upplysningar som han önskar bringa till den firsredo
visningsskyldiges kiinnedom. 

I ett moderforetag skall revisorn avge en särskild revisionsberättelse 
beträffande koncernen. Hiirvid skall första-tredje styckena tillämpas. 

Paragrafen motsvarar 2 kap. 10 § i kommittens förslag och 10 kap. 10 § 

aktieholagslagen. 

Bestämmelsen iji"irsta stycket andra meningen har jag behandlat vid 8 § 

andra stycket. 

Förevarande paragraf innehåller inte någon motsvarighet till bestämmel

sen i IO kap. I 0 § tredje stycket aktiebolagslagen om att det skall anmärkas 

i revisionsberättelsen i fall styrelseledamot eller verkställande direktör 

"eljest handlat i strid mot denna lag ...... Sistnämnda bestämmelse syftar 

på de många regler i aktieholagslagen som i olika avseenden reglerar 

holagsledningens uppgifter. Dessa regler har ingen motsvarighet i föreva

rande lag. 

För de företagsformer som denna lag avser saknas lagbestämmelser om 

beviljande av ansvarsfrihet för styrelscledi1mot och verkställande direktör. 

om låneförbud. om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 

eller om fastställande av i en förvaltningsberättelse framställt förslag till 

dispositioner beträffande vinst eller förlust. Förevarande paragraf innehål

ler därför inte heller ni'1gon motsvarighet till bestämmelserna i 10 kap. JO § 

aktieholagslagen om att revisionsberättelsen skall innehålla uttalande an

gående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö

ren. yttrande huruvida förteckningen enligt 12 kap. 9 § aktiebolagslagen 

har upprättats eller särskilt uttalande angående fastställandet av balansräk

ningen och resultatriikningen samt angående det i förvaltningsbcrättelsen 

framst;illda förslaget till dispositioner betriiffande bolagets vinst eller för

lust. Vad här har sagts hindrar inte att någon eller några av de nu angivna 

bestiimmelserna i 10 kap. 10 § aktieholagslagen kan tilliimpas analogt. om 

god revisionssed kräver det. 
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11 * Erinringar som revisorn framstiiller till fön:tagsledningen skall han 
antc1.:kna i protokoll eller nilgon annan handling. Handlingen skall över
himnas till den som svarar för förvaltningen av företagets angeliigenheter 
och av denne hevaras pt1 ett betryggande siitt. 

Paragrafen motsvarar 2 kap. 11 § i kommittens förslag llCh 1(1 kap. 11 \i 

aktiebolagslagcn. 

12 * Bestämmelserna om ftrsredovisning i 2 kap. 3 och 4 ** skall iiven 
tillämpas på revisionsberättelser som avses i 10 §första stycket. Bestiim
melsen om koncernrcdovisning i 3 kap. 6 § skall tilliimpas pil koncernrevi
sionsberättelser som avses i 10 § l]iirde stycket. 

Paragrafen motsvarar 2 kap. 12 §i kommillcns förslag tKh innebiir att en 

n:visionsberällclse och en koncernrevisionsheriillelse skall offentliggöras 

på samma siitt som firsredovisningen resp. koncernreJovisningen. 

13 * En revisor får inte till dem som saknar räll att erhålla kitnnedom om 
den årsredovisningsskyldiges angelägenheter lämna upplysningar om så
dant som revisorn har fått kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag. 
om det kan lända till förfång för den ftrsredovisningsskyldige. 

Paragrafen motsvarar 2 kap. 13 § i kommillens förslag och 10 kap. 13 § 

första stycket aktiebolagslagen. 

Med den i förevarande paragraf föreskrivna tystnadsplikten avses att 

förhindra att en revisor lämnar upplysningar. som kan skada den årsredo

visningsskyldige, till utomstående eller till enskild medlem i en rörelsedri

vande ideell förening eller till en handelsbolagsman som saknar kontroll

rätt. Åsidosätter en revisor sin tystnadsplikt kan han [1dra sig skadesltmds

ansvar. 

I överensstiimmelse med kommitteförslaget saknar 10 kap. I) * andra 

stycket aktiebolagslagen, som handlar om revisorns skyldighet all Himna 

upplysningen till bolagsstiimman. en motsvarighet i förevarande lag. 

14 * En revisor som vid fullgörande av sill uppdrag uppsåtligen eller av 
oaktsamhet vt1llar den årsredovisningsskyldige skada skall ersälla skadan. 
Detsamma gäller när skada vållas någon annan genom överträdelse av 
denna lag. En revisor ansvarar även för den skada som hans medhjälpare 
vållar uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Är ett revisionsbolag revisor. åligger ersättningsskyldigheten detta holag 
och den för revisionen huvudansvarige. 

15 * Skadestånd enligt 14 * kan jämkas efter vad som är skäligt med 
hänsyn till handlingens beskaffenhet. skadans storlek och omsliindigheter
na i övrigt. 

Skall flera ersätta samma skada. svarar de solidariskt for skadeståndet i 
den m[m inte skadeståndsskyldigheten har jiimkats för någon av dem enligt 
första stycket. Vad någon har utgivit i skadestånd får sökas åter av de 
andra efter vad som är skiiligt med hänsyn till omständigheterna. 
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16 ~ Talan för den {irsredovisningsskyldiges riikning enligt 14 *som inte 
grundas pft brott kan inte viickas fTIL)t en revisor sedan tre är har förllutit 
fri'tn det revisionsberiittelse överliirnnades till den som svarar för förvalt
ningen av företagets angeliigenheter. 

Paragraferna morsvarar 2 kap. 14-16 ** i kommitlcns förslag och 15 

kap. 2. 4 och 6 ** aktieholagslagen. 

S kap. Vite m. m. 

I * Var och en som för egen del eller som stiillfilretriidare för n[1gon 
annan iir skyldig att ensam eller gemensamt med n~1gon annan till liinssty
relscn siinda in redovisningshandling. rcvisionsberiitlelse eller deli"ir·srap
porl kan av liinsstyrelscn vid vite föreliiggas all fullgöra denna skyldighet. 

F1)rsuttet vite utdöms av liinsstyrclsen. 

Paragrafen motsvarar 4 kap. I ~ i kommillcns förslag och 19 kap. 2 * 
första och tredje styckena aktiebolagslagen. 

2 * Myndighets beslut i tillståndsiirenden enligt 2 kap. 5 * 3. 3 kap. 3 * 
andra stycket eller 4 kap. 2 *första stycket eller 3 *andra stycket överkla
gas hos regeringen genom besvär. 

Linsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas i övriga fall hos kam
marrätten genom besvär. 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 2 * i kommiltens förslag och 18 kap. 7 * 
första och andra styckena aktiebolagslagen. Av paragrafen följer alt talan 

mot beslut av länsstyrelsen enligt 4 kap. 6 *och 5 kap. I * skall föras hos 

kammarriitten. 

Ö1·ergä11gshestämml'iser 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981 och tilliimpas p[1 räken
skapsår som har påbörjats efter utgången av år 1980. 

2. I årsredovisningar behöver inte återges resultaträkningen och balans
riikningen för räkenskapsår som har p{1börjats före utgången av [ir 1980. 

3. I koncernredovisningar behöver inte tas med sammandrag av 
resultaträkningar och balansräkningar för räkenskapsår som har ptibörjats 
före utgången av år 1980. 

4. Om det i 2 kap. 7 ~ I angivna anskaffningsvärdet för en tillgång som 
har förvärvats före lagens ikraftträdande inte kan utrönas med hjälp av 
företagets bevarade räkenskaper. skall som anskaffningsvärde redovisas. 
beträffande byggnad det vid 1965 års allmänna fastighetstaxering åsatta 
taxeringsviirdet (byggnadsvärdet) ökat med förhättringskostnader efter ut
girngen av {1r 1964, samt betriiffande annan tillgång det belopp vartill 
anskaffningsvärdet skiiligen kan uppskattas. 

I en not till balansräkningen skall anges om anskaffningsviirdet har 
uppskattats enligt första stycket. 

Andra punkten. Enligt 2 kap. 6 * förevarande lag skall för vissa större 

företag i årsredovisningen återges resultatriikningen och balansräkningen 
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för närmast föregående riikenskapsf1r. Om sistnämnda räkenskapsår har 

påbörjats före lagens ikraftträdande. följer av punkten I i övergångsbe

stämmelserna att nf1gon årsredovisning inte behöver upprättas för det året. 

Det är enligt min mening iiven mindre lämpligt att kräva att resultaträk

ningen och balansräkningen. som ingår i det icke offentliga ;°irsbokslutet. 

offentliggörs genom att Merges i påföljande års offentliga årsredovisning. I 

förevarande punkt föreskrivs diirför att i en firsredovisning inte behöver 

återges resultaträkningen och balansräkningen för riikenskapsår som har 

påbörjats före utg[rngen av tir 1980. 

Enligt 3 kap. 9 * förevarande lag skall i koncernredovisningen f1terges 

koncernresultaträkningcn och koncernbalansräkningen for närmast före

gående räkenskapsår. Enligt gällande rätt föreligger för de företagsformer 

som nu är i fråga över huvud taget ingen skyldighet att upprätta koncernre

sultaträkning och koncernbalansräkning. Med hiinsyn därtill och då lagför

slaget endast avser räkenskaps;°tr som pi1börjats efter år 1980 är det enligt 

min mening uppenbart att i koncernredovisningen inte behöver f1terges 

koncernresultatriikning och koncernbalansräkning för räkenskapsftr som 

har påbörjats före utgången av år 1980. En särskild övergångsbestämmelse 

om det behövs därför inte. 

Tredje punkten. Enligt 3 kap. 7 * förevarande lag skall koncernresultat

räkningen och koncernbalansräkningen var för sig utgöra ett sammandrag 

av moderföretagets och dotterföretagets resultaträkningar och balansräk

ningar. Om för något av koncernföretagen resultatriikningen och balans

riikningen avser räkenskapsår som har påbörjats före utgången av år 1980 

bör av samma skäl som jag har angivit vid punkten 2 n[igon skyldighet inte 

föreligga att ta med sammandrag av dessa räkningar i koncernresultaträk

ningen och koncerbalansräkningen. En bestämmelse hiirom har tagits in i 

förevarande punkt. Om i ett visst fall denna punkt tillämpas. bör anmärk

ning om förhållandet göras i koncernredovisningcn. 

Bestämmelserna ijjiirde punkten är hämtade fr[rn 17 *lagen ( 1975: 1386) 

om införande av aktieholagslagen (se prop. 1975: 103 s. 721). 

4.3 Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen 

I kap. 2 .~ 

Äger ett aktiebolag så många aktier eller andelar i en svensk eller 
utländsk juridisk person att det har mer än hälften av rösterna för samtliga 
aktier eller andelar. är aktiebolaget moderbolag och den juridiska personen 
dotterföretag. Äger ett dotterföretag eller äger ett moderbolag och ett eller 
flera dotterföretag tillsammans eller äga flera dotterföretag tillsammans 
aktier eller andelar i en juridisk person i den omfattning som angivits nu. är 
även sistnämnda juridiska person dotterföretag till moderbolaget. 

Har ett aktiebolag i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav eller 
avtal ensamt ett bestämmande inflytande över en juridisk person och en 
betydande andel i resultatet av dess verksamhet. är aktiebolaget moderbo
lag och den juridiska personen dotterföretag. 

Moderbolag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. 
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Paragrafen innehäller bestämmelser om vad som menas med koncern i 

aktiebolagslagen. Jag har i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4.11 utför

ligt diskuterat frågan om s. k. 50/.'iO-bolag s1'all omfattas av koncernbegrep

pet och därvid kommit till den slutsatsen att så inte hör v<tra fallet. 

Jag delar bolagskommittens uppfattning att det behövs ett tilliigg i andra 

stycket av förevarande paragraf for alt utmiirka att 50/.'iO-holagen i fortsiitl

ningen inte skall behandlas som koncernföretag ljfr lagriidet i prop. I 9i7/ 

78: 41 s. 54). Kommitten har föreslagit följande tillägg: "Ett hestiimmande 

inflytande ~kall inte anses föreligga. om aktiebolaget. utan att iiga aktier 

eller andelar i den omfattning som siigs i första stycket. endast tillsammans 

med annan kan besluta rörande den juridiska personens angeliigenheter. .. 

Enligt min mening kan man emellertid. som Svea hovrätt har p[ipekat i 

sitt remissyttrande. uppnå vad som åsyftas genom att före orden "ett 

bestämmande inflytande .. i nuvarande and ni stycket skjuta in ordet "en

samt". Motsättnings vis framgitr d;1 att det inte föreligger nftgot koncernför

hållande om ett aktiebolag endast tillsammans med annan J.;an träffa beslut 

som rör det underordnade företaget. dvs. om det bara linns en negativ 

bestämmanderätt. 

Lagtexten har utformats i enlighet med vad jag nu har anfört. 

3 kap. 3 .~ 
I bolagsordningen kan intas förhehttll att l'll aktieiigare eller nclgon annan 

skall ha f()rkiipsriitt till aktie (/i"irkiipskla11s11IJ eller lw rätt att lösa aktie 
som övergftr till ny ägare ( hl'mhudsklau.rnlJ. Förbehället skall ange 

I. vilka som har Firkiips- l'/lcr lii.rningsriitt och. om .forkiips- el/er lös
ningsrätt ej skall kunna utövas vid vissa fäng. vilka slags fang som h11r 
undantagits. 

2. den ordning i vilken ji"irkiips- eller liisningsrätten tillkommer de j("ir
kiips- eller lösningsberättigade inbördes. 

3. den tid. ej överstigande tvft månader från anmälan hos styrelsen om 
miijlighct att 11t61·a .fårköp eller 0111 akties iiverg{111g. ini•m vilken .fiirkiips
dla lösningsanspräk skall framställas hos bolaget. 

4. den tid inom vilken köpesumman e/Ja lösen skall erläggas. vilken tid 
ej får överstiga en månad räknat från den tidpunkt d11 kiipe.rnm111a11 clll'r 
lösenbeloppet blev bestämt. 

Om inte annat följer av förbehiillet. kan ji"irkii11s- dler lösningsriitt inre. 
utövas betriiffande mindre antal aktier ~in a~i11da11dct om fiirkiip eller 
fånget omfattar. Om tilhirnpningen av ('fl föreskrift i holagsordningen rö
rande kiipl'summan eller lihenhcloppet skulle bereda n:igon otillbörlig 
fördel. kan jiimkning ske. 

När ::mmiilan gjorts om möjlighl'f att utiirn j/irk1)p l'lla om aktiens 
övergång. skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varjc.fork1)ps
l'llcr lösningsberättigad vars postadres~ iir införd i aktieboke11 eller eljest 
känd för bolaget. 

Om inte annat fiireskri\·.1· i bolagsordningen. prövas tvist om fc'irkii[Js
cllcr liisningsr~itt och om k1)pcs1m1mw1s eller lösenbeloppets storlek av tre 
skiljemiin enligt lagen ( 1929: 145) om skiljem~in. 
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Om holugsord11i11ge11 innclu11/a ('Il he111h11dsklu11.rn/ kan. innan det visar 
sig att liisningsriitten i1111· begagnas. den till vilken aktie har övergått intl' 
utöva annan av aktien h~irllytande riitt gentemot bolaget än rätt till vinstut
delning och förctriidesrätt till tt:ckning av ny aktie vid nyemission eller till 
teckning av andel i län som avses i 5 kap. Riittigheter och skyldigheter på 
grund av sådan teckning övergiir till den som begagnar sig av \ösningsrä\
ten. 

Paragrafen innehåller f. n. bestiimmelser om den lösningsriitt vid en akties 

övergting till en ny ägare som rår föreskrivas i bolagsordningen. Paragrafen 

har kompletterats med bestiimmelscr som tillåter förbehåll om förköpsrätt, 

dvs. förbud for en aktieiigare att överlilla sina aktier innan han har erbjudit 

dem till de övriga aktieägarna eller n[igon annan Ufr 3 kap. 3 * förslaget till 

anddsbolagslag i SOU 1978: 66 s. 155). 

Bestämmelserna har behandlats i den allmiinna motiveringen (avsnitt 

2.8). 

De nya bestiimmelserna om förköpsklausukr har utformats så att de 

ansluter till vad som f. n. gäller i fråga om hembudsklausulcr. Jag kan alltså 

i huvudsak hiinvisa till förarbetena för de nuvarande bestiimmelserna 

(prop. 1975: 103 s. 314-318). Paragrafens sista stycke saknar aktualitet vid 

förköpsklausuler. eftersom det då inte finns någon ny ägare innan frågan 

om förköp är avklarad. 

Det bör framhilllas att aktieholagslagens terminologi avviker från den 

som används inom fastighetsrätten. Förköp enligt förköpslagen ( 1967: 868) 

förutsätter att det föreligger en överlåtelse. Hembud innebär däremot en 

skyldighet eller möjlighet att erbjuda nägon att förvärva fastigheten innan 

överlåtelse sker till en utomstående. 

De nya bestämmelserna har föranlett en följdändring i 3 kap. 7 *· som 

f. n. innehåller en bestämmelse om lösningsrätt enligt 3 *· 
Aktiebolagslagen innehiiller åtskilliga hänvisningar till 3 kap. 3 *. Vikti

gast är bestämmelsen i 3 kap. 2 ~ att aktier kan fritt överlätas och förvär

vas. om inte annat följer av 3 *· I övrigt kan nämnas 3 kap. 4 § om 

innehället i aktiehrevct, 4 kap. 5 § och 5 kap. 4 * om innehållet i ett 

emissionshcslut och 9 kap. 15 * om ändring av bolagsordningen. Dessa 

bestämmelser har inte behövt ändras med hänsyn till de nya reglerna om 

förköpsrätt. 

3 kap. 7 § 

Över bolagets samtliga aktier och aktieägare skall styrelsen föra förteck
ning (aktiebok). Den skall upprättas omedelbart efter bolagets hildande. 
Aktierna upptages i nummerföljd med uppgift om aktietecknarna. Aktie
ägarnas postadress llCh yrke eller titel skall anges. Finnes aktier av olika 
slag. skall av aktieboken framgå till vilket slag varje aktie hör. 

Aktiebok kan bestå av betryggande löshlads- eller kortsystem. Den kan 
också föras med maskin för automatisk datahehandling eller på annat 
liknande sätt. 
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Niir ni1gon företer utfärdat aktiebrev och enligt 6 ~ eller pii annat siitt 
styrker sitt förviirv eller niir en aktieägare eller annan hehörig person 
a~rniilcr annan fiiriindring i förhi1lli111dc som upptagits i aktiehokcn. skall 
införing av aktieiigaren eller anteckning om föriindringen genast ske med 
angivande av dagen för införingen eller anteckningen. st1vida dagen ej 
framg<°ir av annat tillgiingligt material. Omjl"irkiips- e//l'r lösningsrätt enligt 
3 ~tillkommer aktieiigarc eller annan. far införing dock ej ske, förrän det 
visat sig ;1tt .fi"irkiips- eller lösningsriitten inte begagnas. 

Är sista övcrlf1telscn pf1 aktiebrev tecknad in blanc.:o. skall namnet sättas 
ut i överl[1tclsen innan införing sker. Företett aktiebrev skall förses med 
piiskrift om införingen och dagen dii1for. 

Ändringen utgör en följd av de nya hestiimmelserna om förkiipsklausulcr 

i 3 kap. 3 §. 

4 /.:.a11. I ~ 
Aktiekapitalet kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning (nyemis

sion I eller genom att aktier ges ut eller aktiernas nominella belopp höjes 
utan ny hctalning (fondemission). 

Beslut om emission fattas av bolagsstämman, om ej annat föijer av 14 
eller l.'i §. Sådant beslut får ej fattas förrän bolaget blivit registrerat. 
Behöver bolagsordningen ändras. skall beslut därom först fattas. 

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § äger motsvarande tilliimpning vid nyemis
sion. Vid fondemission får ej till aktiekapitalet överföras belopp som 
understiger summan av de nya aktiernas nominella belopp eller den sam
manlagda höjningen av aktiernas nominella belopp. 

Vid nyemission i bolag Fars aktier iir noterade vid Stocklwlms fondbörs 
jdr aktier tecknas mot betalning m· liigre belopp iin det nominella, under 
filrutsiittning att skillnaden mellan 1•ad som skall hl'talas fiir de nya ak
tiana och deras wmmanlagda nominella helopp til(fiirs aktiekapital('( 
genom ii1·er.fiJring från bolagets eget kapital i 1h'rigt eller genom uppskrfr
ning m· 1·iirdet m· anliiggningstil/gängar. Sådan iil'crfi'iring eller 11ppskri1·
ning skall ske innan hl'slutet om nyemission registreras. 

I ett nytt .l]iirdc stycke har tagits in bestämriieiscr som under vissa 

förutsättningar tillåter nyemission av aktier till underkurs. Bestämmelser

na har behandlats i den allmänna motiveringen !avsnitt 2.7). 

Följdändringar har gjorts i 11 kap. 4 §och 12 kap. 4 *·Se också punkt 5 i 

övergångsbesti1mmelserna. 

8 kap. 15 ~ 
För registrering skall bolaget anmäla vem som utsetts till styrelseleda

mot. verkställande direktör och suppleant samt till firmatecknare ävensom 
deras postadress och personnummer. För registrering skall iiven anmälas 
av vilka och hur holagets firma tecknas. 

Anmälan göres första gången när bolaget enligt 2 kap. 9 ~ anmäles för 
registrering och därefter genast efter det att ändring inträffat i förhållande 
som anmalts eller skall anm~ilas för registrering enligt första stycket. Rätt 
att göra anmälan tillkommer även den som anmälningen gäller. 

Andras bolagets postadress. skall bolaget genast anmäla det för registre
ring. 

12-Riksda~c111979180. I st1ml. Nr 143 



Prop. 1979/80: 143 178 

Sen{lst en mcl•wJ (fter de11 ordinarie ho/{lgsstiimman skall ho/aget till 
registrering.1·my1!dighcten sä11d11 in en aktuell fl'irtcck11i11g ii1·er holagcf.\' 
styrc/se/cdamiif<'r, verkstii/l{lnde dirckt6r. suppleanter och firmateckn{lr<' 
med uppgift om deras postadress och personnummer. 

Paragrafen inr·ehi'tller f. n. bestämmelser om skyldighet för aktiebolag att 

för registrering anmäla vissa förhållanden som rör bolagets ställföretriidare 

till patent- och r.:gistreringsverket. 

I ett nytt fjii.·dc stycke n:gleras bolagets skyldighet att vai:ie år till 

registreringsmyr digheten sända in en aktuell förteckning över bolagets 

ställföreträdare. Bestämmelsen har behandlats i den allmänna motivering

en (avsnitt 2.6.5:. 

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansriikningcn har 

blivit fastställda vid ordinarie bolagsstämma skall enligt 11 kap. 3 § andra 

stycket avskrift av årsredovisningen och revisionsberättelsen sändas in till 

registreringsmyr.digheten. Bolaget kan fullgöra den uppgiftsskyldighet 

som det nu är fråga om genom att foga den aktuella förteckningen till 

årsredovisningen. Dessa åtgärder befriar självfallet inte bolaget frfin an

mälningsskyldigileten enligt första-tredje styckena. Självfallet kan den 

aktuella förteckningen i praktiken ges en sådan utformning att den kan 

utgöra en anmälan för registrering enligt första-tredje styckena. Detta 

förutsätter givet vis att det av handlingarna framgår att det också är fråga 

om en sådan registeranmälan. 

Uppgifterna i ·'örteckningen registreras inte i aktiebolagsregistret. 

Om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs kan registreringsmyndigheten fö

relägga och döma ut vite enligt 19 kap. 2 §. 

En motsvarande uppgiftsskyldighet föreslås beträffande bolagets revi

sorer i 10 kap. l:i §andra stycket. 

9 kap. 12 ~ 
Styrelsen och verkställande direktör skall. om aktieägare begär det och 

styrelsen finner att det kan ske utan väsentligt förffing för bolaget. på 
bolagsstämma lämna upplysningar angående förhållanden, som kan inver
ka på bedömandet av bolagets årsredovisning och dess ställning i övrigt 
eller av ärende på stämman. I koncernbolag avser upplysningsplikten även 
bolagets förhållande till annat koncernföretag och. om bolaget är moderbo
lag, koncernredovisning samt sådana förhållanden beträffande dotterföre
tagen som avses i första punkten. 

Kan begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter, som ej är 
tillgängliga på qämman, skall upplysningen inom två veckor därefter 
skriftligen hos bolaget hållas tillgänglig för aktieägarna samt översändas till 
aktieägare, som begärt upplysningen. 

Finner styrelsen att begärd upplysning icke kan Himnas till aktieägarna 
utan väsentligt förfång för bolaget. skall upplysningen i stället på aktieäga
rens begäran lämnas till bolagets revisorer inom två veckor därefter. 
Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen avge skrift
ligt yttrande, huruvida den begärda upplysningen lämnats till dem samt 
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huruvida upplysning.en enlig,t deras mening bort föranleda iindring i revi
sionsberättelsen eller, hetriiffan<le moderbolag, klHJCernrcvisionshcriittel
sen eller eljest ger anledning till erinran. Om så är fallet. skall ändringen 
eller crinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttran
de tillgiingligt för aktidgarna hos bolaget samt iiversiin<la det i avskrift till 
akticiigare. som hegiirt upplysningen. 

/ l'/I aktieholag med hiig.I'/ tio aktieiig11re giilll'r 11tii1·er 1·11d .1·0111.fi"iljcr111· 
.fi'irs/a-trl'lfjc .l'!vcknw 1111 \'(/f"jc aktil'iig11rl' skall haed11s til!fi'i!ll' 1111111 del 
ai· hiickcr. räkenskaper och andra handlingar. som riir holagcts rerk.rnm
hct. i den 0111fi111ni11g det hehiii·s .fi'ir att aktieiigaren sk11ll k11nn11 hediim11 
holugets stiill11i11g eller l'i.l'.1·1 iirende som skall .fi"ire/.:011111111 på hol11g.utii111-
111a11. Om det k1111 ske 1111111 oskiilig kos/1111d ella omgilng, sk11/I stvre/sen 
och \'erkstiillande dircktiircn des.rntom />1/ hcgiiran hitriic/11 11ktieiig11re11 
med den 111rec/11ing som hehii1'.1· ./iJr nyss 1111gii·1•1 iindanu)I samt tillhanda-
11111111 hchiil·liga ai·skr!ficr. Vad 1111 sagts giillcr intl'. 11111 det skulle medji'ir11 
1•11 pc1111glig risk Ji!r 11ll1·11rlig skada .fi'ir hol11ge1. 

I ett nytt jjiirde stycke har tagits in utökade bestämmelser om upplys

ningsskyldighet m. m. i aktiebolag med högst tio aktieiigare (jfr 8 kap. 12 § 

förslaget till andelsbolagslag i SOU 1978: 66 s. 198). BesHimmclserna har 

behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.8). I motsats till vad som 

gäller enligt första-tredje styckena har en aktieägare rätt att få upplysning

ar enligt fjärde stycket även utan samband med bolagstämman. 

9 kap. 14 .~ 
Beslut om ändring av bolagsordningen fattas av bolagsstämma utom i 

fall som avses i 4 kap. 13 § andra stycket. Beslutet är giltigt om det biträtts 
av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämrnan företrädda aktierna. om ej annat följer av 15 §. 

Har i bolagsordningen på grund av lag eller annan författning eller efter 
regeringens medgivande intagits föreskrift. enligt vilken viss bestämmelse 
icke får ändras utan att regeringen lämnat tillstånd d~irtill. får ej heller 
sådan föreskrift ändras utan regeringens tillstånd. 

Beslut om ändring av bolagsordningen skall genast anmälas för registre
ring och får utom i fall som avses i 18 kap. 6§ ej verkställas förrän 
registrering skett. A vscr ändringen bolagets firma eller den ort i .'frcrig1· 
där holagets styrelse skall ha sitt säte, skall länsstyrelsen i det län där 
styrelsen före ändringen har sifl säte genast 1111derrä1111s om ändringen. 

De nya bestämmelserna i sista stycket har behandlats i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 2.6.4). 

I I H aktiebolagsförordningen ( 1975: 1387) finns föreskrifter om vilka 

handlingar som skall ges in vid anmälan för registrering enligt 9 kap. 14 * 
sista stycket aktiebolagslagen. I ett tillägg till 17 * bör föreskrivas att 

bolaget också skall ge in ett intyg om att länsstyrelsen i det län där 

styrelsen före ändringen har sitt säte har underrättats om ändringen. Upp

giften att utfärda ett sådant intyg kan liimpligen anförtros åt bolagets 

revisor. 
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10 kap. 2 § 

Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige. om ej rege
ringen eller myndighet som regeringen bestämmer för särskilt fall tillåter 
annat. Den som är omyndig eller i konkurs kan ej vara revisor. 

Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono
miska förhållanden, som med hänsyn till arten och omfånget av bolagets 
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande. 

Till revisor kan även utses auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. Vid 
tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel likstiills auktoriserat revi
sionsbolag med auktoriserad revisor och godkiint revisionsbolag med god
känd revisor. Bolag som utses till revisor skall till styrelsen för det bolag 
som revisionen avser anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen. 
Den huvudansvarige skall i auktoriserat revisionsbolag 1·<1ra auktoriserad 
revisor och i godkänt revisionsbolag auktoriserad eller godkänd revisor. 
Bestämmelserna i 4, 12 och 15 H tillämpas på den huvudansvarige. 

Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske. utses minst en av 
moderbolagets revisorer. 

Paragrafen innehåller allmänna regler om revisors kompetens. 

Tredje stycket innehåller bestämmelser om revisionsbolag. Bolag som 

utses till revisor skall till styrelsen för det bolag som revisionen avser 

anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen. Ändringen innebär att 

de nya bestämmelserna i 10 kap. 15 § om revision skall tillämpas även på 

den huvudansvarige. 

/0 kap. 3 § 
Minst en a1· bolagsstämman utsedd re1·i.rnr skall vara auktoriserad 

revisor eller godkiind revisor 
I. om bolagets bundna egna kapital uppgår till minst en miljon kronor, 

eller 
2. om enligt den scna.H fastställda balansräkningen .fi1/I täckning inte 

finns för bolaget.i· registrerade aktiekapital. 
Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revi

sor om 
I. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två 

senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar I 000 
gånger del enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring bestämda basbe
loppet för den sista månaden av respektive räkenskapsår, 

2. antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i 
medeltal överstigit 200, eller 

3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade på fondbörs eller på lista 
utgiven av sammanslutning av svenska fondkommissionärer. 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga om 
visst bolag. beträffande vilket de i andra stycket I eller 2 angivna omstän
digheterna föreligger, förordna att bolaget får utse viss godkänd revisor i 
stället för auktoriserad revisor. Sådant heslut är giltigt i högst fem år. 

Vad i andra och tredje styckena föreskrives gäller även för moderbolag i 
en koncern om nettoviirdet av koncernföretagens tillgångar enligt fast
ställda koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren över
stiger det gränsbelopp som anges i andra stycket eller om antalet anställda 
vid koncernföretagen under nämnda tid i medeltal överstigit 200. 
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I annat bolag än som avses i första, andra och fjiin.le styckena skall 
auktoriserad revisor eller godkänd revisor utses. om ägare till en tiondel av 
samtliga aktier begär det vid bolagsstämma. där revisors val skall ske. 

I paragrafen föreskrivs att bolagsstämman i vissa bolag skall utse minst 

en kvalificerad revisor. 

Enligt.fi:irsta stycket i dess giillande lydelse skall minst en av holagsstiim

man utsedd revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor. om bolagets 

bundna egna kapital uppgår till minst en miljon kronor. Första stycket har 

kompletterats så att motsvarande giiller om bolaget inte har full tiickning 

för sitt aktiekapital. Den nya bestämmelsen har behandlats i den allmänna 

motiveringen (se avsnitt 2.6.3). 

Genom ändringen i a11drn stvcket rättas en misskrivning vid akticbolags

lagcns tillkomst i fråga om SFS-nr för lagen om allmän försiikring. 

/Okap.13~ 

Revisor ffir ej till enskild aktieägare eller utomstående himna upplysning
ar om sådana bolagets angelägenheter som han fått kännedom om vid 
fullgörande av sitt uppdrag. om det kan lända till förl'i'rng för bolaget. 

Revisorn är skyldig att till bolagsstämman lämna alla upplysningar som 
bolagsstämman begär, om det ej skulle lända till väsentligt förfr'ing för 
bolaget. Revisorn iir 1·idarc skyldig att lämna medrcrisor. gra11skare som 
avses i 14 .~.ny re1·isor och. om bolaget har./iJrsatts i konkurs, ko11k11r.1fiir
l'llltare erjiJrderliga upplysningar om bolagets an!feliiRenhcter. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om revisors tystnadsplikt och upp

lysningsskyldighet. 

Den nya be5tämmelsen i andra stycket har behandlats i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 2.5.5). 

Upplysningsskyldigheten gentemot medrevisor m. fl. iir ovillkorlig i den 

bemärkelsen att upplysningsplikten inte begränsas av ett förfångsrckvisit. 

IV kap. 15.9 
För registrering skall bolaget a11miila Fem som 11tsetts till rc1·isor samt 

dennes postadress och personnummer. Bestämmelserna i 8 kap. 15 §and
ra stvcket skall hiin•id tillämpas. 

Senast en månad efter den ordinarie bolagsstämman skall bolaget till 
registreringsmyndigheten sända in en aktuell jårteckning iii·er bolagets 
rel'isorer med uppgiji om deras postadress och personnummer. 

Paragrafen. som är ny. innehåller bestämmelser om skyldighet för aktie

holag att anmäla vissa förhållanden som rör bolagets revisorer till patent

och registreringsverket. 

Enligt .första stycket skall bolaget för registrering anmäla vissa uppgifter 

om bolagets revisorer. Bestämmelserna har behandlats i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 2 . .5.3). 

Hänvisningen till 8 kap. 15 § andra stycket innebär att anmälan skall 
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göras första gången när holaget enligt 2 kap. 9 * anmiils fi.ir registrering. 

Därefter görs anmälan genast efter det att en iindring har inträffat i förhfil

lande som har anmälts eller skall anmälas för registrering. Av hiinvisningen 

följer ocksa att revisorn själv har rätt att göra anmälan. 

Om bolaget redan är registrerat niir lagändringen träder i kraft. gäller 

särskilda regler enligt punkten 4 i övergångsbestämmelserna. 

Enligt undra stycket skall aktiebolaget varje är till patentverket sända in 

en aktuell förteckning över bolagets revisorer meu uppgift om deras post

adress och personnummer. Förteckningen skall skickas senast en månad 

efter den ordinarie bolagsstämman och kan fogas till årsredovisningen. 

Bestiimmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.6.5). 

Uppgifterna i förteckningen registreras inte i aktiebolagsregistret. 

Om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs kan registreringsmyndigheten fö

relägga och döma ut vite enligt 19 kap. 2 ~-

I 8 kap. I .'.i* fjärde stycket har införts en motsvaranuc uppgiftsskyldighet 

beträffande bolagets ställföreträdare. 

11 kap. 4 ~ 
Utan hinder av vad i 15 * fjärde stycket bokföringslagen ( 1976: 12.'.il 

förcskril's om användningen av belopp. varmed värdet av där avsedd 
anläggningstillgång 11ppskrh•s, får sådant belopp utnyttjas även till iikning 
av aktiekapitalet genom nyemission eller fondemission eller till avsättning 
till en uppskrivningsfond. vilken får tas i anspråk endast för ändamål som 
avses i nämnda lagrum i hokföringslagen eller för iikning m· aktiekapitalet. 

Vid värdering av moderholags aktier eller andelar i dotterföretag skall 
aktier. vilka dotterföretaget äger i moderbolaget. ej anses ha något värde. 

Ändringarna i fiirsta stycket är en följd av de nya bestiimmelserna om 

nyemission till underkurs i 4 kap. I * tjärde stycket. 

llkap.6~ 
Om synnerliga skäl föreligger, får regeringen eller myndighet som n:ge

ringen bestiimmer medge att bruttoomsättningssumman icke behöver 
anges i resultaträkningen i årsredovisningen. 

Som särskild intäktspost skall upptagas utdelning på aktier i dotterbolag. 

Enligt andra stycket i förevarande paragraf i dess nuvarande lydelse 

skall, om ett aktieholag driver av varandra viisentligen oberoende rörelse

grenar, bruttoresultatet av varje sådan rörelsegren redovisas särskilt. Som 

framgår av vad jag har anfört vid 2 kap. 7 * förslaget till lag om årsredovis

ning m. m. i vissa företag (se avsnitt 4.2) bör uppgiften kunna tas in i en 

not. Jag har därför funnit att bestämmelsen i andra stycket i förevarande 

paragraf i dess nuvarande lydelse bör föras över till 11 kap. 8 *förevarande 

lag som innehåller bestämmelser om sådana uppgifter i anslutning till ett 

aktiebolags ilrsredovisning som får tas in i noter till resultat- och balansräk

ningarna. 
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Il kap. 8 ~ 
Utöver vad som följer av bokföringslagen ( 1976: 125) skall i resultaträk

ningen och balansräkningen lämnas uppgifter och särskilda upplysningar i 
följande hänseenden: 

I. Aktier i andra bolag skall upptagas med angivande for varje bolag av 
dess namn. antalet aktier och dessas nominella värde och värde enligt 
balansräkningen. Understiger båda dessa värden för aktierna i ett bolag. 
som ej är dotterbolag, femtiotusen kronor eller det lägre belopp. som 
motsvarar fem procent av det aktieägande bolagets eget kapital enligt 
balansräkningen, får dock specifikation utelämnas. När det ur allmän och 
enskild synpunkt är påkallat får regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer tillåta att även eljest aktier redovisas utan specifikation. 

2. Består aktiekapitalet av aktier av olika slag. skall anges hur det 
fördelar sig pä de olika aktieslagen. 

3. Ändringar i beloppen av det egna kapitalets poster jämfört med 
föregående balansräkning skall specificeras. 

4. Om bolaget innehar fordran på grund av penninglån som lämnats med 
stöd av tillstånd enligt 12 kap. 8 § eller ställt säkerhet med stöd av sådant 
tillstånd, skall uppgift lämnas därom. Storleken av lämnade lån samt arten 
av ställda säkerheter och beloppet av de lån. för vilka säkerhet ställts, skall 
anges. Uppgift skall även lämnas om vilken anknytning till bolaget den har 
till vilken lån lämnats eller för vilken säkerhet ställts. 

5. Har bolaget utelöpande lån, som är konvertibla eller förenade med 
optionsrätt till nyteckning. skall för varje lån anges utestående lånebelopp 
samt tid och villkor för utbyte eller för nyteckning. Beträffande utelöpande 
lån mot vinstandelsbevis skall för varje lån anges utestående lånebelopp 
och räntebestämmelserna. 

6. För vai:je i balansräkningen som anläggningstillgång upptagen post, 
vari ingår skepp eller maskiner. inventarier och dylikt eller byggnader, 
skall anges dels tillgångarnas anskaffningsvärde, dels det sammanlagda 
beloppet av de intill balansdagen på anskaffningsvärdet företagna av- och 
nedskrivningarna. Har sådana tillgångar uppskrivits, skall även anges 
kvarstående oavskrivet belopp av uppskrivningen. 

7. För fastigheter som är anläggningstillgångar skall anges taxeringsvär
den med fördelning på de under särskilda poster i balansräkningen upp
tagna tillgångarna. 

8. Om det förekommit sådan förändring i resultaträkning eller balans
räkning beträffande posters gruppering eller eljest som väsentligt påverkar 
jämförbarheten mellan åren, skall redogörelse lämnas för förändringen. 

9. Dril'er bolaget rörelsegrowr som iir väsentligen oberoende av 1•ar
andra. skall brutloresu/tatet al' varje sådan rbrelsegren redovisas särskilt. 

De uppgifter och särskilda upplysningar som avses i första stycket får 
intagas i noter. om tydliga hänvisningar göres vid de poster i redovisnings
handlingarna till vilka de hänför sig. 

I fråga om den nya nionde punkten i första stycket hänvisar jag till vad 

jag har anfört om redovisningen av resultatet av rörelsegrenar vid 2 kap. 

7 * andra stycket förslaget till lag om årsredovisning m. m. i vissa företag 

(se avsnitt 4.2) och till vad jag har anfört vid 11 kap. 6§ förevarande lag. 
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11 kap. 9 ~ 
I fiirvaltningsberiittelsen skall upplysning liimnas dels om s:1dana för 

bedömningen av bolagets vcrksamhctsresultat och ställning viktiga förh;ll
landen. för vilka redovisning ej skall lämnas i resultalriikning eller hal;ins
räkning. dels om hiindelser av väsentlig hetydelse för holaget. som intrMfat 
under räkenskapsåret eller efter deltas slut. 

I förvaltningsberiittelsen skall anges medclantalct under riikenskapsårct 
anstiillda personer med angivande tillika av mcdelantalct för varje arbets
sliille med mer iin tjugo anställda. Vidare skall anges sammanlagda belop
pet av räkenskapsårets löner och ersättningar dels till styrelsen och vcrk
stiillande direktör. dels till övriga anställda. Tantiem och diirmcd jämsliilld 
ersättning till styrelsen och verkställande direktör skall anges särskilt. Har 
bolaget anställda i flera länder. skall löner och ersiittningar anges siirskilt 
för var:ie land jiimte uppgift om mcdelantalet anstiillda i respektive land. 

förvaltningsberättelsen skall innehälla förslag till dispositioner beträf
fande bolagets vinst c;ller förlust. 

I::u aktiebolag som enligt I 0 kap. 3 * andra stycket iir skyldigt att ha 
auktoriserad revisor skall till förvaltningsberiittelsen foga en linansierings
analys. I ji11a11sieri11R.rnnalyse11 skall redovisas bolagets finansiering och 
kapitalinvesteringar under räkenskapsåret. 

I fråga om ändringen i Jiiirde stycket hänvisar jag till vad jag har anfört 

om utformningen av finansieringsanalysen vid 2 kap. 8 * förslaget till lag 

om årsredovisning m. m. i vissa företag (se avsnitt 4.2). 

12 kap. 4 * 
Till reservfond skall avsättas belopp som 
I. om reservfonden ej uppgår till tjugo procent av aktiekapitalet. mot

svarar minst tio procent av den del av nettovinsten för året som ej går åt för 
att täcka balanserad förlust. 

2. på grund av aktieteckning erhållits för aktierna utöver det nominella 
beloppet. 

3. den för vilken aktie förverkats erlagt till bolaget. 
4. enligt 4 kap. 17 * skall tillfalla bolaget. 
5. vid utbyte av fordran enligt skuldebrev mot aktie, motsvarar skillna

den mellan fordringsbeloppet och aktiens nominella belopp. 
6. enligt bolagsordningen skall avsättas till reservfonden, 
7. enligt beslut av bolagsstämman eljest skall överföras från det i halans

räkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfond. 
Vid beräkning av det belopp. som enligt första stycket I minst skall 

avsättas till reservfond, skall nettovinsten ökas med vad som kan ha 
tillerkänts styrelseledamot. verkstäflande direktör eller annan som tan
tiem. 

Nedsättning av reservfond får enligt beslut av bolagsstiimman endast 
ske för 

I. täckande av sådan förlust enligt faststiilld balansräkning som ej kan 
täckas av fritt eget kapital. 

2. ökning 111· aktiekapitalet genom nyemission l'l/cr fondemission. eller 
.3. annat ändamål. om rätten med motsvarande tillämpning av 6 kap. 6 * 

ger tillstånd till nedsättningen. 
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Andringen i treL(jl' stycket 2 iir en följd av de nya hestiimelserna om 

nyemission till underkurs i 4 kap. I * fjiirdc stycket. 

13 kap. 2 * 
Df't i/ligger styrelsen att ofi'irdriijlig('ll 11ppriitta 1·11 .l'lirskild hala11.1Ttik-

11i11g sä snart dl't ji1111s skiil att anta att bolagets eget kapital understiger en 
tredjedel av det registrerade aktiekapitalet. Visar ha/a11sriik11i11gt'll att så 
iirfi1/ltt. skall styrelsen snarast möjligt till bolagsstämma hiinskjuta fräga 
om bolaget skall träda i likvidation. Godkänns ej pil ordinarie holags
stiimma under nästföljande räkenskapsår balansriikning som utvisar att det 
egna kapitalet uppg[1r till hiilflen av d.:t registrerade aktiekapitalet. skall 
styrelsen. om ej bolagsstämman beslutar att bolaget skall triida i likvida
tion. hos riitten ansöka att bolaget .fi'irsiitt.1· i likvidation. S:°1dan ansökan 
kan aven göras av styrelseledamot, verkstiillandc direktör. revisor eller 
akticiigare. 

Göres ansökan enligt första stycket. förordnar riitten att bolaget skall 
trii.da i likvidation. om c_i under ärendets handliiggning i tingsrätten styrkes 
att halansriikning utvisande att bolagets eget kapital uppgår till hiilften av 
det registrerade aktiekapitalet blivit granskad av revisorerna och godkiind 
av bolagsstämma. 

Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek tillägges inom linjen en 
post utvisande den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som skulle 
följa, om de redovisades till försäljnings värdet med avdrag för försäljnings
kostnaderna. Beträffande sådana anliiggningstillgångar. som undergår fort
löpande värdeminskning, gäller dock att de upptages till anskaffningsvär
det minskat med erforderliga avskrivningar och nedskrivningar. om därige
nom erhålles ett högre värde. 

Underlåter styrelseledamöterna att fullgöra vad som åligger dem enligt 
första stycket. svarar de och andra som med vetskap härom handlar på 
bolagets vägnar solidariskt för bolagets uppkommande förbindelser. Så
dant ansvar inträder även för aktieägare som. när likvidationsplikt förelig
ger enligt första stycket tredje meningen. med vetskap härom deltar i 
beslut att fortsätta bolagets verksamhet. Den ansvarighet som det 1111 iir 
fräga 0111 giiller dock ej för förbindelser som uppkommer sedan likvida
tionsfrågan hänskjutits till rättens prövning eller sedan en balansriikning, 
som 1m·isar att bolagets eget kapital uppgår till hälften av det registrerade 
aktiekapitalet. blivit granskad av n:visorcrna och godkänd av bolags
stämma. 

I paragrafen regleras frågan om tvångslikvidation vid förlust av viss del 

av aktiekapitalet. 

Genom ändringen i första stycket första meningen har styrelsens plikt 

att agera vid befarad kapitalbrist ffttt en mer kategorisk avfattning än i 1975 

års aktiebolagslag. Bestämmelsen har behandlats i den allmänna motive

ringen (avsnitt 2.6.2). 

Både 1910 och 1944 års aktiebolagslagar innehöll bestämmelser om 

skyldighet för styrelsen att. när helst anledning fanns att anta att aktiekapi

talet gått förlorat till viss del. ofördröjligen uppriitta en särskild fikvida

tionsbalansriikning. 1975 års aktiebolagslag torde inte ha inneburit någon 

ändring i sak när det giillcr styrelsens skyldighet att agera vid befarad 

kapitalbrist. 
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Med den nu föreslagna lydelsen åsyftas inte heller nägon saklig ändring i 

förhållande till äldre hestämmelser. I syfte att undvika missförstånd om 

lagens innebörd föreskrivs uttryckligen att det åligger styrelsen att, så 

snart det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger en tredje

del av det registrerade aktiekapitalet, ofördröjligen upprätta en särskild 

balansräkning för utrönande av bolagets ställning. Sådan balansräkning 

skall alltså upprättas när styrelsen har vetskap om att bolagets ekonomi 

har försämrats och misstanke finns att aktiekapitalet har gått förlorat till 

mer än två tredjedelar. 

Visar det sig att hristen i aktiekapitalet överstiger två tredjedelar. skall 

styrelsen snarast möjligt till bolagsstämman hänskjuta frf1gan om bolaget 

skall träda i likvidation. Att styrelseledamöterna vid underlåtenhet att 

agera blir personligen ansvariga för bolagets uppkommande fi.irhindelser 

framgår av paragrafens fjärde stycke. 

Ändringen i .fi"irsta stycket tredje meningen innebär en markering av att 

likvidationsfrågan skall bedömas på grundval av en balansräkning, som 

avser det aktuella läget på stämmodagen. Bestämmelsen har behandlats i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 2.6.3). 

Ändringen i fjärde stycket är en följd av ändringarna i första stycket. 

19 kap. 2 * 
Registreringsmyndigheten kan vid vite förelägga verkstiillande direktö

ren eller styrelseledamot att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller annan 
författning att 

I. till myndigheten sända in behörig redovisningshandling, revisionshe
rättelse. delårsrapport eller p;rreckning enligt 8 kap. 15 .~ fjiirde stycket 
eller JO kap. 15 *andra stycket, 

2. hos myndigheten göra hehörig anmälan för registrering. 
Föreläggande enligt första stycket 2 får ej meddelas. om underlåtenhet 

att göra anmälan medför att bolagsstämmans eller styrelsens beslut för
faller eller bolaget hlir skyldigt träda i likvidation. 

Försuttet vite utdömes av registreringsmyndigheten. 

Paragrafen innehåller bestiimmelser om registreringsmyndighetens möj

ligheter till vitesföreläggande. 

Ändringen i _fi'jrsta stycket I innebär att registreringsmyndigheten har 

möjlighet till vitesföreläggande om bolaget inte efter den ordinarie bolags

stämman har sänt in en aktuell förteckning över bolagets stiillföreträdare 

och revisorer. 

Ö1·ergtlngshestiimmdser 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
2. I kap. 2 * i dess nya lydelse gäller även när ett aktiebolag före 

ikraftträdandet av denna lag har fått ett bestämmande infiytande över en 
juridisk person och en betydande andel i resultatet av dess verksamhet. 

3. Styrelserepresentation för anställda som förekommer vid denna lags 
ikraftträdande inskränks inte genom I kap. 2 * i dess nya lydelse. 
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4. För bolag som iir registrerat i aktieholagsregistret vid ikrafttriidandet 
av denna lag tilliimpas de nya besiämh1clscrna i 8 kap. 15 ~ fjiinle stycket 
och 10 kap. 15 s fr. o. m. den I januari 19!C. S[1dant bolag skall göra 
anmiilan som avses i 10 kap. 15 * första stycket första giingen i samband 
med att bolaget insiinder förteckning enligt andra stycket i samma para
graf. 

5. 4 kap. I s fjärde stycket giiller ocks[1 vid nyemission i holag vars 
aktier iir noterade p[1 lista utgiven av sammanslutning av svenska fond
kommissionärer. 

Andra p1111ktt'11. Nya materiella riittsreglcr hör normalt endast giilla 

beträffande sädana riittsförhtillanden som uppkommer sedan reglerna har 

triitt i kraft. Emellertid är det uppenbart olämpligt att ha olika lagregler för 

skilda ho lag beroende p{1 vid vilken tidpunkt bolaget har hildats <se prop. 

1975: 103 s. 713). Motsvarande bör enligt min mening giilla i fdga om 

koncerner. I saklig överensstiimmelse med vad kommitten har föreslagit 

föreskrivs diirför i denna punkt att lagiindringcn i I kap. 2 *· som utesluter 

50/50-bolag fr~m koncernbegreppet. skall giilla retroaktivt. 

Tredje punkten. Denna bestämmelse, som i viss män utgör ett undantag 

från andra punkten, har behandlats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 

2.4.2). Bcstiimmclsen avser styrelserepresentation enligt lagen ( 1976: 351) 

om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska 

föreningar och lagen t 1976: 355) om styrelserepresentation för de anstiillda 

i bankinstitut och försäkringsbolag. 

Denna övergångsbestämmelse skyddar styrelsen~presentation som har 

inrättats och innebär alltså att sådan styrelserepresentation skall förekom

ma fortsättningsvis även om mandattiden löper ut för individuella arbetsta

garrepresentanter eller personbyten sker bland dem. 

En förebild till bestämmelsen finns i 6 * lagen om styrelserepresentation 

för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

Fjärde punkten. I 8 kap. 15 s ljiirdc stycket och I 0 kap. 15 s andra 

stycket föreslås en helt ny skyldighet för aktiebolag att varje år till regi

streringsmyndighctcn sända in en aktuell förteckning över bolagets 

stiillföreträdarc och revisorer. Samtidigt föreslås i 10 kap. 15 ~ första 

stycket en ny skyldighet att för registrering anmiila vissa uppgifter om 

bolagets revisorer. 

Arbetsbelastningen hos registreringsmyndigheten under t1r 1981 kan för

väntas bli onormalt hög bl. a. till följd av reglerna om att iildrc aktiebolag 

måste före utgången av år 1981 höja sitt aktiekapital till 50000 kronor för 

att undgå att bli avförda ur aktiebolagsregistret. 

För att arbetet vid registreringsmyndighetcn under år 1981 inte skall hli 

alltför betungande föreslf1s att nu ifrågavarande besWmmclser blir tilliimp

liga först fr. o. m. den I januari 1982. såvitt giiller bolag som är registrerade 

i aktiebolagsregistret den I januari 1981. St1dana bolag skall första gången 

göra anmälan som avses i 10 kap. 15 *första stycket inom en månad efter 
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ordinario.: bnlagsstiimma. Detta följer av en hiinvisning till IO kap. 15 § 

andra styo:ket. Diirefter sker anmiilan sf1 fort det intrii!Tar nf1gon föriindring. 

För bolag som anmiils för nyregistrering skall uppgifterna om revisorer

na Himnas i samband hiirmed. 

Fl'mtl' 1w11ktl'11. Enligt de nya bestiimmclser om fondbörsverksamhet 

som har triitt i kraft den I januari 1980 ffir sådan verksamhet i fortsättning

en bedrivas bara av Stockholms fondbörs. Detta innebär bl. a. att Svenska 

fondhandlareföreningens noteringar av viirdepapper pf1 en siirskild lista 

kommer att upphöra och övertas av fondbörsen (prop. 1978/79: 9. NU 50. 

rskr 443). Enligt punkt 5 i övergfmgsbestiimmdserna till lagen t 1979: 749) 

om Stockholms fondbörs får dock fondhandlareföreningen fortsätta sin 

verksamhet under en övergångstid av liingst två år. Med hänsyn härtill 

föreskrivs i förevarande punkt att bestämmelserna om nyemission till 

underkurs i 4 kap. I * ljärde styo:ket skall gälla ockst1 för bolag vars aktier 

iir noterade pt1 fonhandlarlistan. 

5 Hemställan 

Jag hemstiiller att lagrådets yttrande inhiimtas över förslagen till 

I. lag om handelsbolag och enkla bolag. 

'"l lag om ärsredovisning m. m. i vissa företag. 

3. !ag om ändring i aktiebolags!agen ( 1975: 1385). 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemstiillan. 
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LAGRADET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammantriide 

1980-03-18 

IX9 

Närvarande: f. d. justitiert1det Petren. regeringsrf1dct Hilding. justitierådet 

Viinghy. 

Enligt protokoll vid regeringssarnrnantriide den 31 januari 1980 har rege

ringen p<i hemställan av statsrädct och cheft:n för justitiedepartementet 

Winberg ht:Slutat inhiimta lagrädets yttrande över förslag till 

I. lag om handelsholag och enkla bolag. 

2. lag om fasredovisning rn. m. i vissa företag. 

3. lag om iindring i aktiebolagslagen ( 1975: L~85 ). 

Förslagen har inför lagrikkt föredragits av hovri1ttsasscssorerna Per 

Pettersson och Ann-Christine Zachrisson. 

Förslagen föranleder följande yttranden. 

Fi.irslaget till lag om handelsbolag och enkla holag 

Lagnldet: 

Som frarnhfills i lagrådsremissen överensstämmer det remitterade försla

get till lag om handelsbolag och enkla bolag till stora delar med gällande 

riitt. Från principiell synpunkt kan diskuteras om det iir en iindarn;llsenlig 

lagstiftningsteknik att som hiir sker klä stora delar av en äldre lag i ny 

språkdriikt eller om det inte hade varit hiittre alt - sedan 1974 års holags

kornrnittc funnit att föskilliga tankar som framförts i utredningsdirektiven 

inte borde realiseras och därefter även kornmittens förslag i vissa delar fött 

förfalla under dep;1rternentsheh;mdlingen - genomföra partiella iindringar 

i 1895 års lag. Den valda tekniken medför vissa risker för att de språkliga 

iindringarna kommer att medföra förskjutningar iiven i sak - låt vara 

endast i detaljer - utan att något praktiskt behov hiirav gjort sig giillande. 

Niir emellertid lagstiftningsarbctet nu utförts. föranleder det i huvudsak 

endast mindre erinringar från lagrädets sida. Uppenbarligen iir det mening

en. att den nya lagen skall tolkas i belysningen av iildre riittspraxis och 

doktrin - friimst Håkan Nials arbete Om handclsholag och enkla bolag. 

Det förtjänar understrykas. att handclsbolagsformen också enligt den nya 

lagstiftningen iir en i hög grad flexibel assoc:iationsform. lhir många frf1gor 

är överlämnade [1t holagsmännens överenskommelser. Den iir pli så siitt 

iindamtilsenlig för smilföretag. medan den diiremot hiide med avseende p<°1 

horgcnärsskyddet och i arbetsriittsligt hiinseendc iir mindre liimpad för 

näring.sverksamhet i större skala. 
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I kap. 

3 * 
Lagrådet: 

190 

Stadgamlet i I s första stycket avser samtliga fall dt1 td clkr lkra har 

avtalet att utöva niiringsverksamhet i bolag. Genom bestiimmclscn i andra 

stycket undantages vissa av dessa avtal. Niir flircvarandc paragraf angcs 

giilla andra fall iin som avses i I ~första stycket ligger niirmast till hands att 

uppfatta paragrafen såsom avseende andra fall iin samtliga de 'iOm angivcs 

i I ~forsla stycket: paragrafen skulle alltsii ej heller giilla undantagsfallen i 

I ~andra styckct. Avsikten iir cmellertid att dcssa undantagsfall skall g[1 in 

undcr förevarandc paragraf och alltsf1 utgöra enkla bolag. För att detta 

skall komma till klart uttryck bör första stycket av förevarandc paragraf fii 

följande lydelse: "Ett enkelt bolag föreligger. om tvii eller flera har avtalat 

att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag förcligger enligt I s. ·· 

2 kap. 

2 * 
/,agrådct: 

Förevarande bcstiimmclse avscr att siikerstiilla att icke n{1gon som sak

nar de övriga bolagsmiinm:ns förtroende kan intriilla som bolagsman. En 

bolagsmar.s riitt i bolaget kan övergii till annan icke blott gcnom iiverl<°1-

telse. Är bolagsmannen t. ex. en juridisk person kan vid dess upplösning 

dess riitt i bolaget tilläggas någon av delägarna. St1 iir fallet niir efter en 

b(ilagsmans friinfälle - dil dennes dödsbo automatiskt blir holagsman mcn 

d{1 ockst1. om inte annat avtalats. likvidationsanledning fi.ireliggcr - hans 

riitt i bolaget vid arvskifte tilliigges någon av deliigarna i boct. Bolagsrnans 

andel kan ocks{1 genom testamente som legat tilliiggas nilgon. Vid en 

bodelning kan bolagsmannens riitt i bolaget tilliiggas dcn andrc maken. 

lfrilgavarande bestämmelse mästc anses iiga tilliimpning iiven pii ffing av 

nu antydd art. 

Samtycker icke övriga bolagsrniin till att dcn till vilkcn andelen \lvergiitt 

intriider som bolagsman. bör denne fil samma riittsstiillning som den till 

vilken bolagsman utan övriga deliigares samtyckc överlf1tit sin andel. Den

na riittsstiillning anges i 21 ~första stycket. Sii som detta stycke utformah 

kan det starkt ifrågasiittas huruvida det omfattar s{1dana fall Slllll nu ;°1syf

tas. Det förordas d~iri"ör att 21 ~första stycket första meningen ff1r fiiljandc 

lydelse: "Överl{1ter en bolagsman utan samtycke av de övriga bolagsmiin

ncn sin andel i bolaget till någon annan eller utmiits och fiirsiiljs andelen 

eller överg{1r eljest bolagsmans andel utan samtycke som nyss niimnts till 

nfignn. har övcrlf1telscn. försiiljningcn eller överg[111gcn följande verkan 

mot bolaget. .. 
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9-11 ~ 

L<1gr11det: 

lnnehönlen i uttrycket i 9 ~ att hrist' uppkommit i någons insats iir ej 

alldeles otvetydig. Vad som fisyftas synes vara att holagsmannens andel i 

bolagets beh[1llning enligt t1rshokslutet - hans beh{1llna insats - i1r liigre iin 

vad den enligt vad som avtalats mellan bolal,!smimnen om insatsbelopp och 

förfallotiden skolat vara. Det är denna skillnad som skall fyllas genom att 

holagsmannens riinta. arvtitlc och vinslantlel h{1\les inne. Detta skulle 

klarare framgi't om andra meningen i 9 ~ för följande lydelse: .. Om en 

bolagsmans heh{1llna insats iir liigre iin den skall vara enligt vad som 

avtalats mellan holagsmiinnen. skall dock av vad honom tillkommer det 

belopp hiillas inne som heh(ivs flir att fylla bristen.·· 

I I Il ~ iir ej alltlclcs klart vad som menas med att bolags mans insa\shc

lopp inte for ökas utöver avtalat belopp. Ovisst iir om hiiri ingilr ett 

insatsbelopp. vanirn (iven:nskommelse föreligger men som enligt denna 

iinnu ej iir förfallet till betalning. lnnehiillet blir tydligt om andra meningen i 

10 ~ för denna lytlelse: "Hans beht1llna insats fftr dock inte mot nt1gon 

annan holagsmans hestridande ökas utöver vad den skall vara enligt vad 

som avtalats mellan bolagsmiinnen ... Motsvarande otydlighet föreligger i 

11 ~ och därför förordas - i överensstiimmelse med vad som fiireslagits 

hctriiffande 10 * - att bolagsman inte skall vara skyldig att på hegiiran av 

de övriga bolagsmiinnen "öka sin beht1llna insats i bolaget utöver vad den 

skall vara enligt vad som avtalats mellan bolagsmiinnen ... 

15 * 
Lag rtldl' t: 

I första stycket omniimns - som en utgfmgspunkt fi.lr paragrafens regle

ring av frilgan om preskription av skadest~1ndstalan mot holagsman - bl. a. 

det fallet att s;'\dan talan förs i en bolagsmans namn för bolagets riikning. 

H;irmcd åsyftas en form av talan, som benämns actio pro socio och som 

innebiir att vad kiiranden kan vinna i processen tillerkiinns holaget. medan 

han själv svarar för rättegångskostnaderna. med riitt att om han vinner rit 
sina kostnader tiickta av vad som kommer bolaget till godo. En sådan 

taleriitt föreligger under vissa förutsiittningar i akticholagsriitten ( 15 kap. 

5 ~ akticbolagslagen). Nial (S. 80 f. 176 n utgår från att den föreligger ocksft 

i friiga om handelsbolag. Även om Nials argumentering med utgiingspunkt 

i giillande riitt inte torde vara helt himlande. föranleder det ingen erinran 

frfm lagrådets sida att en sådan taleriitt nu tillerkiinns bolagsman. Skäl 

kunde anfiiras fiir att den borde regleras uttryckligen och inte bara förut

siittas. men den valda tekniken är dock godtagbar. 
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L11J,:rlidct: 

ViJ fiin:varamk paragraf uttalar Jepartcments<.:hcfen alt holagsmannen 

blir bunJcn av en Jorn. varigenom bolaget har {dagis en förpliktelse. samt 

att i en pro<.:ess mellan holagsborgcniiren od1 bolagsmannen om Jennes 

skylJighet att svara för förpliktelsen Jomen utgör ett bevis för att bolaget 

har Jen i domen angivna förpliktelsen. Departemens<.:hefen gör Jm:k Jet 

förhchi'1llet att bolagsmannen kan göra inviindningar grundade pi'1 hans 

personliga förhällande till holagsborgeniiren. Det gjorda förhchiillet kan 

dock inte anses uttömmanJe. Den angivna domens verkan mot bolagsman

nen fiir anses grundad på det förhållandet att i ett hanJelsholag vad en 

företriidare för bolaget avtalar eller eljest handlar i förhållande till tredje 

man blir bindande för envar holagsman. Men denna regel har undantag. 

Om en bolagsman överskridit sin befogenhet niir han företog en riittshand

ling för bolaget. giiller enligt 18 ~ inte riittshandlingen mot holaget - och 

följaktligen ej heller mot övriga bolagsmiin - om mcdkontrahenten var i 

ond tro hetriiffande bolagsmannens befogenhet. Det kan ej rimligen förhi'tl

la sig så att en bolagsman skall vara bunden av en dom niir den grundats pi'1 

ett av bolagets företriidare gjort medgivande. som inneburit överskridande 

av hans befogenhet. och motpartt:n insett att befogenhetsöverskridande 

förelåg. I ett s{1dant fall mi'iste i process mellan bolagsborgeniiren och en 

annan bolagsman priivas en invändning om bristen hos den i1beropadt: 

domen. Det linns ankJning antaga att det gives iiven andra situationt:r df1 

en dom varigenom en tredje man tilliigges viss riitt mot bolaget ej iir 

avgörande för rättslägt:t mellan holagsborgeniiren och en holagsman. Det 

kan ej ankomma pi't lagrådet att söka mera fullstiindigt belysa ifr~igavaran

de spörsmål. 

L11gr1ldl'I: 

Vid 2 * har lagrådet föreslagit en jiimkning i första stycket. 

Andra - femte st y<.:kena i denna paragraf iivcrensstiimmer i det viisent

liga med regler i 3 kap. 3 * aktiebolagslagen i dess lydelse enligt remissen. 

Vid sistniimnda lagrum kommer att framföras erinringar mot förslaget att 

nu införa möjlighet att i bolagsordningen för aktiebolag intaga förbehi'1ll om 

fiirköpsriitt od1 förslaget kommer i dt:n delen att avstyrkas. Erinringarna 

viJ 3 kap. 3 ~ aktiebolagslagen har i allt väsentligt giltighet iivcn s;°1vitt 

avser handelsbolagen. Lagrådet avstyrker därför de i andra - ljiirde sty<.:

kena upptagna reglerna om förköpsriitt till andel i handelsbolag. Vad som 

s;igs i andra - fjiirdc sty<.:kena om förköpsrätt o<.:h kiipesurnm;1 hör d;irför 

utgi't. 
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24 * 
llilding anför för sin del: 

I nu gällande lag om handelsbolag och enkla holag görs skillm1d mellan 

bolag som slutits på bestämd tid och holag som slutits p[1 ohestiimd tid. 

Bolag som slutits på bolagsmans livstid räknas såsom slutet på obestämd 

tid. 
Har bolaget slutits på obestiimd tid kan det när som helst uppsägas av 

bolagsman och holaget skall då. om ej annat avtalats. triida i likvidation 

sex månader därefter. 

Antingen bolag slutits på hestämd eller obestiimd tid kan enligt 27 ~ 

nuvarande lag en bolagsman begära att bolaget omedelhart skall triida i 

likvidation under vissa angivna förutsättningar. nämligen att bolagsman

nen själv eller annan bolagsman genom fortvarande sjukdom eller annat 

olycksfall blivit urståndsatt att fullgöra vad som ankommer pf1 honom. att 

annan bolagsman tredskats att göra avtalat tillskott eller utan övriga ho

lagsmäns medgivande för enskild räkning förfogat över sin andel i bolaget. 

att annan bolagsmans andel i bolaget blivit utmätt och försåld. att annan 

bolagsman i bolagets angelägenheter visat trolöshet eller grov försummelse 

eller vårdslöshet eller att annan bolagsman genom lagakraftägande dom 

dömts till fängelse i minst sex månader. 

De angivna uppsägningsgrunderna i 27 * har i princip bibehållits i det 

remitterade förslaget men motsvarande lagrum har fått en allmiinnare 

formulering (se förslagets 25 * med därtill hörande specialmotivering). 

I remissen föreslås nu att livstidsavtalen hryts ut till en siirskild kategori. 

De skall i fortsättningen inte kunna siigas upp annat än om sådana särskilda 

omständigheter föreligger som nyss nämnts. Som skäl härtill anges att 

livstidsavtal kan ha karaktär av en pensionsliknande förmån och att det 

framstår som otillfredsställande om ett sådant avtal skulle kunna bringas 

att upphöra efter endast sex månaders uppsägningstid. 

Förslaget innebär emellertid också att den person. för vilkens livstid 

avtalet slutits. blir ur stånd att säga upp avtalet. om inte sådana särskilda 

omständigheter föreligger som ovan angivits. Denna situation har inte 

berörts i remissen. Det kan enligt min mening inte uteslutas. att gällande 

regler kan ha fungerat som ett skydd för den svagare parten i ett bolagsav

tal. Med hänsyn härtill och då något omedelbart behov av lagändringen 

inte redovisats förordar jag att den nuvarande ordningen bibehålls och att 

paragrafens första stycke får följande lydelse: "Ett bo lagsavtal kan träffas 

för bestämd eller obestämd tid. Avtal som träffas för en bolagsmans livstid 

jämställs med avtal som träffas för obestämd tid." 

Skulle den föreslagna ändringen ändå genomföras. bör övergångsbe

stämmelserna till den nya lagen kompletteras med ett stadgande av inne

börd att äldre hestämmelser skall tillämpas i fråga om avtal for holagsrnans 

livstid som träffats före ikraftträdandet. Ett sådant stadgande kommer i det 

följande att föreslås av lagrådet och jag hänvisar härutinnan till vad som 

anförs i anslutning härtill. 
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28 * 
Lagrädl'1: 

194 

I förevarande paragraf anges. att ett enmanshandelsbolag skall anses ha 

triill i likvidation senast vid utg[mgen av viss frist. Så utformad ger regeln 

sken av all likvidation just på grund av regeln kan inträffa iiven tidigare. 

Detta torde dock ej vara avsikten. En annan sak är all pii grund av 

bolagsmannens beslut därom bolaget kan ha triitt i likvidation före den 

angivna fristens utgi\ng. Stadgandet - som bör angiva en bestämd tidpunkt 

dt1 likvidation skall anses inträda niir siirskild åtgärd därför ej vidtagits före 

denna tidpunkt - kan lämpligen givas följande lydelse: "Eu handelsbolag i 

vilket antalet bolagsmän har gått ned till en skall. när delta förhållande har 

bestC1tt under sex mtmader. anses ha trätt i likvidation. om sii ej skett 

tidigare." 

Lagrädet: 

I yttrande den 12 december 1979 över bl. a. förslag till lag om kallelse på 

okiinda borgenärer framhöll lagrådet det ur systematisk synpunkt vara att 

föredraga att bestämmelserna om kallelse på okända borgeniirer rörande 

handelsbolag intas i vederbörande specialförfattning. Regeringen har se

dermera biträtt lagrådets förslag och det genom proposition den 13 mars 

1980 framlagda förslaget till lag om kallelse på okiinda borgeniirer innehål

ler inga sådana regler beträffande handelsbolag. Departementschefen har i 

yttrande till statsrådsprotokollet den 13 mars 1980 framhållit att åsyftade 

bestämmelse borde tagas in i förslaget till handelsbolag. 

Med hänsyn till vad sålunda förekommit bör i förslaget till lag om 

handelsbolag och enkla bolag upptagas en bestämmelse i ämnet. Den kan 

lämpligen fogas in som ett tredje stycke i förevarande paragraf och få 

följande lydelse: "När bolaget har trätt i likvidation. fi'tr kallelse på bola

gets okända borgenärer sökas av bolagsman eller likvidator." 

34 ~ 

l'etrh1 anför för sin del följande: 

Genom att bolagets rörelse kan fortsättas under likvidationen kan denna 

komma att draga ut på tiden och kanske pågå under flera år. Då i 32 9 ej 

hänvisas till 7 och 9 *~ föreligger ej enligt lagen någon rätt för bolagsman 

att fä ut vad som enligt 6 ~ tillgodoräknats honom. Avsikten synes vara all 

detta liksom hans andel i ev. uppkommande vinst enligt 7 * skall stå inne 

hos bolaget och utbetalas till honom först vid den slutliga utdelningen 

enligt 34 ~ i samband med bolagets upplösning. 

Detta innebär att bolagsmannen - som kan tänkas vara fullt sysselsatt 

med uppgifter i bolaget under den långa likvidationstiden - icke fär ut 

någon inkomst från bolaget under denna tid men icke dess mindre har att 

betala inkomstskatt på vad som tillgodoräknats honom och hans andel i 
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bo\agc:ts vinst år för r1r. Enlig\ bol.Jöringslagen synes nämligen f1rsbokslut 

skola uppriittas för var:ie år iiven under likvidationstiJen. 

Lagtexten synes icke hindra att liolagsmännen genom avtal ordnar sä all 

medel fr[in bolaget tillgodoförs dem. Emellertid kan förhf11Iandet mellan 

bolagsmiinnen vara sådant att enighet om ett avtal ej kan niis. För sådant 

fall synes en regel som löser det påtalade problemet knappast kunna 

undvaras. En möjlighet synes vara att i 34 * första stycket till det diir 

upptagna stadgandet foga en tilliiggsregel av följande lydelse: .. Utan 

hinder av vad nu sagts skall, om rörelsen fortsiitter under liingn: tid än ett 

räkenskaps[ir. bestämmelserna i 7 och 9 ** giilla, s;ivida inte annat avta

lats.·· 

35 * 
Lagrådet: 

I enmanshandelsbolag som är i likvidation får enligt förevarande para

graf endas\ sådana rättshandlingar eller andra åtgärder fi.iretas som tjänar 

avvecklingsiindamf1let. Det synes vara avsett att ocksf1 bolagets rörelse rnr 

fortsättas, om detta tjänar avvecklingsändamälet. Dessutom får rörelsen 

fortsättas. om det behövs för att de anställda skall fil skälig tid att skaffa ny 

anstiillning. 

Den sålunda angivna innebörden står inte helt klar vid enjiimförelse med 

33 §. Innebörden synes komma till tydligare uttryck. om första stycket av 

förevarande paragraf ges följande lydelse: ""Om el! handelsbolag i vilket 

antalet bolagsmän har gått ned till en har trätt i likvidation. får bolagets 

rörelse fortsättas eller annars rättshandlingar eller andra åtgärder vidtas 

endast i den miin det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller för att 

de anställda skall ff1 skälig tid för att skaffa ny anställning ... Bestämmelsen 

iir sanktionerad av de rättsverkningar vid åsidosältande som följer av 

andra stycket i förevarande paragraf. 

Innebörden i bestämmelsen i andra stycket skulle omedelbart framgå om 

stadgandet inledes med ordcn: .. En rällshandling. som är otilli'ttcn enligt 

första stycket. fär åberopas ctc ...... . 

37 * 
Lawådet: 

Att en person som är omyndig eller i konkurs skall kunna utses till 

likvidator synes i princip inte vara lämpligt. Undantagsfall kan naturligtvis 

inträffa. t. ex. om den som är omyndig. med vcdcrbörlig.t tillstånd driver 

näring och därvid iir bolagsman. De fall som med nuvarande omyndighets

regler kan komma i fråga och då det dessutom är lämpligt att den omyndigc 

är likvidator är dock så fåtaliga all de inte syncs behöva siirskilt beaktas. 

Beträffande bolagsman som är i konkurs synes det iin mer sällan kunna 

framstå som önskvärt att han förordnas till likvidator av rätten. Lagrfi(lct 

avstyrkcr därför det undantag som bctriiffande bolagsman föreslt1s fri\n 
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förbudet i förevarande paragraf mot att utse den som iir omyndig eller i 

konkurs till likvidator. 

41, 43 och 44 §§ 

LaRrådet: 

Av förevarande bestämmelser framgår inte. vem som skall ombesörja att 

bolagsmännen får del av redovisningshandlingarna. när likvidator har haft 

hand om likvidationen. Uppgiften hör ankomma på likvidatorn. Föreskrift 

härom kan lämpligen upptas som en ny sista mening i 41 § av följande 

lydelse: "Berättdsen och redovisningshandlingarna skall av likvidatorn 

delges var och en av bolagsmännen". 

Införs den sål11nda föreslagna bestämmelsen. blir delgivningslagcn till

lämplig (22 §andra stycket nämnda lag). I princip skall diirvid den handling 

som avses med delgivningen överliimnas till den som skall delges i hu

vudskrift eller styrkt avskrift eller styrkt kopia. Vissa undantag hiirifrän. 

såsom vid kungörelsedelgivning. synes ändamålsenliga också i det fall som 

avses med före\ arande paragrafer. Därför bör orden "genom överläm

nande av en bestyrkt avskrift" utgå ur 43 respektive 44 §. 

4 kap. 

2 § 

Lawådet: 

I det remitterade förslaget görs i förevarande paragraf - i motsats till 

vad som är fallet heträffande 1895 års lag - inte någon hänvisning till vissa 

bestämmelser i 2 kap. som för sin tillämpning i allmänhet kräver att 

näringsverksamhet utövas. Motiveringen härtill är att enkelt bolag inte 

skall användas for drivande av näring. Som påpekas i remissen giiller dock 

undantag från denna princip i fråga om jordbruksrörelse som drivs i bolag. 

när bolagsmännen är bokföringsskyldiga enligt jordbruksbokföringslagen. 

Det är således framför allt jordbruksföretag som torde kunna dra nytta av 

den utförliga regleringen av enkla bolag i lagförslaget, medan andra former 

av enkla bolag skulle kunna klara sig med ett mycket enklare regclsystem 

eller eventuellt inte behövde regleras alls. Det är därför lämpligt att regle

ringen utformas så att den i vart fall inte sämre än gällande rätt passar för 

jordhruksföretag. I 47 § 1895 års lag, som motsvarar förevarande paragraf. 

hänvisas även till 11 §. som motsvarar 2 kap. 9 § i lagförslaget. Föreva

rande paragraf bör därför hänvisa även till 2 kap. 9 §. som reglerar tid

punkten när bolagsmännen äger lyfta bl. a. vinstandel (jfr Nial s. 401). I 

47 § 1895 års lag hänvisas även till preskriptionsbestämmelserna i 15 § i 

lagen. Reglerna i 4 kap. 4 § i lagförslaget torde emellertid härutinnan vara 

tillräckliga. 
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Lagrildct: 

Förutsättningen för att bolagsmähnen skall i den situatloi1 som avses i 

paragrafen undgii solidariskt ansvar mot mcdkontrahcnten är att denne 

icke var i god tro heträffande den från bolagets sida anviinda henämningcn. 

Detta skulle med större tydlighet framgil om i ~tadgandet anges att solida

riskt ansvar intriider för förbindelser gentemot den som varken insåg eller 

borde ha insett "att henämningcn avs[1g ett enkelt bolag". 

7 * 
Lagrädet: 

I förevarande paragraf hänvisas i fråga om likvidation och upplösning av 

enkelt bolag bl. a. till 2 kap. 33 * första meningen. Andra meningen av 

sistniimnda paragraf innehåller bestiimmelser om fortsättande av bolagets 

rörelse. Dessa bestiimmelser kan vara av betydelse för ett jordbruksförc

tag som är enkelt bolag. Under hiinvisning till vad som anförts vid 2 * 
förordas att hänvisningen i förevarande paragraf fftr omfatta hela nämnda 

33 § och sålunda även andra meningen. 

Övergångsbestämmelserna 

Lagrådet: 

Den föreslagna lydelsen av punkt 4 i övergångsbestämmelserna ger 

enligt ordalagen inte någon upplysning om vad som fram till den I januari 

1986 gäller beträffande frågan. huruvida hanJclsbolag eller enkelt bolag 

föreligger. Vidare må anmärkas. att skyldighd föreligger att ansöka om 

registrering av handelsbolag. innan bolaget börjar sin verksamhet, och att 

denna skyldighet är straff sanktionerad. varför det hör klargöras. när ansö

kan senast skall göras om registrering av enkelt bolag som genom den nya 

lagstiftningen hlir handelsbolag. Övergängsbestämmclserna synes i denna 

del kunna ges följande lydelse: "4. Fråga huruvida handelsbolag eller 

enkelt bolag föreligger skall intill utgången av är 1985 bedömas enligt äldre 

lag. Enkelt bolag. som från och med den I januari 1986 blir handelsbolag. 

skall ansöka om registrering före nämnda dag." 

Enligt nuvarande lag gäller för bolagsavtal. som slutits för en holags

mans livstid. de regler om uppsägning av avtalet som givits för holag slutna 

på obestämd tid. Genom det remitterade förslaget änJras Jetta. Bolagsav

tal slutna för en bolagsmans livstid kommer att utgöra en särskild grupp. 

och möjligheterna att uppsäga avtalet begränsas. En sådan ändring bör ej 

gälla för livstidsbolag tillkomna före den nya lagens ikraftträdande. Det 

remitteraJe förslaget påkallar därför en övergångshestämmelsc av för

slagsvis följande lydelse: "Bolagsavtal. som före lagens ikraftträdande 

slutits för en bolagsmans livstid. skall även därefter anses träffat för 

obestämd tid." Stadgandet bör lämpligen tagas upp som punkt 5 bland 

övergångsbestämmelserna och följaktligen bör punkterna 5-9 i förslaget i 
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stiillct fä numren 6-10; i punkten 3 skall df1 som undantag anges punkterna 

4-8. 

J<'örslag till lag om årsredovisning m. m. i vissa företag 

J /i/din!: anför för sin del: 

Huvudsyftet med den föreslagna Jagen är att framtvinga årsredovisning 

iiven i vissa andra företag än aktieholag. Därutöver föreslås regler om 

koncernredovisning enligt ett nytt och utvidgat koncernhegrepp. 

Det angivna syftet med den föreslagna lagen skulle ha kommit till klarare 

uttryck om lagen - såsom skett i kommittfförslaget - inletts med hestäm

melserna om årsredovisning, medan definitionen av det nya koncernhe

greppet fått utgöra första paragraf i kapitlet om koncernredovisning. Av 

remissen kan utläsas att den framskjutna placeringen av bestämmelserna 

om koncernbegreppet valts med aktieholagslagen som förehild. Aktiebo

lagslagen inleds emellertid med en definition av begreppet aktieholag och 

först därefter följer en delinition av koncernhegreppet. Såsom den nu 

föreslagna lagen byggts upp (jfr kapitalrubriken: 1 kap. Inledande bestäm

melse.) kan den lätt ge intryck av att den endast handlar om koncerner. 

Detta kan bl. a. få till följd att företagare lägger den ifrån sig utan att 

uppmärksamma, att den ålägger dem årsredovisningsskyldighet. Då emel

lertid en omredigering av lagen skulle medföra svårigheter i förevarande 

skede av lagstiftningsarbetet, avstår jag från att föreslå en sådan. 

I kap. 

1 * 
Lagri/der: 

Av förc.:varandc paragraf jämförd med reglerna om koncernredovisning i 

3 kap. i 1<1gförslaget följer att iiven enskild näringsidkare. som pt1 sätt anges 

i paragrafen har ett bestämmande inflytande över en juridisk person. kan 

bli skyldig att uppriitta koncernredovisning för dels den rörelse som han 

själv driver. dels den juridiska personens verksamhet. Uestiimmelserna 

kan medföra vissa tillämpningssvårigheter. Om en person dels har en 

rörelse som han sjiilv driver dels äger aktiemajoriteten i ett aktiebolag. 

torde man ha rätt att utgå fran att de båda verksamheterna ingår i en 

koncern. vilket bl. a. innebär att innehavet av aktierna skall redovisas i den 

enskilda rörelsens bokslut. Emellertid framgår av bokföringslagen att en· 

enskild person kan vara bokföringsskyldig för flera olika rörelser ( 12 * 
fjärde stycket och 21 * andra stycket). Om en niiringsidkare p[1 så sätt 

driver tvf1 rörelser. för vilka han är skyldig utt upprätta årsbokslut, samt 

dessutom iiger aktiemajoriteten i ett aktiebolag. uppkommer frågan om 

aktieholaget skall anses utgöra dotterföretag till den ena eller den andra 

rörelsen eller eventuellt anses helt fristilende. Övervägande skäl talar för 
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att aktiebolaget anses utgöra dottertöretag till den rörelse med vilket det 

har det närmaste sambandet. Någon helt tillfredsstillande lösning av detta 

problem torde inte nås förrän redovisningsmetoder ut vecklats som möjlig

gör en redovisning av sidoordnade koncerner. något som i sin tur torde 

förutsätta att man är beredd att dra in iiven ägarnas privata fiirmögenhcts

förh~11landen i bilden. Även med de tolkningssvårigheter som nu redovisats 

bör emellertid det framlagda förslaget godtas också i fr{1ga om redovisning

en av enskilda näringsidkares rörelse. 

Hi/Jin>: anför for sin del ytterligare: 

Begreppet koncern förekommer f. n. i ett flertal lagar utan att lhtri ges 

nf1gon definition av begreppet. Däremot görs i motiven till dessa lagar 

uttalanden om vad som i respektive lag skall avses med koncern. Sålunda 

sägs i förarbetena till bokföringslagen ( 1970: 125: iindr. 1976: 991 I att med 

koncern i 12 * femte stycket avses koncern enligt den definition som ges i 

aktiebolagslagen tprop. 1976: !04 s. 152). Av förarbetena till lagen om 

anställningsskydd 1974: I 2i framgär att i denna lags koncernbegrepp inne

fattas iiven den situationen att annan juridisk person iin aktiebolag är 

moderföretag (prop. 1973: 129 s. 136). Koncernbegreppet i lagen om an

ställningsskydd gäller enligt motivuttalanden även vid tillämpning av lagen 

t 1974: 981) om arbetstagares rätt till ledighet for utbildning. semesterlagen 

( 1977: 480) och lagen I 1978: 4101 om rätt till ledighet för vård av barn. m. m. 

I lagen ( 1976: 351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag 

och ekonomiska föreningar har direkt i lagtexten angetts vad som i den 

lagen skall anses som koncern. Sålunda stadgas i 3 ~andra stycket. att med 

koncern förstås i denna lag svenska juridiska personer som enligt bestiim

melserna i I kap. 2*aktieholagslagenI1975: 13851 eller. s~vitt avser eko

nomiska föreningar. vid en motsvarande tillämpning av dessa bestiimmel

ser är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra. En lika

dan bestämmelse finns i 2 ~ andra styi:ket lagen I 1976: 355) om styrelsere

presentation för de anställda i hankinstitut och försäkringsbolag. 

I förevarande lagrådsremiss görs i specialmotiveringen till 3 kap. 5 ~ 

årsredovisningslagen ett uttalande. som tyder på att avsikten varit att 

koncernbegreppet i 12 ~ femte stycket bokföringslagen i fortsättningen 

skall innefatta även det utvidgade koncernbegrepp som nu föreslås. I sak 

innebär bestämmelsen i 12 * femte stycket att företagen inom en koncern. 

om inte undantag medges. skall ha samma räkenskapsår. 

Det synes inte stå i god överensstämmelse med giingse lagstiftningstek

nik att utan ändring i bokföringslagen utvidga tillämpningsomrädet för 

bestämmelsen i 12 * femte stycket nämnda lag till all giilla även det kon

cernbegrepp som föreslås i den nu aktuella lagstiftningen. Jag delar i 

princip meningen att en sådan utvidgning är önskviini och föreslår diirför 

att en ändring görs i 12 * femte stycket hokföringslagen för att markera att 

koncernbegreppet i fortsättningen kommer att ha en annan innebörd i 

nämnda lagrum än som förutsattes vid dess tillkomst. Ändringen kan 
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förslagsvis ff1 följande lydelse: "Fjärde stycket iiger motsvarnnde till

liimpning pft riikcnskapsår inom koncern. Ml.!d koncern forstiis kom:ern 

enligt I kap. 2 ~ aktiebolagslagen ( 1975: 1385) och I kap. I~ lagen 

r 1980: 000) om årsredovisning m. m. i vissa företag ... 

Om man underlåter att göra en sådan precisering i bokföringslagen. kan 

dessutom oklarhet komma att uppstå vid tolkningen av bl. a. lagen om 

anstiillningsskydd. Dess koncernbegrepp omfattar f. n. inte den situationen 

att en enskild niiringsidkare är moderföretag. Det framgi'ir inte av remissen 

om avsikten varit att det nya koncernbegreppet skall tilliimpas även inom 

arbetsrätten. Skulle så vara fallet bör i enlighet med vad jag ovan anfört 

motsvarande bestämmelser införas i dessa lagar. Är avsikten däremot att 

det nya koncernbegreppet inte skall gälla inom arbetsriitten. torde en 

tolkning i denna riktning försvåras av att koncernbegreppet i bokföringsla

gen automatiskt ges det nya vidare innehållet. 

2 kap. 

I ~ 

Lagrädet: 

Skyldighet ;.itt avgiva årsredovisning skall enligt första stycket punkt 3 

föreligga om tillgångarn;.is nettovärde i rörelsen enligt balansräkningar for 

de två senaste räkenskapsåren överstiger I 000 basbelopp. Tvekan kan 

råda huruvida skyldigheten att avge årsredovisning intriider redan det 

andra året nettovärdet överstiger 1000 basbelopp eller först det därpå 

följande året. Uttryckssättet är detsamma som användes i bestämmelser 

om krav på att en revisor skall vara auktoriserad ( 10 kap. 3 ~ aktiebolagsla

gen) och här kan innebörden rimligtvis ej vara annan än att krav på en 

auktoriserad revisor föreligger först det tredje året eller med andra ord 

först räkenskapsåret niirmast efter två. vilkas balansräkningar utvisat net

tovärde på tillgångarna överstigande 1000 basbelopp. Tidsbestämningen 

får anses ha samma innebörd i förevarande paragraf och skyldighet att 

avgiva ftrsredovisning inträder alltså först för räkenskapsåret efter det att 

balansräkningarna för de två närmast föregående räkenskapsåren upptagit 

nettovärdet p<°1 tillgångarna till mer än 1000 basbelopp. 

Enligt första stycket punkt 4 skall moderföretag upprätta årsredovis

ning. om koncernen enligt koncernbalansräkningar för de två senaste åren 

haft tillgångar överstigande 1000 basbelopp. En förutsiittning för tillämp

lighet av punkt 4 är alltså att skyldighet att upprätta koncernbalansräkning 

förelegat. Sådan skyldighet föreligger enligt 3 kap. I ~ när koncernen har 

minst tio anställda. Men i sådant fall skall moderföretaget upprätta årsre

dovisning redan på grund av bestämmelsen i första stycket punkt 2. I punkt 

4 föreskrivs alltså en skyldighet som redan föreligger enligt punkt 2. Punkt 

4 bör därför i och för sig utgå. Om det emellertid - såsom upptagande! av 

punkt 4 ger viss anledning antaga ehuru intet därom sägs i motiveringen -
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iir önskviirt. all mmlcrföretag i en kom:crn med mindre iin tio anstiillda 

skall liimna {1rsredovisning. diirest ncttoviirdet av koncernens tillg[ingar 

överstiger 1000 basbelopp fastän nettovärdet av moderbolagets egna till

giingar ej överstiger detta belopp. kan detta. med bibehiillande av punkt 4 i 

förevarande paragraf. uppniis genom sådan jämkning av stadgandct i 3 

kap. I * att detta kapitel blir tilliimpligt ocksil p:i koncern med nettoviirde 

pf1 tillgtmgarna över 1000 basbelopp. ehuru antalet anställda understiger 

till. 3 kap. I * kan givas denna innebörd genom att till paragrafen i dess 

föreslagna lydelse fogas följande: "eller om nettoviirdet av koncernföreta

gens tillg{111gar enligt balan<.riikningar för riikenskapsfiret. heriiknat enligt 

hestiimmelserna i 2-4 **· överstiger det griinshelopp som anges i 2 kap. I * 
första stycket under 3." 

, ' - ' 
L11gr<ldet: 

Avsikten iir att iirsredovisningen skall hällas tillgiinglig hus den redovis

ningsskyldigc för envar som vill taga del av densamma. Detta torde -

liksom i 44 * lagen ( 19.'i I: 308) om ekonomiska föreningar skett sf1vitt gäller 

sf1dan förenings redovisningshandlingar - höra komma till direkt uttryck i 

lagtexten. Det förordas därför all i förevarande paragraf upptages ett nytt 

fjärde stycke med följande lydelse: "Årsredovisningen skall senast sex 

m~mader efter riikenskapsårets utg;'mg hos den årsredovisningsskyldige 

hilllas tillgiinglig för envar som vill taga kiinnedom om densamma ... 

Denna regel torde böra gälla även i fråga om revisionsberättelsen. varför 

4 kap. 12 * bör hiinvisa också till den förevarande regeln. 

4 * 
Lagrildet: 

I motivc:n till forevarandc: paragraf uttalar dc:partc:mi:ntschefcn (avsnitt 

2.3.1.) alt c:nskild som bt:giir att en avskrift av årsn:dovisning skall inford

ras bör vara skyldig att erlägga en ansökningsavgift. Departementschefen 

anför vidare. En sådan avgift kan införas genom en iindring i expeditions

kungörelsen. som inte fordrar riksdagc:ns medverkan. Genom en sådan 

avgift motverkas att avskrifter begiirs i trakasseringssyftc eller av obefo

gad nyfikenhet. Då tillgång till årsredovisningen iir p[1kallad av nf1got 

allmiint intresse bör avskrift av redovisningen alltid kunna infordras och 

n{1gon avgiftsbelagd ansökan behövs d[1 alltsE1 inte. 

Någon motsvarighet till den föreslagna avgiften synes svilr all finna 

inom förvaltningsrätten. Avsikten med förslaget om iirsredovisning iir all 

bringa de av förslaget berörda företagens ekonomiska förhållanden till 

offentlig kiinnedom. Inom föreningslagstiftningen iir en skyldighet för före

tagaren att hillla E1rsredovisningcn tillgiinglig för den som önskar ta del av 

rcdlivisningen straffsanktionerad. Eftersom iiven enligt förevarande för

slag förutsätts all den intresserade skall kunna rn del av i1rsredovisningen 

14-Uiksd11}.!c111'179/NO. I sam/. Nr 1./3 
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hos företagaren och möjligheten att begära länsstyrelsens forel;1ggandc 

framstår som en sanktion. om företagaren inte medverkar frivilligt. ter det 

sig egendomligt att i uttalat prohibitivt syfte införa avgiftsskyldighet. Sank

tioner finns i m~ nga olika former inom förvaltningsriitten. men de brukar 

inte vara avgiftsbelagda. An egendomligare framstär den föreslagna ord

ningen. om man betänker att den som först önskar m del av årsredovis

ningen kan ha ett högst legitimt syfte - han kan!. ex. vara företrädare för 

de anställda i företaget - men likväl bli tvungen att betala avgift för ett 

föreläggande. scm leder till att handlingarna därefter blir offentliga och 

tillgängliga för envar som vill ta del av dem. oavsett vilket syftet diirmed 

är. Den föreslagna ordningen synes inte st<1 i god överensstiimmelse med 

de grunder på vilka tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip bygger. 

Därtill kommer .itt farhf1gorna för att avskrifter skulle begäras i trakasse

ringssyfte eller av obefogad nyfikenhet ter sig överdrivna. Den förordade 

ordningen bör d:irför inte genomföras. 

7 * 
Laxrådct: 

Vid läsningen av sista stycket uppstår. med de normer för behandlingen 

av substantiv scm i övrigt tillämpas i lagförslaget. oklarhet om huruvida 

avsikten är att alla uppgifter. oavsett hur många de är och vad de avser. ffir 

tas in i en enda not. Så torde inte vara fallet. Stycket torde bli mera liittliist. 

om det i närmare anslutning till motsvarande bestämmelse i aktieholagsla

gen får följande lydelse: "Uppgifterna får tas in i noter. om tydliga hiinvis

ningar görs vid de poster i redovisningshandlingarna som uppgifterna 

hänför sig till." 

3 kap. 

* 
Lawådet: 

Beträffande en ifrågasatt utvidgning av stadgandets tilliimpningsområdc 

hänvisas till vad lagrådet anfört vid 2 kap. I *· 
4 kap. 

I och 3 ** 
LaRrådet: 

I första stycket andra punkten av I * stadgas - i nära anslutning till 

aktiebolagslagen,; regel - att en eller flera av revisorerna. dock inte alla. 

kan utses av någon annan än den som enligt huvudregeln skall utse reviso

rerna. Enligt aktiebolagslagen är huvudregeln att revisorerna väljs av 

bolagsstämman. Den primära uppgiften för revisorerna i ett aktiebolag är 

att granska styrelses och verkställande direktörs förvaltning och avge 

revisionsberättelse till bolagsstiimman. Det är från denna utgtingspunkt 

naturligt att åtminstone någon av revisorerna i ett aktiebolag skall utses av 
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holagsstiimman. Motsvarighet till en aktieholagsrevisors angivna primära 

uppgift saknar revisorn i ett handelsbolag. Någon motsvarighet till bolags

stämman i aktiebolaget finns ej hclkr. Något bärande skäl till att. såsom 

sker i förslaget. förhindra den f1rsredovisningsskyldige att till annan över

lt1ta att utse samtliga revisorer synes ej föreligga. Det förordas diirför alt 

andra punkten i forsla stycket i I * måtte givas det innehi\llet alt den 

årsredovisningsskyldige kan bestämma att annan iin han själv skall utse 

revisor. I konsekvens hiirmed hör i andra stycket första meningen föreskri

vas att en eller llera n:visorssuppleanter kan utses (av den redovisnings

skyldige eller den som denne hestiimmer). Vidare bör i 3 § forsla stycket 

göras den jiimkningen att relativsatsen med lydelsen ··som utses av den 

{1rsredovisningsskyldige" fftr utg;°1. 

Som framh[1lls i lagriidsremissen sänker friinvanin av revision viisentligt 

viirdet av en årsredovisning. Årsredovisning som skall uppriittas enligt den 

föreslagna lagen bör diirfor alltid hli föremål for revision. Detta förusätter 

att revisor utses i s;°1dan tid att han kan granska årsredovisningen. innan 

skyldighet intriider att hf1lla redovisningen tillgiinglig. Önskvärt iir sjiilvfal

let att revisor utsetts senast i anslutning till det aktuella riikenskapst1rets 

början. sii att han haft möjlighet att under det löpande iiret göra siidana 

kontroller som han funnit önskvärda. Skyldigheten all uppriitta årsredovis

ning iir beroende av förhiillandena under räkenskaps[1ret. I allmiinhet torde 

det vara lätt att förutse. om skyldighet att uppriitta årsredovisning kommer 

att föreligga eller inte. och åtskilliga företag torde ha revisor även om de 

inte uppnått den storlek att enligt förslaget sådan skyldighet föreligger. Om 

undantagsvis frägan har felbedömts si"i att företagsledningen först vid slutet 

av riikcnskapsån:t upptiicker att årsredovisning miiste uppriillas. utan all 

revisor finns. ffir en s{1dan utses i efterhand för att granska [trsredovisning

en. Att det förh<lller sig så som nu anförts torde tillräckligt tydligt framgå 

av l ~jämförd med 10 ~. 

Niir det diiremot gäller skyldigheten att utse kvalificerad revisor torde 

avsikten vara att denna skall intriida först efkr det all företaget under två 

räkenskapsår haft s«htan storlek som utgör förutsättning därför. Detta 

synes ocksä rimligt. 

Lagrtldet: 

Pä säll förordats vid 2 kap. 2 9 bör i förevarande paragraf hänvisas ocksf1 

till Gärde stycket i 2 kap. 2 9. 

13 * 
Lagrådet: 

I lagrådsremissen föreslås under 10 kap. 13 ~ akticbolagslagcn. att revi

sor i aktiebolag skall vara skyldig att liimna - förutom viss granskare som 

nu ej är av intresse - medrevisor. ny revisor och. om bolaget har försatts i 
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konkurs. konkursförvaltare e11'orderliga upplysningar om bolagets angelii

genhcter. En sådan upplysningsskyldighet synes vara av betydelse även 

för de företag som iir årsredovisningsskyldiga enligt förevarande lag. Inte 

minst giiller detta. med tanke p~1 att hiir regelmiissigt är fräga om mindre 

företag. i förhållande till konkursförvaltare. Bestämmelse härom kan tas in 

i ett andra stycke av förevarande paragraf av följande lydelse: .. Revisorn 

är skyldig att lämna medrevisor. ny revisor och. om den årsredovisnings

skyldige har försatts i konkurs. konkursförvaltaren erforderliga upplys

ningar om den årsredovisningsskyldiges angcliigenheter." 

Ftirslaget till lag om ändring i aktieholagslagen ( 1975: 1385) 

LaJ:rädet: 

Ingressen 

Bifalles vad lagdidct kommer att föreslf1 betriiffande 3 kap. 3 och 7 **· 
skall dessa paragrafer behålla giillande lydelse och de skall då ej heller 

upptagas i ingressen. 

3 kap. 

3 * 
Genom de föreslagna ändringarna i förevarande paragraf öppnas möjlig-

het att i bolagsordningen intaga förbehåll att en aktieiigare eller nf1gon 

annan skall ha förköpsrätt till aktie. förköpsklausul. Benämningen för 

tanken niirmast på att klausulen skall innebiira företrädesrätt när ägaren av 

aktien vill försälja densamma. Klausulen skall emellertid kunna gälla även 

andra fång. vilket framgfir av att i klausulen kan angivas att vissa fång 

undantagits från förköpsrätten. Som mlgot berörts i lagr{1dets yttrande vid 

2 kap. 2 * lagen om handelsbolag och enkla bolag kan andel i en juridisk 

person p[1 skilda sätt övergft till ny ägare. Vid vissa förviirv synes en 

förköpsrätt icke kunna komma i fråga. Så ej när en avliden aktieiigares 

dödsbo vid dennes frånfälle tar över hans egendom. Situationen är likartad 

när avliden akticiigare efterlämnar endast en arvinge och arvskifte därför ej 

iir påkallat eller när aktie som legat tillfaller testamentstagare. Snarlik är 

situationen niir en delägare i ett dödsbo förviirvat alla övriga dödsbodel

ägares andelar i detta och fråga om arvskifte följaktligen ej vidare är aktuell 

eller när aktie äges av handelsbolag med endast en bolagsman och detta 

likvideras. Upplösning av samäganderiitt till en aktiepost kan ske i sådan 

form att utrymme knappast finns för förköpsrätt. sil t. ex. om posten delas 

mellan de tvf1 samägarna så att envar av dem fär hälften av de i posten 

ingflende aktierna. I remissen har ej liimnats någon belysning av frf1gan om 

vilka föng som över huvud taget skall kunna underkastas förköpsrätt. 

Om en aktieägare mot bolagsordningens förköpsklausul utan förköps

erbjudande försiiljer sina aktier. iir avtalet icke bindande för bolaget och 

köparen kan ej f'i\ sitt förvärv infört i aktieboken. Frågan iir då vilken 
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verkan avtalet har mellan siiljare och kiipare. Kirnde köparen till att for

köpsklausulen åsidosatts, torde han bli humlen av avtalet. Var han Lbr

emot i god tro. måste han anses ha hiivningsriitt. Fråga iir 1.b om den 

köpare som ej ägnat frågan om förköpsklausul någon tanke kan vara i god 

tro. Hiirvid är att heakta att enligt 3 kar. 4 ~ aktiebrevet skall innehtilla 

uppgift om förkörsklausulcn. Diirmed torde dii föreligga tillräcklig möjlig

het for den som avser att förviirva en aktie att fa upplysning om förköps

klausulen. Någon helysning av det nu antydda spörsmiilet liimnas dock ej i 

remissen. 

Har en aktiepost underkastad förköpsklausul tagits i miit for ~igarens 

skuld uppkommer fr~iga om hur klausulen rå verkar det exekutiva förfaran

det. Utmätningen hör ej i och för sig föranleda föriindring i riittsliiget och 

detta leder till att utsökningsmyndighetcn i och for sig skulle ha att fön: 

fiirsiiljning göra erbjudande om förköp och. om tvist uppstiir om riitt till 

förköp eller om köresumman. föra talan i saken inför skiljerniin eller i den 

ordning som eljest giiller enligt klausulen i bolagsordningen. Å andra sidan 

kan pt1 goda grunder hävdas att åtminstone vissa av nu antydda uppgifter 

icke är väl förenliga med utsökningsmyndighetens ställning. Spörsm?1I av 

nu angiven art behandlas ej i remissen. 

Ovissheten om räckvidden av det föreliggande förslaget iir avseviird och 

detsamma gäller vilka verkningar det skulle ff1 i praktisk tilliimpning. 

Visserligen kan till försvar för den föreslagna ordningen anforas. att den 

giiller enligt den nya danska Aktieselskabsloven. efter det att tidigare 

möjligheterna att genom fiireskrift i holagson.lningen inskriinka akties 

överliltbarhet synes ha varit tiimligen obegränsade enligt dansk riitt. Å 
andra sidan har en förköpsrätt till aktier varit giillande enligt finsk riitt men 

enligt förarbetena till den svenska aktieholagslagcn ( SOU 1971: 15 s. 160) 

vållat osäkerhet och svårigheter i praktiken. Det förslag till förköpsrätt 

som lagts fram av 1974 års bolagskommittc hiinfor sig till andelar i de av 

kommitten föreslagna andclsbolagen. 01.:h dessa andelar skulle i princip 

inte vara fritt överlåtbara. Något förslag som hiinför sig till aktier. vilka i 

princip skall kunna fritt överlåtas, har inte rcmissbehandlats. Konsekven

serna för svensk rätts vidkommande av förslaget - särskilt med avseende 

på skyddet för tredje man och för omsättningen - kan därför inte anses 

tillfredsställande utredda. Med hänsyn härtill iir lagr[ulet ej berett tillstyrka 

att förslaget nu genomföres. Lagrådet förordar därför att förevarande 

paragraf tJL:h även 7 ~. vari föreslås en med föreliggande förslag samman

hängande jämkning. liimnas oförändrade. 

7 ~ 

Under hänvisning till vad som anförts vid 3 ~ förordas att förevarande 

paragraf lämnas oförändrad. 
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9 kap. 

12 ~ 

206 

Det framstiir p:'1 grund av utformningen av sista meningen i det nya fjiirde 

stycket som oklart. om vad som siigs diir syftar p[1 niirmast föreg;\ende 

mening eller iiven pf1 fors ta meningen i stycket. Det senare torde vara 

avsett. Sista meningen kan i si'1 fall förslagsvis fä följande lydelse: .. Vad 

som sagts förut i detta stycke giiller inte. om det skulle medföra en påtaglig 

risk för allvarlig skada fiir holaget att aktieägaren fiir del av uppgifter om 

holagets verksamhet. .. 

IH 

Enligt förslaget till iindring av förevarande paragraf skall. om iindring av 

bolagsordning avser holagets firma eller den ort i Sverige diir bolagets 

styrelse har sitt säte. länsstyrelsen i det Hin diir bolaget före iindringen har 

sitt siite underrättas om iindringcn. Om det skall vara nt1gon mening med 

denna underrättelseskyldighet. mf1ste reglerna utformas si'1 att man med 

siikerhet vet att länsstyrelsen får del av underriittclscn. Enligt specialmoti

veringen är avsikten att genom iindring i aktiebolagsförordningen skall 

föreskrivas skyldighet för bolaget att vid anmiilan om registrering foga 

intyg av bolagets revisor om att länsstyrelsen har underrättats. Eftersom 

hestämmelsen införs för att förehygga att iindringen av bolagsordningen 

sker i syfte att dölja oegentligheter och alla aktiebolag inte har kvalificerad 

revisor. synes ett si'1dant intyg inte vara tillfyllest. Limpligt synes vara att 

liinsstyrelsen utfärdar intyg om att underriittelsen inkommit dit. Hiiremot 

inviinds möjligen att detta skulle medföra ett merarhete för liinsstyn:lscr

na. Detta merarbete synes dock obetydligt i jämförelse med det arbete som 

kriivs av liinsstyrelserna för att ta del av och bedöma de inkomna underriit

telserna. En siidan bedömning är självfallet nödvändig. om det skall vara 

någon mening med hela arrangemanget. Eftersom anrniilan för registrering 

skall ges in genast och det kan dröja ni'1gra dagar innan bolaget mr liinssty

rclsens intyg om underrättelsen. torde detta intyg få ges in i efterskott. 

något som emellertid inte synes medföra oliigenheter av hetydelse. Vad nu 

anförts synes inte behöva föranleda nf1gra iindringar i den föreslagna lag

texten. Erforderliga föreskrifter kan meddelas i akticbolagsförordningen. 

13 kap. 

2 * 
Enligt 9 kap. 5 * aktiebolagslagen skall pil ordinarie holagsstiimma. som 

skall hållas sex månader efter utgången av var:ic riikenskapsf1r. heslut 

fattas om faststiillelse av balansriikningcn för riikcnskaps[iret. lJ nderstiger 

enligt denna balansräkning bolagets egna kapital en tredjedel av det regist

rerade aktiekapitalet. föreligger enligt förevarande paragraf likvidationsan

lcdning. Vid tiden för stämman kan emellertid bolagets stiillning ha förhätt-
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rats och om då bolagets egna kapital uppg[1r till minst hiilftcn av det 

registrerade aktiekapitalet. har anledning till tv{ingslikvidation bortfallit. 

Såsom framgår av motiveringen till den i förevarande paragrafs första 

stycke andra meningen - tredje meningen i den nya lydelsen - föreslagna 

ändringen skall frägan om bolagets ställning vid tiden för stiimman hedö

mas på grundval av en denna tidpunkt avseende balansräkning. som god

kiinnes. Att delta är fallet skulle enligt lagrådets uppfattning - inte minst 

med hänsyn till att i meningen talas om ordinarie bolagsstämma och till att 

tanken dil förs till balansriikningen för senaste räkenskapsf1r vilken ju skall 

behandlas på stiimman - tydligare framgå om det uttryckligen angives att 

godkännandet skall avse "halansriikning avseende ställningen vid tiden för 

stiimman''. 

Överg;ingsbestiimmelserna 

Punkt 2 

Övergi'ingsbestämmelsen under punkt 2 syftar till all vissa bolag. 50/50-

bolagen. som enligt hittills gällande ordning torde ha ansetts som moderho

lag till viss juridisk person. efter nya lagens ikraftträdande inte längre skall 

ha denna ställning. Denna stadgandets innehörd skulle enligt lagrådets 

mening klarare framgå, om bestämmelsen får denna lydelse: "Ett aktieho

lag. som före ikraftträdande av denna lag har fått ett bestämmande infly

tande över en juridisk person och en betydande andel i resultatet av dess 

verksamhet. skall inte i vidare mån än som följer av I kap. 2 ~ i dess nya 

lydelse anses vara moderbolag till den juridiska personen." 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOl.L 

vid regeringssammantriide 

19X0-(L\-27 

Niirrnrande: statsministern Fiilldin. ordförande. och ~tatsriiden LJ Il sten. 

Bt'hman. Mundebo. Wikström. Friggebo. Mog~ml. Dahlgren. Åsling. Sö

der. Krönmark. Bu renstam Linder. Johansson. Wirten. Holm. Andersson. 

Bt>O. Winberg. Addsohn. Danell. Petri 

Fiiredragande: statsrf1det Winberg 

Proposition med förslag till Il)' lagstiftning om handelsholag m. m. 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 

I. lag om handelsbolag och enkla bolag. 

2. lag om ärsredovisning m. m. i vissa företag. 

3. lag om iindring i aktieholagslagen ( 1975: 138'.il. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Fiirslagel lill lag om handelsbolag och enkla bolag 

I kap. 3 ~ 
Som framgår av remissprotokollet iir avsikten att det skall föreligga ett 

enkelt bolag om två eller flera har avtalat att i bolag utiiva verksamhet som 

anges i I * andra stycket. Jag håller emellertid med llffi att detta förhiillan

de framgår tydligare. om förevarande paragraf får den av lagr[1det föreslag

na lydelsen. Jag tillstyrker diirfor lagrf1dets förslag till lagtext. 

2 kap. 2 * 
Vad lagrådet har anfört i anslutning till förevarande paragraf kommer jag 

att behandla vid 21 *· 

2 kap. 9-11 *~ 
Jag tillstyrker med en mindre jiimkning att 9 * ges den lydelse som 

lagr:°1det har föreslagit. Vidare hör i tydlighetens intresse 10 och 11 ** 
ändras i enlighet med lagrådsförslaget. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regcringssammantriide den-' I _januari 19~0. 
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2 kap. 20 ~ 

Jag ansluter mig till lagrf1Jets ultalanden vid denna paragraf. 

2kap.21 * 
första si ycket av förevarande paragraf i Je1 remitterade förslaget regle-

rar riillssliillningen för den till vilken en bolagsman utan de uvriga deliigar

nas samtycke har överl~itit sin andel och for den till vilken en andel har 

iivcrg[1tt genom forsiiljning efter utmiitning. Lagrfakt har föreslagit all 

flirsla slycket utformas sii att det iiven tiicker andra fall dii en bolagsmans 

andel övergiir till niigon ulan de övriga holagsmiinnens samtycke. Jag 

ansluter mig till vad lagr~idet har anfört och tillstyrker i allt viiscntligt att 

första stycket ges den lydelse som lagr[1det har föreslagit. 

Jag delar lagddets uppfattning all reglerna om förköp i förevarande 

paragraf biir utgi\. Ang[1ende skiilen fiir min stt111dpunkt ft1r jag hiinvisa till 

vad jag anför i anledning av lagr:ldets yttrande över förslaget till iimlring i 3 

kap. 3 ~ aktiebolagslagen. 

2 kap. 24 * 
En av lagrf1dets ledamöter har föreslagit att bolagsavtal som triiffas för 

en bolagsmans livstid skall. siisom fallet iir enligt giillande riitt. jiimstiillas 

med avtal som träffas för obestiimd tid. 

för min del vidhi\ller jag den ståndpunkt som jag har intagit i denna fråga 

enligt rcmissprotokollet. Jag anser alltsr1 att livstidsavtal i princip hör 

godtas. 

2 kap. 28 * 
Jag tillstyrker lagrildets förslag till ändrad lydelse av förevarande para

graf. 

2 kap. 32 ~ 

Som jag har framhållit i prop. 1979/80: 119 anser jag att den föreslagna 

lagen om kallelse på okiinda horgeniirer inte hiir inneh[llla några regler 

betriiffande handelsbolag utan att en bestämmelse i ämncl i stället bör las 

in i förevarande lag. Jag har inget alt erinra mot lagrädets förslag till lydelse 

av bestiimmclsen. Jag delar också lagrf1dets uppfallning all hestiimmelsen 

lämplig.en kan fogas in som ett tredje stycke i förevarande paragraf. 

2 kap. 34 ~ 

32 9 i det remitterade förslaget innehåller inte rn1gon hänvisning till 7 och 

9 *~· Detta innebär att en bolagsman under likvidationen. iiven om denna 

skulle dra ut på tiden. inte har riitt att tirsvis rn ut ränta. arvode eller vinst. 

Han för i stället viinta till det slutliga skiftet. Bolagsmiinnen kan emellertid 

genom ett uttryckligt eller konkludent avtal komma överens om en annan 

ordning. 
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En av lagrfakts ledamöter har föreslagit att det till 34 * första stycket 

skall fogas en regel av inneht1ll att om rörelsen i ett handelsbolag som är i 

likvidation fortsiitts under liingre tid iin ett riikenskaps<ir bestiimmelserna i 

7 och 9 ** skall giilla. st1vida inte annat har avtalats. 

För min del finner jag inte skiil att frtingil den stiindpunkt som jag har 

intagit i remissprotokollet. Denna ståndpunkt. som överensstiimmer med 

giillande riitt LH.:h med vad kommitten har föreslagit. har inte mött någon 

kritik under remissbehandlingen av kommittens betiinkande. Jag vill i detta 

sammanhang också framhälla att likvidationsförfärandet i ett handelsbolag 

vanligtvis torde vara avslutat inom loppet av ett riikenskaps;'ir. 

2 kap. 35 * 
Jag tillstyrker lagrf1dets förslag till ändrad lydelse av paragrafen. 

2 kap. 37 * 
Jag ansluter mig till lagrf1dets uttalandi:n vid förevarande paragraf. Jag 

foreslt1r att Giirde stycket inleds med en allmiin bestiimmelse om att likvi

dator inte får vara omyndig eller i konkurs. Detta föranleder att den 

föreslagna andra meningen i stycket utgf1r och att en följdiindring görs i 

femte stycket. 

2 kap. 41. 43 och 44 ~~ samt 4 kap. 2. 6 och 7 ** 
Jag ansluter mig till lagrådets uttalanden vid förevarande paragrafer och 

tillstyrker lagri'1dcts förslag till lagtext. 

ÖvergtrngsbesHimmelserna 

Jag tillstyrker lagrådets förslag till iindrad lydelse och komplettering av 

övcrgängsbestiimmclserna. 

Förslaget till lag om årsrcdoYisning m. m. i \'issa företag 

I kap. I* 

Jag ansluter mig till vad lagrådet vid förevarande paragraf har anfört om 

tolkningen av begreppet koncern i förevarande lag. 

En av lagrådets ledamöter har föreslagit att en iindring görs i 12 * femte 

stycket bokföringslagen för att markera att koncernbegreppet i fortsätt

ningen kommer att ha en annan innebörd i sistntimnda lagrum iin som 

förutsattes vid dess tillkomst. 

Enligt min uppfattning framgärdet klart av remissprotokollet att avsik

ten iir att koncernbegreppet i 12 * femte stycket bokföringslagen i fortsätt

ningen skall innefatta inte bara det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet 

utan även det koncernbegrepp som nu föreslils. Jag anser inte att det är 

erforderligt att· särskilt markera detta förh~illande genom en ändring i 

bokföringslagen. 
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Av rernissprotokollet frarngt1r ock<1 att klllh.:ernbegrcppet i förevarande 

lagförslag utformats på hasis av rent redovisningsriittsliga iiverviiganden. 

Det är diirför inte givet att samma koncernhegrepp skall tilliimpas inom 

arbetsriitten utan den friigan för. i avvaktan pi1 resultatet av p;°1gf1ende 

utredningsarhete. avgöras i va1:je siirskilt fall fiir sig. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen den 2X fcbniari I 9XO 

har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till nya rcdovisningsrcgler för 

ekonomiska föreningar m. m. Även den lagr?1dsremissen inneh{tlkr ett p;i 

basis av redovisningsriittsliga överviiganden utformat koncernbegrepp. 

Avsikten iir att ocksf1 detta koncernbegrepp skall innefattas under begrep

pet koncern i 12 *femte stycket bokfliringslagen. 

2 kap. I * 
Jag ansluter mig till vad lagrådet har anfört om tolkningen av första 

sty<.:ket punkten J i förevarande paragraf. Skyldighet att avge årsredovis

ning till följd av bestämmelserna i denna punkt intriider allts;i t"iirst för 

riikenskapsåret efter det att balansräkningarna för de två niirmast förcgt1-

ende räkenskapsåren har upptagit nettovärdet p<t tillgängarna till mer än 

I 000 basbelopp. 

Vad därefter gäller första stycket punkten 4 delar jag lagr[1dets uppfatt

ning att det i denna punkt endast föreskrivs en skyldighet som i sjiilva 

verket redan föreligger enligt punkten 2. Jag är inte beredd att nu foresl[1 en 

utvidgning av skyldigheten att avge koncernredovisning utöver vad som 

följer av J kap. I * i det remitterade förslaget. Jag förordar diirför att 

punkten 4 i första stycket av förevarande paragraf får utg[1. 

2 kap. 2 * 
Jag tillstyrker att paragrafen kompletteras med en hestiimmelse om att 

{irsredovisningen senast sex månader efter riikenskaps?irets utgång skall 

h(11las tillgänglig hos den redovisningsskyldige för envar som vill ta kiinnc

dom om den. 

2 kap. 4* 
I anslutning till förevarande paragraf har lagrådet förordat att någon 

ansökningsavgift inte skall behöva erläggas. om en enskild begär att en 

avskrift av årsredovisningen skall infordras av liinsstyrelsen. 

Efter samråd med chefen för budgetdepartementet ansluter jag mig till 

lagrådets uppfattning. Jag vidhåller således inte längre att den enskilde bör 

vara skyldig att erl:igga en ansökningsavgift. om han vill att liinsstyrelsen i 

enlighet med bestämmelserna i denna lag skall infordra en avskrift av en 

;\rsredovisning eller någon annan handling. 

2 kap. H 

Jag tillstyrker lagrådets förslag till ändrad lydelse av paragrafens sista 

stycke. 
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3 k;ir. I~ 

I f'n°1ga om mitt stiillningstagande till vad lagrfalet har anflirt om denna 

raragraf for jag hänvisa till vad jag yllral i anslutning till 2 kap. I ~. 

4 kap. I och 3 *~ 

Jag delar lagrf1de1s urpfallnini; all I *första stycket hör kunna iindras sfi 

all den ilrsredovisningsskyldige hlir oförhindrad all l{11a annan utse samtli

ga revisorer. I konsekvens hiirmcd hiir iivcn I ~andra stycket och 3 ~forsla 

stycket iindras i enlighet med lagrådets förslag. 

Jag ansluter mig iiven till lagriidets ullalanden i övrigt vid förevarande 

raragrafcr. 

4 kar. 12* 

Jag tillst~'rker lagr;\dets förslag till iindrad lydelse av raragrafcn. 

4 kar. 13 * 
Jag ansluter mig till lagrådets ullalanden vid förevarande paragraf och 

tillstyrker lagrt1dets förslag till komplellcring av lagtexten. 

Förslaget till lag om ändring i akliebolagslagen 

3 kap. 3 * 
Paragrafen inneh{1ller f. n. bestämmelser om den lösningsriill vid en 

akties övergång till en ny ägare som får föreskrivas i bolagsordningen. I 

remissrrotokollet föreslås all raragrafrn komrlclleras med hest~immelser 

som tillilter förbehåll om förkörsräll. dvs. förbud for en aktieiigare all 

överlilla sina aktier innan han har erhjudil dem till de övriga akticiigarna 

eller någon annan. 

Lagrådet har riktat flera inviindningar mot det remillerade förslaget. 

Kritiken går i huvudsak ut pi'1 all olika spörsmtil som aktualiseras av de 

föreslagna bestämmelserna inte har blivit tillriickligl helysla. Lagrådet 

föreslfa därför att förevarande paragraf lämnas oföriindrad. 

Bakgrunden till de föreslagna hestiimmelserna om forkörsräll till aktier 

iir att delägarkretsen i ett mindre företag hiillre än nu skall kunna kontrol

leras. Förslaget ansluter i den delen till vad bolagskommitten i hetänkandel 

SOU 1978: 66 föreslog i fråga om andelar i andclsholag. Jag kan emdlertid 

hålla med lagrftdet om att vissa fr{1gor som uprkommer om det införs en 

möjlighet till förköpsklausulcr hetriiffande aktier kan behöva utredas ytter

ligare. Jag vill därli:ir inlc motsiitla mig all förevarande paragraf f. n. 

liimnas oföriindrad. Frågan om hur dcliig.arkrelsen i mindre aktiebolag 

skall kunna kontrolleras ;ir emellertid viktig. Det finns diirfor anledning att 

återkomma till denna fråga senare. 
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J kap. 7 * 
De ändringar .som har föreslagits i denna paragraf hiinger samman med 

ändringarna i J kap. J *· Under hiinvisning till vad som har anförts diir 

förordar jag att förl!varande paragraf lämnas oföriindrad. 

lJ kap. I'.!~ 

Jag tillstyrker lagri\dds förslag till iindrad lydelse av förevarande para

graf. 

9 kap. 14~ 

I förevarande paragrafföresl[ts att. om ändring av bolagsordningen avser 

bolagets firma eller dl!n ort i Sverige diir bolagets styrelse har sitt siite. 

liinsstyrclsen i det län diir bolaget före iindringen har sitt siitc genast skall 

umlerriittas om iindringl!n. I remissprotokollet har jag framh;illit att dl!t i ett 

tilliigg till 17 * aktieholagsförnnlningen bör föreskrivas att bolaget till regi

streringsmyndigheten skall ge in ett intyg om att länsstyrelsen har under

rättats om ändringen och att uppgiften att utfärda ett s{1dant intyg liimpli

gen kan anförtros åt bolagets revisor. 

Lagrftdet. som inte har haft nägot att erinra mot utformningl!n av före

varande paragraf. har riktat invändningar mot den tilltiinkta utformningen 

av aktiebolagsfiirordningen. Enligt lagrädet hör liinsstyrclsen utfärda dl 

intyg om att underrättelsen har kommit in dit. 

Frågan om hur aktiebolagsförordningen bör utformas får iiverviigas yt

terligare med anledning av vad lagrådet har anfört. Jag vill emellertid i 

detta sammanhang framh;llla att den av lagrådet förordade lösningen, 

sf1som lagrildct ocks[t har p{1pekat. innebär att intyget får ges in till regi

slreringsmyndigheten i efterskott. Enligt min mening iir·det emellertid för 

atl underliitta registreringsmyndighetens handliiggning av största vikt att 

den pii en gtrng fiir tillgfrng till de handlingar som behövs vid anmiilan för 

registrering enligt sista stycket i förevarande paragraf. Förutsiittningar for 

en s;ldan ordning ges med den av mig angivna lösningen. 

Jag har i denna fri\ga samriltt med chefen för handelsdepartementet. 

13 kap. 2 ~ 

Aven jag anser att första stycket hör fi.lrtydligas. Jag tillstyrker allts;i 

lagrådets förslag att orden "avseende stiillningl!n vid tiden för stiimman" 

skjuts in efter ordet "balansräkning". 

Överg;lngsbesti·immelserna 

Jag tillstyrker lagrådets förslag till iindrad lydelse av övergfrngsbl!stiim

mclserna under punkten 2. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslfö· riksdagen att 

antaga de av lagrt1det granskade förslagen med vidtagna iindringar. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviigandcn och hL·slutar 

att genom proposition föreslt1 riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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Kommittens sammanfattning av sitt betänkande 
(SOU 1978: 67) 

Bilai.:a I 

Betänkandet innehåller förslag till ny lag om handelsbolag och enkla 
bolag samt förslag till lag om årsredovisning. revision och koncerner. 

Fi>r.1/aget till ny lag om handelsbolag och enkla bolag överensstämmer i 
många avseenden med gällande rätt. 

Enligt doktrin och praxis är ell bolag ett på avtal grundat r:ittsförhål
lande mellan två eller flera personer. varigenom dessa ålar sig att verka för 
ett gemensamt ändamål. Kommitten finner det emellertid olämpligt att i 
lagtext definiera bolagsbegreppet. Så har inte heller skett i lagen ( 1895: 64 
s. Il om handelsbolag och enkla bolag (BL). 

Något större praktiskt behov av det enkla bolaget i dess nuvarande 
utformning anser inte kommitten föreligga. De handelsbolagsrättsliga hu
vudprinciperna - rättssubjektivitet för bolaget och solidariskt ansvar för 
delägarna gentemot bolagsborgenärerna - befrämjar kredikn och torde 
således vara lämpliga för bolag som idkar näring. Eftersom bokföringsla
gen (1976: 125) (BFL) i princip omfattar alla näringsidkare är det därför 
enligt kommittens mening ändamålsenligt all irnknyta handelsbolagsbe
greppet till bokföringsskyldighet enligt BFL och att sålunda föreskriva att 
handelsbolag föreligger. om två eller flera avtalat att i bolag utöva verk
samhet som medför bokföringsplikt enligt BFL. Kommitten anser inte att 
det finns skäl att uppställa krav på gemensam firma för att handelsbolag 
skall anses föreligga. Kommittens förslag till definition av begreppet han
delsbolag innebär att det enkla bolaget endast kommer till användning då 
fysiska personer avtalat att i bolag driva jordbruk eller skogsbruk eller 
uthyrning som inte är underkastad bokföringsplikt elle~då fråga iir om icke 
näringsidkande verksamhet. Genom införande i handefsregister övergår 
enkelt bolag till att bli handelsbolag. 

Kommitten anser inte att tillräckliga skäl föreligger för att i lag uppställa 
krav på skriftligt bolagsavtal. 

Kommitten anser att den nuvarande regeln om delad förvaltningsrätt 
och vetorätt i handelsbolag bör behållas. Kommitten föreslår en uttrycklig 
lagregel om att förvaltningsberättigad bolagsman skall äga att till allmän
nyttigt eller därmed jämförligt ändamål använda tillgång som i förhållande 
till bolagets ställning är av ringa betydelse. 1 en ny bolagslag bör enligt 
kommittens mening föreskrivas att arvode skall utgå till handelsbolagsman 
som deltar i förvaltningen även om avtal om arvode inte träffats. Ränta på i 
bolaget insatt kapital bör avräknas enligt räntelagens ( 1975: 635) regler om 
avkastningsränta. Vidare bör införas en lagregel om att under bolagets 
bestånd bolagsman ej äger mot annan bolagsman personligen göra gällande 
fordran på grund av kostnad för bolagets räkning. fordran på förvaltnings
arvode eller fordran pa ränta på insats. Föreskriften i 7 ~ BL om bolags
mans rätt att granska bolagets räkenskaper och i övrigt taga kännedom om 
bolagets angelägenheter bör i framtiden vara tvingande då det gäller bo
lagsman som har obegränsat personligt ansvar för bolagets förbindelser. 
Efter mönster av aktiebolagslagen ( 1975: 1385) <ABL) föreslår kommitten 
införande av en regel som möjliggör jämkning av bolagsmans skadesti'rnds
skyldighet mot handelsbolag. Kommitten föreslår även en precisering av 
I Riksd11ge11 1979180. I sam/. Nr 143. Bi/agedl'i 
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utgangspunkten för den i 15 §andra stycket BL angivna ettåriga preskrip
tionstiden och att preskriptionstiden. efter mönster av aktiebolagsrätten. 
utsträcks till tre år då i årsbokslut eller eljest till bolagsmännen ej lämnats i 
väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter angående beslut 
eller åtgärd varpå talan grundas. Liksom fallet är i gällande rätt bör de nu 
angivna preskriptionsreglerna ej gälla talan som grundas på brott. 

Kommitten anser att det skulle innebära en onödig byråkratisering av 
regelsystemet att i en ny handelsbolagslag införa bestämmelser om förbud 
mot självkontrahering. Enligt kommittens mening bör 16 §andra och tred
je stycket BL om verkan av att bolagsman överskrider sin befogenhet 
ersättas med en bestämmelse av innehåll att har bolagsman som företagit 
rättshandling för bolaget överskridit sin befogenhet. är rättshandlingen inte 
gällande mot bolaget om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg 
eller bort inse att befogenheten överskreds. En framtida motsvarighet till 
18 § BL om meddelande och återkallelse av prokura bör vara dispositiv. 
22 § BL om kvittning m. m. framstår för kommitten som överflödig. 

Enligt kommittens uppfattning bör lagstiftaren söka underlätta genomfö
rande av sådana avtal som föreskriver utträde ur handelsbolag där lik vida
tion eljest skulle ha skett. Kommitten anser därför att avtal om utträde, där 
likvidation eljest skulle ha skett. bör äga giltighet även om grunden för 
utlösande! inte angivits i avtalet. Kommitten anser vidare att uteslutning 
av bolagsman. trots avsaknad av avtal härom. bör kunna ske under föl
jande förutsättningar. Ett likvidationsfaktum skall kunna hänföras till den 
bolagsman om vars uteslutning det är fråga. Alla de övriga bolagsmännen 
skall kräva uteslutning i stället för likvidation. Den avgående bolagsman
nen skall erhålla ett lösenbelopp motsvarande vad han skulle ha erhållit om 
bolaget i stället gått i likvidation. Därjämte måste man enligt kommittens 
mening kräva att den avgående bolagsmannen får rätt till säkerhet för att 
hans personliga ansvar för bolagets skulder inte tas i anspråk i större 
utsträckning än som kunde antagas ha blivit avtalat mellan bolagsmännen 
eller bestämt av likvidator om i stället bolagsskifte ägt rum. Anledning att 
göra bestämmelsen om bolagsmans uteslutning tvingande föreligger inte. 
Möjligheterna all arbeta med enmanshandelsbolag bör begränsas genom 
en föreskrift om att bolaget skall anses ha trätt i likvidation senast sex 
månader efter det att bolagsmännens antal nedgått till en och att efter 
likvidationstillståndets inträde avvecklingsändamålet skall utgöra en i prin
cip tvingande begränsning av ägarens rätt att vidtaga rättshandlingar för 
bolagets räkning. 

Kommitten anser att bolagsavtal på livstid i princip bör godtagas. Även i 
framtiden bör enligt kommittens uppfattning omedelbar uppsägning av ett 
bolagsavtal kunna ske om det brister i en väsentlig förutsättning för bola
gets bestånd. Kommitten anser emellertid inte att man i en framtida mot
svarighet till 27 § BL bör exemplifiera uppsägningsgrunderna. Liksom 
enligt gällande rätt bör. om ej annat avtalats mellan bolagsmännen. endast 
ett ombud eller en ställföreträdare äga företräda dödsbo efter bolagsman 
under bolagets likvidation. Under likvidation som handhas av bolagsmän
nen bör. oavsett vad som dessförinnan enligt avtal gällde, alla bolagsmän
nens medverkan erfordras för förvaltningsåtgärder. Under likvidationen 
bör bolagets rörelse fä fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling eller för att de anställda skall få skäligt rådrum för att skaffa sig 
ny anställning. Kommitten anser inte att det är lämpligt med särskild 
klanderfrist då bolagsmännen själva förrättat skiftet. I fråga om skifte som 
verkställs av särskilt förordnad likvidator anser kommitten att den nuva-
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rande klanderfristen bör förkortas från ett år {il\";~e månader. Klanderfris
ten bör räknas för varje bolagsman frän det han fick del av skifteshandling
en. Redan det av kommitten föreslagnq sättet att bestämma klanderfristens 
utgångspunkt gör det önskvärt aii av iikVidator förrättai skifie får skriftlig 
form. Även då skifte förrättas av bolagsmännen själva talar starka skäl för 
skriftlig form. Kommitten föreslår därför en lagföreskrift om att skifte skall 
ha skriftlig form. Avsaknad av skriftlig form bör leda till att skiftet blir 
ogiltigt. I en ny bolagslag bör uttryckligen anges att klandertalan skall 
riktas mot de övriga bolagsmännen. 

Kommanditbolaget är en bolagsform som sedan länge förekommer i hela 
Västerlandet. Att för framtiden förbjuda kommanditbolaget i vårt land 
utgör därför ett avsteg från vad som gäller internationellt. Det kan enligt 
kommittens mening inte uteslutas att kommanditbolaget har betydelse då 
det gäller småföretagsamhetens kapitalförsörjning. Enligt kommittens me
ning bör därför denna bolagsform vara tillåten även i framtiden. För att en 
viss kreditbas skall säkras för kommanditbolaget bör endast fysisk person 
och aktiebolag kunna komma i fråga som koniplementärer. Kommitten har 
vidare funnit all förbud för aktiebolag all vara komplementär kan bidraga 
till att förhindra att kommanditbolaget utnyttjas för skatteflykt. Kommit
ten intar därför den ståndpunkten att i princip endast fysisk person bör 
tillåtas som komplementär. I speciella undantagsfall kan det dock framstå 
som obilligt att aktiebolag inte får vara komplementär. Efter dispens av 
länsstyrelse bör därför aktiebolag tillåtas som komplementär. Kommitten 
anser att man i en framtida bolagslag bör föreskriva att kommanditdel
ägaren. vid krav från bolagsborgenärs sida eller då han eljest skall fullgöra 
sin insatsskyldighet. blir skyldig att betala beloppet, inte direkt till bolags
borgenär utan till bolaget. Om inbetalning av beloppet sker till bolaget 
torde nämligen konkurslagens återvinningsregler möjliggöra en mera rätt
vis fördelning av beloppet mellan borgenärerna. Kommitten anser inte att 
det föreligger tillräckliga skäl att i lag uppställa minimigränser för de 
insatser som skall göras av kommanditdelägare. Kommitten föreslår att 
den nya lagen skall innehålla en regel som innebär att kommanditdelägare 
inte skall behöva riskera att få taga på sig en förlustande! som överstiger 
insatsen. Kommitten föreslår att en kommanditdelägares död normalt inte 
skall utgöra lik vidationsanledning. 

Kommittens bestämning av begreppet handelsbolag innebär en avsevärd 
inskränkning av användningsområdet för enkelt bolag. Även enligt kom
mittens begreppsbestämning kan dock ett enkelt bolag förekomma - ut
över då fysiska personer avtalat att i bolag driva jordbruk eller skogsbruk 
eller uthyrning som inte är underkastad bokföringsplikt - om den utövade 
verksamheten inte är av ekonomisk art eller om bolagets verksamhet 
visserligen är av ekonomisk art men saknar yrkesmässighet. De handels
bolagsrättsliga reglerna om bolagsmännens inbördes rättsförhållanden, om 
bolagsborgenärernas företräde till bolagsförmögenheten och om bolags
männens solidariska ansvar för bolagsskulderna har utformats med tanke 
på näringsidkande bolag. Reglerna torde ofta var olämpliga för icke 
näringsidkande företag. Även i framtiden -.ynes det därför vara behov av 
särskilda regler om enkla bolag. Dessa regler kan i stor utsträckning få 
överensstämma med de regler om enkla bolag som nu finns i BL. Kommit
ten håller fast vid BL:s utgångspunkt att det enkla bolaget endast innefattar 
ett obligationsrättsligt förhållande mellan bolagsmännen. Det finns inte 
skäl att i en framtida motsvarighet till 50 * BL föreskriva att användandet 
av kollektivbenämning som innehåller personnamn skall medföra solida-
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riskt ansvar för de bolagsmän i enkelt bolag som godtagit anviindandet. En 
framtida motsvarighet till 50 * BL bör vidare stadga att solidariskt ansvar 
inte inträder om det visas att medkontrahent trots vilseledande kollt:ktiv
benämning insett eller bort inse att han ingick avtal med bolagsman i enkelt 
bolag. Med kommittens bestämning av begreppet handelsbolag blir be
stämmelsen i 51 § BL om solidariskt ansvar i vissa enkla bolag överflödig. 
Såsom ovan anförts kommer även i framtiden enkelt bolag att föreligga om 
två eller flera fysiska personer avtalat att i bolag driva jordbruk eller 
skogsbruk eller sådan uthyrning som inte är underkastad bokforingsplikt. 
Det kan inte uteslutas att delägarna i ett sådant enkelt bolag kan ha ell 
legitimt önskemål att få bolaget underkastat det handelsholagsriittsliga 
regelsystemet. Även i framtiden hör därför enkelt bolag kunna övergå till 
att bli handelsbolag genom att registreras i handelsregistret. Därigenom 
vinnes också den fördelen att rcgistreringsmyndigheten vid prövning av 
registreringsansökningen inte behöver ta ställning till huruvida fråga iir om 
handelsbolag eller enkelt bolag. 

Kommitten har inte funnit skäl att förbjuda användningen av handelsbo
lag för verksamhet i större skala. Ej heller har kommitten i fråga om sådana 
bolag ansett sig böra föreslä regler som begränsar avtalsfrihcten då det 
gäller insatser. fördelning av årsresultatet eller rätten att taga lån från 
bolaget. 

För att skapa förutsättningar för tillämpning av bestämmelserna i lagen 
( 1976: 351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och 
ekonomiska föreningar (LSA) även på anställda i handelsbolag anser kom
mitten att styrelse skall finnas i handelsbolag som inte är moderföretag och 
som under det senast förflutna räkenskapsåret här i landet har sysselsatt i 
genomsnitt minst 25 arbetstagare. Vad nu sagts bör äga motsvarande 
tillämpning på handelsbolag som är moderföretag. varvid antalet arbetsta
gare skall avse koncernen i dess helhet. Har skyldighet att ha styrelse 
inträtt bör inte skyldigheten att ha styrelse upphöra om därefter antalet 
anställda underskrider 25. Vid utformningen av reglerna om styrelse beak
tar kommitten att obegränsat personligen ansvariga bolagsmän har ett 
mycket starkt intresse av att förvaltningsbeslut inte fattas mot deras vilja. 
Kommitten föreslår d~irför att i styrelsen skall ingå. utöver anställda. de 
bolagsmän som hade förvaltningsrätt i bolaget vid den tidpunkt då skyldig
het att inrätta styrelse inträdde samt att va1je obegränsat personligen 
ansvarig bolagsman som ingår i styrelsen skall ha rätt att inlägga veto mot 
av majoriteten fattat beslut. Reglerna i övrigt om styrelse har kommitten i 
stort sett utformat efter mönster av 8 kap. ABL. Frågorna om vilka perso
ner (utöver anställda) som skall ingå i styrelsen. med vilken röstmajoritet 
beslut i styrelsen skall fattas samt i vad mån vetorätt skall föreligga kan 
även regleras i bolagsavtal. Kommitten finner ej tillräckliga skäl föreligga 
att föreslå införande av lagregler om skyldighet att utse verkställande 
direktör i större handelsbolag. Styrelsen bör svara för bolagets organisa
tion och förvaltning. Dock bör bolagsman som hade förvaltningsrätt då 
skyldigheten att inrätta styrelse uppkom. äga handha den löpande förvalt
ningen. Om samtliga bolagsmän går med på det bör styrelsen i stället 
kunna anförtro den löpande förvaltningen åt någon som inte är bolagsman 
med rätt att handha den löpande förvaltningen. Om handelsbolag. för 
vilket skyldighet att ha styrelse föreligger. träder i likvidation bör likvida
tionen alltid verkställas av en eller flera likvidatorer. 

Förslaget till lag om årsredori.rning. revision och koncerner. som avser 
andra förctagsformer än aktiebolag och ekonomiska föreningar. saknar 
motsvarighet i gällande rätt. 
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Lagförslagets tlirsta kapitel behandlar fragor om årsredovisning. I enlig
het med den terminologi som används inom aktiebolagsrätten avser kom
mitten med firsbokslut en olTicieli rhen dne offentlig re(fovisning och med 
årsredovisning en l1ffentlig redovisning. Kornmitten föreslår att den som 
enligt B FL har att upprätta årsbokslut också skall vara skyldig att upprätta 
årsredovisning urn under räkenskapsåret i medeltal minst tio anställda 
sysselsatts i företaget eller om företaget ingår i koncern för vilken koncern
redovisning skall avges. Kommitten har funnit det lämpligast med en 
publicitebregel :.iv innehåll att den årsredovisningsskyldige åläggs att efter 
:.inmodan av länsstyrelsen dit insända avskrift av årsredovisningshandling
arna. För att publiciteten skall tryggas föreslås länsstyrelsen bli skyldig att 
infordra avskrift av årsredovisningen på begäran av envar. Om för ett 
företag tillgångarnas nettovärde enligt balansräkningar för de två närmast 
föregaende r~ikenskapsftren överstiger I 000 basbelopp för den sista måna
den av respektive r~ikenskapsår (även om antalet anställda skulle under
stiga tio) eller om för ett företag antalet anställda under var och ett av de 
två närmast förcgäendc räkenskapsfiren i medeltal överstigit 200 eller om 
ett företag ingår i koncern av st1dan storlek som sagts nu föreslår kommit
ten att avskrift av årsredovisningen utan särskild anmaning insändes till 
länsstyrelsen. Årsredovisningen består av resultaträkning och balansräk
ning. Kommitten har funnit att årsredovisningen i stort sett bör ha samma 
inneh:lll som årsbokslutet. Den i BFL föreskrivna skyldigheten att till 
årshokslut foga sammanställning över privata tillgångar och skulder hör 
dock inte äga tillämpning på årsredovisning. Vidare bör dispens kunna 
meddelas från skyldighet att öppet redovisa bruttoomsättningssumman. I 
kornmittens lagförslag föreslås en vidgad redovisningsplikt i vissa avseen
den för sådana större ärsredovisningsskyldiga företag som angivits ovan. 
Den vidgade redovisningsskyldigheten gäller i följande avseenden: Lager
reservens storlek och förändringar i denna skall särskilt uppges. Finansi
eringsanalys skall :.ivges. För vissa anläggningstillgångar skall redovisning 
ske av deras anskaffningskostnad. Uppgifter om fastigheters taxeringsvär
den skall lämnas. Slirskild redovisning skall lämnas av bruttoresultatet för 
varje rörelsegren som drives väsentligen oberoende av andra rörelse
grenar. - Det föreslås vidare att i årsredovisningarna för ovan angivna 
större fört:tag och företag som ingår i ovan angivna större koncerner 
resultaträkningen och balansräkningen för närmast föregående räken
skapsår skall återges. För ovan angivna större företag och moderföretag i 
ovan angivna större koncerner uppställs krav på delårsrapporter. 

Lagförslagets andra kapitel behandlar frågor om revision. Kommitten 
föreslär att kretsen av revisionsskyldiga företag fär sammanfalla med den 
krets av företag som enligt kommittens förslag bör avge årsredovisning. 

Om för ett företag tillgångarnas nettovärdt: enligt halansräkningar för de 
två senaste räkenskapsåren överstiger I 000 basbelopp för den sista måna
den av respektive räkenskapsår eller om för ett företag antalet anställda 
under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 
200 eller om ett företag utgör moderföretag i koncern av sådan storlek som 
nu sagts föreslår kommitten att revisorn skall vara auktoriserad. Föreskrif
terna om revision i 10 kap. ABL tjänar för kommitten som förebild i fråga 
t)m kvalifikationskrav på revisor. revisorsjäv, tid för revisoruppdrag. ingri
pande av länsstyrelsen i vissa fall då revisor inte vederbörligen utsetts eller 
di\ revisor är obehörig samt i fråga om omfattningen av revisors gransk
ningsuppgift och sättet för genomförande av denna uppgift. För de före
tagsformer som det här gäller anser inte kommitten att det är erforderligt 
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att efter mönster av ABL föreskriva att en minoritet skall ha möjlighet att 
genom länsstyrelse få minoritetsrevisor eller granskare utsedd. Revisions
berättelsen bör offentliggöras i samma ordning som årsredovisningen. 

Lagförslagets tredje kapitel behandlar frågor om koncerner. Med kon
cern avses här först och främst företagskombination i vilken moderföreta
get är enskild firma med skyldighet att upprätta årsbokslut, eller annan 
bokföringspliktig juridisk person än aktiebolag eller ekonomisk förening. 
Om koncernen under' det senast förflutna räkenskapsåret sysselsatt i me
deltal minst tio anställda föreslår kommitten att koncernredovisning skall 
avges. Konccrnredovisningsreglerna har utformats i huvudsaklig överens
stämmelse med koncernredovisningsrcglcrna i ABL. Det föreslås att i 
moderföretag för varje räkenskapsår skall avges koncernredovisning be
stående av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Senast sex 
månader efter utgången av moderföretagets räkenskapsår skall moderföre
taget insända avskrift av koncernredovisning och koncernrevisionsberät
telse till den länsstyrelse där moderföretaget registreras. 

Har fysisk eller juridisk person, som inte är skyldig att upprätta årsbok
slut enligt BFL, under sin gemensamma ledning och ett bestämmande 
inflytande över två eller flera bokföringsskyldiga juridiska personer bildar 
dessa juridiska personer enligt den av kommitten föreslagna terminologin 
en sidoordnad koncern. Den fysiska eller juridiska person som har det 
bestämmande inflytandet över företagen i den sidoordnade koncernen och 
under vars gemensamma ledning företagen står föreslås bli skyldig att avge 
koncernredovisning om den sidoordnade koncernen under det senast för
flutna räkenskapsåret sysselsatt i medeltal minst tio anställda. I likhet med 
vad kommitten föreslår i fråga om övriga koncerner bör koncernredovis
ning för sidoordnad koncern bli föremål för revision. Koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse för sidoordnad koncern bör insändas till 
patent- och registreringsverket. 

Lagförslagets fjärde och sista kapitel innehåller bestämmelser om före
läggande och utdömande av vite samt om talan mot myndighets beslut. 

I 4 § handelsregisterlagen ( 1974: 157) föreslås bli införd en föreskrift av 
innehåll att handelsregistret skall innehålla uppgift angående vem som är 
styrelseledamot och vem som handhar den löpande förvaltningen, om 
styrelse tillsatts på grund av 5 kap. förslaget till lag om handelsbolag och 
enkla bolag. 

I bilagan till expeditionskungörelsen (1964: 618) föreslås bli införd en 
föreskrift som innebär att enskild, på vilkens begäran länsstyrelse beslutar 
infordra avskrift av årsredovisning, blir skyldig att erlägga en avgift på 50 
kr. 
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Bilaga 2 

Lagförslag av kommitten (SOU 1978: 67) 

Förslag till 
Lag om handelsbolag och enkla bolag 

Härigenom föreskrives följande. 

I kap. Inledande bestämmelser 

I § Handelsbolag föreligger. om två eller flera avtalat att i bolag utöva 
verksamhet som medför bokföringsplikt enligt bokföringslagen ( 1976: 125). 

Om skyldighet för handelsbolag att i ansökan om registrering lämna 
uppgift om bl. a. firma finns bestämmelser i handelsrcgisterförordningen 
( 1974: 188). Bestämmelser om firma finns i firmalagen ( 1974: 156) och han· 
delsregisterlagen (1974: 157). 

2 § Kommanditbolag är handelsbolag i vilket bolagsman förbehållit sig 
att ej svara för bolagets förbindelser med mera än han insatt eller ätagit sig 
att insätta i bolaget. Sädan bolagsman kallas kommanditdelägare. Annan 
bolagsman i kommanditbolag kallas komplementär. 

3 § Enkelt bolag föreligger, om två eller flera avtalat att i bolag utöva 
verksamhet som ej medför bokföringsplikt enligt bokföringslagen 
(1976: 125). 

Enkelt bolag övergår till att bli handelsbolag genom att föras in i handels
register. 

4 § Handelsbolag men ej enkelt bolag kan förvärva rättigheter och ikläda 
sig skyldigheter samt kan söka. kära och svara inför domstol eller annan 
myndighet. 

5 § Denna lag är ej tillämplig på aktiebolag och partrederi. 

2 kap. Handelsbolag 

Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter 

1 § Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets 
bestånd bestäms genom avtal. Bestämmelserna i 2-4 och 6-16 §§ tilläm
-.as endast i den män bolagsmännen ej avtalat annat. 

2 § För att ny bolagsman skall få inträda i bolaget fordras samtycke av 
samtliga bolagsmän. 
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3 § Varje holagsman är herättigad att vidtaga åtgfö"d i förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. om ej förbud inlägges mot åtgiinJen av annan 
holagsman som ej är utesluten frän förvaltningen. 

Åtgärd som är främmande för bolagets ändamäl får vidtagas endast med 
samtliga holagsm~ins samtycke. Förvaltningsheriittigad bolagsman äger 
dock att till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål använda tillgång 
som med h:insyn till holagets ställning är av ringa betydelse. 

Skall förvaltningen eller viss del därav på grund av avtal handhas av 
flera bolagsmän gemensamt. får fttgärd som ej tål uppskov vidtagas fastlin 
bolagsman ej deltagit i gemensamt beslut om åtgärden, om bolagsmannen 
ej hunnit tillkallas eller om han till följd av sjukdom eller annan orsak är 
oförmögen att deltaga i förvaltningen av bolagets angelägenheter. 

I .'i kap. finns bestämmelser om styrelse i vissa handelsbolag. 

4 § Har genom bolagsavtal uppdragits åt bolagsman att handha förvalt
ningen eller viss dd därav. får han skiljas från uppdraget eller avsäga sig 
detta endast om viktig grund för skiljande! eller avsägelsen föreligger. 

5 § Även bolags man som är utesluten från förvaltningen. har rätt att 
granska bolagets räkenskaper samt i övrigt erhålla kännedom om bolagets 
angelägenheter. 

Den i första stycket angivna kontrollrätten får ej utövas vid någon för 
bolaget särskilt olämplig tid eller på något för holaget särskilt olämpligt 
sätt. 

6 § För varje räkenskapsår skall bolagsman tillgodoräknas dels skäligt 
arvode för förvaltning av bolagets angelägenheter. dels ränta på sin vid 
räkenskapsårets början behållna insats. Räntan skall heräknas enligt en 
räntefot som motsvarar det vid räkenskapsårets början gällande diskontot 
med ett tillägg av två procentenheter. 

7 § Överskott eller brist som föreligger sedan bolagsmännen tillgodoräk
nats vad som tillkommer dem enligt 6 § anses som vinst eller förlust för 
räkenskapsåret. 

8 § Vinst eller förlust fördelas mellan bolagsmännen efter huvudtalet. 
Är viss grund avtalad för fördelningen endast av vinst eller endast av 

förlust. gäller samma grund vid fördelningen av såväl vinst som förlust. 

9 § Sedan årsbokslut upprättats. är bolagsman berättigad att fä ut vad 
som tillgodoförts honom enligt 6 eller 8 §. Om brist uppkommit i hans 
insats. skall dock det belopp innehållas som behövs för att fylla bristen. 

10 § Vad bolagsman har rätt att lyfta för ett räkenskapsår skall läggas till 
hans insats. om han inte före utgången av följande räkenskapsår begagnar 
sig av lyftningsrätten. Insatsen får dock ej ökas därigenom utöver avtalat 
belopp mot annan bolagsmans bestridande. 

11 § Bolagsman är ej skyldig att på begäran av de övriga bolagsmännen 
öka sin insats i bolaget utöver avtalat belopp. 

12 § Under bolagets bestånd har bolagsman ej rätt att mot annan bolags
man göra gällande fordran på grund av kostnad för bolagets räkning, 
fordran på. förvaltningsarvode eller fordran på ränta på insats. 



Prop. 1979/80: 143 9 

13 !i Har bolagsman haft nödig eller nyttig kostnad för bolagets räkning, 
är han berättigad till ränta på därigenom uppkommen fordran från den dag 
fordringen kom till. Räntan beräknas enligt .'i § räntelagen ( 1975: 635) för 
tiden fram till dess riinta skall utgå enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 
4 § samma lag. 

Försummar bolagsman att göra avtalat tillskott eller att redovisa influtna 
medel. skall han betala ränta beräknad enligt 6 § räntelagen frän den dag 
tillskottet eller redovisningen bort ske. 

14 § Bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget vid 
fullgörande av sina uppgifter skall ersätta skadan. Skadeståndet kan jäm
kas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, 
skadans storlek och omständigheterna i övrigt. 

Skall flera ersätta samma skada. svarar de solidariskt för skadeståndet i 
den mån ej skadeståndsskyldigheten jämkats för någon av dem enligt 
första stycket. Vad någnn utgivit i skadestånd får sökas åter av de andra 
efter vad som är skiiligt med hänsyn till omständigheterna. 

15 § Talan för bolagets räkning mot bolagsman om skadestånd pfl grund 
av beslut eller åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas, om talan föres i 
bolagsmans namn. sist ett år från ':1i>t årsbokslutet blev tillgängligt för 
sistnämnde bolagsman och. om talan föres i bolagets namn. sist ett år frän 
det årsbokslutet blev tillgängligt för samtliga bolagsmännen. 

Har tiden för talan försuttits enligt första stycket. kan likväl talan 
väckas. om i årsbokslut eller eljest till bolagsmännen ej lämnats i väsent
liga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter angående beslut eller 
åtgärd varpå talan grundas. Talan som avses i detta stycke kan dock ej 
väckas sedan tre år förllutit från utgången av det räkenskapsår då beslut 
eller åtgärd varpå talan grundas fattades eller vidtogs. 

Utan hinder av första eller andra stycket kan skadeståndstalan som 
grundas på brott föras mot bolagsman. 

16 § Bolagsman som vill klandra årsbokslut skall väcka talan senast ett år 
efter det årsbokslutet blev tillgängligt för honom. 

Bolagets och bolagsmännens förhållande till tredje man 

17 § Om ej annat avtalats eller följer av 31 §.företräder var och en av 
bolagsmännen bolaget. Bolagsman som visat trolöshet i bolagets angelä
genheter kan på talan av annan bolagsman av domstol skiljas från rätten att 
företräda bolaget. Domstolens avgörande får verkställas utan hinder av att 
det ej äger laga kraft. 

18 § Har bolagsman som företagit rlittshandling för bolaget överskridit 
sin befogenhet, är rättshandlingen ej gällande mot bolaget, om den mot 
vilken rättshandlingen företogs insåg eller bort inse att befogenheten 
överskreds. 

19 § Prokura får meddelas endast av samtliga holagsmän i förening. 
Varje bolagsman som är behörig att företräda bolaget kan återkalla pro
kura. 

Första stycket gäller ej. om annat avtalats mellan bolagsmännen. 
I övrigt finns bestämmelser om prokura i prokuralagen ( 1974: 158). 
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20 § Bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser. 
I bolagsmans konkurs skall utdelning för bolagsborgenärs fordran beräk

nas på fordringens belopp efter avdrag för vad bolagsborgenären kan fä ut 
av bolaget. 

21 § Överlåter bolagsman utan övriga bolagsmäns samtycke sin andel i 
bolaget till annan eller utm~its och försäljs andelen. har överlåtelsen eller 
försäljningen följande verkan mot bolaget. Bolagsmannens rättsinnehavare 
har rätt att under bolagets bestånd fä ut vad bolagsmannen enligt 9 § haft 
rätt att lyfta och att vid bolagsskifte få ut den del av behållna tillgångar som 
belöper på bolagsmannen. Rättsinnehavaren har samma rätt som bolags
mannen att säga upp bolaget eller eljest kräva dess upplösning. 

I bolagsavtalet kan intagas förbehåll att bolagsman eller annan skall vara 
berättigad att lösa rättighet som enligt första stycket övergår till ny inneha
vare. Förbehållet skall ange 

I. vilka som är lösningsberättigade och. om lösningsrätt ej skall kunna 
utövas vid vissa fång, vilka slags fång som sålunda undantagits. 

2. den ordning i vilken lösningsrätten tillkommer de lösningsberättigade 
inbördes. 

3. den tid. ej överstigande två månader från anmälan hos den uppgivne 
lösningsberättigade om rättighets övergång, inom vilken lösningsanspråk 
skall framställas hos bolaget, och 

4. den tid inom vilken lösen skall erläggas, vilken tid ej får överstiga en 
månad räknat från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. 

Skulle tillämpningen av föreskrift i bolagsavtalet rörande lösenbelopp 
bereda någon otillbörlig fördel, kan jämkning ske. 

Om ej annat föreskrives i bolagsavtalet, prövas tvist om lösningsrätt och 
om lösenbeloppets storlek av tre skiljemän enligt lagen I 1929: 145) om 
skiljemän. 

Innan det visar sig att lösningsrätten ej begagnas, kan den till vilken 
rättigheterna enligt första stycket övergått icke utöva annan av fånget 
härflytande rätt gentemot bolaget än att få ut vad som under bolagets 
bestånd fångesmannen enligt 9 § skulle haft rätt att lyfta. 

22 § Inträder ny bolagsman i bolaget, svarar han även för bolagets dess
förinnan ingångna förbindelser. Bolagsman som avgår svarar ej för de 
bolagets förbindelser som uppkommer efter avgången. om bolagets med
kontrahent kände till eller bort känna till avgången. 

23 § Om handelsbolag försättes i konkurs, kan fordran mot bolaget, trots 
att fordringen eljest ej är förfallen till betalning, genast göras gällande mot 
bolagsmännen. 

Bolagets likvidation och upplösning 

24 § Bolagsavtal kan träffas för bestämd eller obestämd tid eller för 
bolagsmans livstid. 

Har handelsbolag slutits för obestämd tid. kan bolagsman uppsäga bola
get när som helst. Om ej annan uppsägningstid avtalats. skall bolaget i 
sådant fall träda i likvidation sex månader efter uppsägningen. 

Har handelsbolag slutits för bestämd tid och fortsättes det efter utgången 
av den tiden, anses bolaget därefter slutet för obestämd tid. 
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25 § Bolagsman är berättigad att kräva att bolaget genast träder i lik vida
tion. om annan bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt 
bolagsavtalet eller om eljest viktig grund för bolagets upplösning förelig
ger. 

26 § Dör bolagsman. skall. om ej annat avtalats eller följer av 29 eller 
30 §. bolaget genast triida i likvidation. 

27 § Försättes bolagsman i konkurs. skall. om ej annat följer av 29 eller 
30 §. bolaget genast träda i likvidation. 

28 § Handelsbolag i vilket antalet bolagsmän ncdgått till en anses ha trätt 
i likvidation senast sex månader efter det att detta förhållande inträffat. 

29 § Bolagsmänncn får avtala att bolagsman eller hans rättsinnehavare 
skall utträda ur bolaget i stället för att bolaget skall träda i likvidation. om 
likvidationsgrund enligt 24-27*§ inträffar. Sådant avtal gäller ej mot bo
lagsmans konkursbo såvida ej konkursboet biträtt avtalet. 

30 § Om likvidationsgrund enligt 24-27 §§föreligger. kan i stället för att 
bolaget träder i likvidation den bolagsman till vilken likvidationsgrunden är 
att hänföra uteslutas. För att uteslutning skall få ske måste följande iaktta
gas. De övriga bolagsmännen skall vara ense om att uteslutning skall ske. 
Den bolagsman som begäres utesluten skall erhålla ett lösenbelopp mot
svarande vad som kan antagas att han skulle ha erhållit om bolagsskifte i 
stället ägt rum. Den bolagsman som begäres utesluten har rätt att kräva att 
säkerhet ställes för att hans ansvar för bolagets förbindelser ej tas i anspråk 
i större omfattning än som kan antagas ha blivit avtalat mellan bolagsmän
nen eller bestämt av likvidator om bolagsskifte i stället ägt rum. 

Första stycket gäller ej, om annat avtalats mellan bolagsmänncn. 

31 § Under likvidationen vidtages förvaltningsåtgärd av alla bolags män
nen i förening. om ej annat avtalats eller särskild likvidator förordnats. 
Vad som sagts nu gäller även rätten att företräda bolaget. 

Bolagsman har rätt att under likvidationen låta sig företrädas av ombud 
vid medverkan i bolagets angelägenheter. om ej annat avtalats mellan 
bolags männen. 

Under likvidationen får endast ett ombud eller en ställföreträdare före
träda dödsbo efter bolagsman, om ej annat avtalats mellan bolagsmännen. 

32 § Bestämmelserna i 5 §gäller under likvidation. 
Om ej annat avtalats. gäller under likvidation i fråga om bofagsmännens 

inbördes rättigheter och skyldigheter 2 §. 3 §tredje stycket, 4. 6. 8 och 12-
16 §§. Bestämmelserna i 3 § tredje stycket och 4 § gäller dock ej. om 
särskild fik vidator förordnats. 

33 § När bolaget trätt i likvidation, skall bolagets egendom förvandlas till 
pengar så snart det kan ske genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat sätt i den mån det behövs för likvidationen. Bolagets rörelse får 
fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller för att de 
anställda skall få skäligt rådrum för att skaffa ny anställning. 
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34 § Om ej annat avtalats mellan bolagsmännen, får tillgångarna ej skif
tas innan alla bnda skulder blivit betalda eller erforderliga medel avsatts 
för sådan betalning. Ur de hehällna tillgångarna har varje bolagsman rätt 
att återfä sin behållna insats enligt senaste tlrsbokslut eller. om inget 
arshokslut iigt rum, vad han inbetalat till bolaget som insats. Räcker 
behållningen ej till. räknas bristen som förlust. Uppstår överskott. utgör 
detta slutlig vinst. 

35 § Har handelsbolag i vilket antalet bolagsmän nedgått till en trätt i 
likvidation för endast s:'ldana rättshandlingar eller andra åtgärder företagas 
som tjänar avvecklingsändamålet eller som erfordras med anledning av att 
bolagets rörelse fortsättes för att de anställda skall fä skäligt rådrum att 
skaffa ny ansWllning. 

Annan rättshandling än som avses i första stycket får åberopas mot 
bolaget av den mot vilken rättshandlingen företogs endast nm han varken 
kände till eller bort bnna till att riittshandlingen ej var sådan som avses i 
första stycket. 

36 § Bolagsskifte skall ske i skriftlig form. Sker skiftet i annan form, är 
det ogiltigt. 

37 § Är det sannolikt att likvidationen oskäligt uppehålles eller eljest 
utföres på sådant sätt att bolagsmans rätt därigenom äventyras, fär dom
stol på ansökan av bolagsmannen förordna att lik vidationcn skall verkstäl
las av en eller nera likvidatorer som utses av domstolen. 

Ansökan som avses i första stycket skall inges till rätten i den ort, där 
bolaget har sitt hemvist. Ansökningen skall innehålla uppgift om samtliga 
bolagsmäns namn och adress. De bolagsmän som ej deltagit i ansökningen 
skall delges denna på det sätt som är föreskrivet om stämning i tvistemål 
och beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen. 

Bo lagsman fär utses till lik vidator. 
Lik vidator som ej är bolagsman skall vara svensk medborgare och 

bosatt i Sverige. om ej regeringen eller myndighet som regeringen bestäm
mer för särskilt fall tillåter annat. Likvidator som ej är bolagsman får ej 
vara omyndig eller i konkurs. 

Mot myndighets beslut enligt fjärde stycket första meningen föres talan 
hos regeringen genom besvär. 

38 § Har fiera likvidatorer blivit utsedda. skall de handha uppdraget 
gemensamt, om ej rätten finner skäligt förordna att uppdraget skall delas 
på visst sätt mellan dem. 

Lik vidator kan när som helst entledigas av rätten. Är bolagsmännen 
ense om att återtaga likvidationen. skall rätten återkalla förordnande för 
likvidator. 

Beslut om förordnande eller entledigande av lik vidator går i verkstäl
lighet utan hinder av att det ej äger laga kraft. 

39 § Likvidator skall med iakttagande av bestämmelserna i 33 och 34 §§ 
genomföra likvidationen i bolagsmännens ställe. 

Likvidator som ej är bolagsman får ej handlägga fråga rörande avtal 
mellan honom och bolaget. Ej heller tar han handlägga fråga om avtal 
mellan bolaget och tredje man. om han har ett väsentligt intresse i frågan. 
som kan vara stridande mot bolagets. Med avtal jämställes rättegång eller 
annan talan. 



Prop. 1979/80: 143 13 

40 § Likvidator är berättigad till skäligt arvode och ersättning för kostna
der för utförande av sitt uppdrag. 

41 § Sedan lik vidator fullgjort sitt uppdrag skall han sä snart det kan ske 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom förvaltningsberättelsc rö
rande likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla redogö
relse för bolagsskiftel. Vid berättelsen skall fogas redovisningshandlingar 
för hela likvidationstiden. 

42 § Bestämmelserna i 14 och 15 §§har motsvarande tilliimpning i fri'lga 
om skadeständsskyldighet för likvidator. Bestiimmelserna i 15 ~ om i'lrs
bokslut skall i stället giilla lik vidators slut redovisning. 

43 § Om bolagsskifte förrättats av likvidator. har holagsman rätt att 
klandra skiftet genom att väcka talan mot övriga bolagsmän inom tre 
m{rnader från det slutredovisningcn blev tillgänglig för honom. 

44 § Då skifte ägt rum eller. om likvidationen handhafts av likvidator. dä 
slutredovisningen blivit tillgänglig för bolagsmännen. är bolaget upplöst. 

Om bolaget är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott. är 
bolaget upplöst när konkursen avslutas. Finnes överskott. skall bolaget 
träda i likvidation. 

45 § Om tillgång yppas för bolaget efter dess upplösning eller om talan 
väckes mot bolaget eller eljest behov uppkommer av likvidationsåtgärd. 
skall likvidationen fortsättas. 

3 kap. Kommanditbolag 

1 § Samtliga bolagsmän får ej vara kommanditdeliigare. Endast fysisk 
person får vara komplementär. om ej annat följer av tredje stycket. 

Åsidosättes föreskrifterna i första stycket, anses bolaget därefter som 
handelsbolag enligt 2 kap. 

Den länsstyrelse som är registreringsmyndighet för kommanditbolaget 
kan medge att aktiebolag fär vara komph:mentiir. om synnerliga skäl diirtill 
föreligger. 

Mot länsstyrelses beslut enligt tredje stycket föres talan hos kammarrätt 
genom besvär. 

2 § Om ej annat avtalats. får kommanditdeliigare ej vid bolagets upplös
ning eller dä han utträder ur bolaget påföras förlust som överstiger vad han 
insatt eller åtagit sig att insätta i bolaget. 

3 § Om ej annat avtalats. har kommanditdelägare ej rätt att deltaga i 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Vid vidtagande av förvaltnings
åtgärd under likvidation gäller dock 2 kap. 31 §. 

4 § Om ej genom avtal hest~imts efter vilken grund kommanditdelägare 
skall deltaga i vinst och förlust och bolagsmännen ej heller kan enas 
därom, ankommer det på rätten att avgöra denna fri'lga efter skälighet. 
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5 § Den i 2 kap. 5 § angivna kontrollrätten gäller för kommanditdelägare 
endast i den mån annat ej avtalats mellan bolagsmännen. 

6 § Kommanditdelägare är ej behörig att företräda bolaget. 
Rättshandling som kommanditdelägare företar för bolaget blir dock bin

dande för detta. om den mot vilken rättshandlingen företogs varken insåg 
eller bort inse att den som företog rättshandlingen var kommanditdelägare. 

7 § Kommanditdelägare fullgör sin skyldighet att svara för bolagets för
pliktelser genom att inbetala sin utfästa insats till bolaget. 

På begäran av den som har till betalning förfallen fordran mot bolaget är 
kommanditdeliigare skyldig att inbetala sin utfästa insats till bolaget. 

Kommanditdelägares utfästa insats anses som ej inbetald i den mån han 
återtagit något av insatsen eller. innan brist i insatsen blivit fylld. lyft vad 
som tillgodofö11s honom enligt 2 kap. 6 eller 8 §. 

8 § Om kommanditbolaget ingår avtal med tredje man som vid avtalets 
ingående varken kände till eller bol1 känna till act förbehåll enligt I kap. 2 § 

skett. svarar kommanditdelägare såsom komplementär för bolagets genom 
avtalet uppkomna förbindelser. 

Om avtal ingås för bolagets räkning och därvid med kommanditdel
ägares vetskap och vilja firma användes som ej innehåller ordet "komman
ditbolag" gäller följande om kommanditdelägarens ansvar. 
Kommanditdelägaren svarar såsom komplementär gentemot den med vil
ken avtalet ingicks. även om denne på grund av 19 § handelsregisterlagen 
( 1974: 157) skall anses ha vetskap om att förbehåll skett enligt I kap. 2 §. 

9 § Nedsättes det belopp med vilket kommanditdelägare svarar enligt I 
kap. 2 § på grund av överenskommelse mellan bolagsmännen. är nedsätt
ningen utan verkan i fråga om förpliktelse vid vars tillkomst medkontra
henten varken kände till eller bort känna till nedsättningen. 

10 § Om ej annat avtalats. medför kommanditdelägares död ej att bolaget 
skall träda i likvidation. 

11 § I övrigt gäller för kommanditbolag bestämmelserna i 2 och 5 kap. 

4 kap. Enkelt bolag 

Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter 

I § Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets 
bestånd bestäms genom avtal. Bestämmelserna i 2-4§§ tillämpas endast i 
den mån bolagsmännen ej avtalat annat. 

2 § Bestämmelserna i 2 kap. 2. 4, 5. 8. 11. 13 m:h 14 §§har motsvarande 
tillämpning. Uestämmelscrna i 2 kap. 14 §om skada för bolaget gäller skada 
för annan bolagsman. 

3 § För vidtagande av åtgärd i förvaltningen av bolagets angelägenheter 
kräves samtycke av samtliga bolagsmän. Dock har 2 kap. 3 §tredje stycket 
motsvarande tillämpning. 
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Har bolagsmännen avtalat att förvaltningsåtgärd får vidtagas utan sam
tycke av samtliga bolagsmän, får åtgärden dock ej vidtagas om förbud 
inlägges av bolagsman som ej är utesluten från förvaltningen. 

4 § Talan för bolagsmans räkning mot annan bolagsman om skadestånd 
skall väckas sist tre år efter utgången av det år då beslut eller åtgärd varpå 
talan grundas fattades eller vidtogs. 

Utan hinder av första stycket kan skadeståndstalan som grundas på 
brott föras mot bolagsman. 

Bolagsmännens förhållande till tredje man 

S § Genom avtal som slutes på bolagsmännens vägnar eller under be
nämning varmed bolagsmännen samfällt betecknas blir endast bolagsman 
som deltagit i avtalet berättigad eller förplikiad i förhållande till medkon
trahenten. 

Har flera holagsmän deltagit i avtalet. åtnjuter de efter huvudtalet lika 
rätt i förhållande till medkontrahcnten och svarar de solidariskt for vad 
som utfästs. Vad som sagts nu gäller ej, om annat bestämts i avtalet. 

6 § Används vid avtals ingående sådan benämning som anges i 5 § första 
stycket, får ej benämningen innehålla något av orden "handelsbolag", 
''aktiebolag'' eller ''förening''. Om så ändå sker. svarar de bolagsmän med 
vilkas vetskap och vilja det skett solidariskt för uppkommande förbin
delser gentemot den som varken insåg eller bort inse att avtalet ingicks 
med bolagsman i enkelt bolag. 

Bolagets likvidation och upplösning 

7 § Under bolagets likvidation har i fråga om bolagsmännens inbördes 
rättigheter och skyldigheter 2 kap. 2. 4, 5, 8, 13 och 14 §§samt detta kapitel 
3 och 4 §§ motsvarande tillämpning, om ej annat avtalats. Vad som sagts 
nu om 2 kap. 4 §och detta kapitel 3 §gäller dock ej. om särskild likvidator 
förordnats. 

I övrigt har i fråga om bolagets likvidation och upplösning följande 
bestämmelser motsvarande tillämpning, nämligen 2 kap. 24- 27, 29 och 
30§§, 31 §andra och tredje styckena, 33§ första meningen. 34 och 36§§. 
37 § första stycket. andra stycket andra och tredje meningarna samt tredje 
stycket, 38-43 §§. 44 § första stycket ävensom 45 §. 

8 § Ansökan om förordnande av likvidator skall inges till rätten i den ort 
där någon av bolagsmännen har sitt hemvist. Föreligger sådana ansökning
ar vid skilda domstolar. skall den ansökan som inkom senare ej upptagas 
till prövning. 

9 § Likvidator är behörig att företaga rättshandling på bolagsmännens 
vägnar endast i den mån det behövs för att bolagsmännens för bolaget 
avsedda tillgångar skall kunna förvandlas till pengar enligt 2 kap. 33 §. 
Överskrider likvidator sin behörighet. är rättshandlingen dock bindande 
för bolagsmännen, om tredje man varken insåg eller bort inse att behörig
heten överskreds. 
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5 kap. Styrelse för handelsbolag 

I § Handelsbolag som under det senast förflutna räkenskapsåret syssel
satt i genomsnitt minst 2.'.i arbetstagare här i landet skall ha en styrelse. Ar 
handelsbolag mode1företag i koncern. skall antalet arbetstagare avse kon
cernen i dess helhet. 

Styrelsen tillsättes av bolagsmännen. 

2 § Sedan skyldighet att ha styrelse inträtt på grund av I § förändras ej 
skyldigheten. om därefter antalet anställda underskrider 25. 

3 § I styrelsen skall ingå de bolagsmän som är förvaltningsberättigade då 
skyldighet att ha styrelse uppkommer. om ej annat föreskrives i bolagsav
talet. 

Bestämmelserna i detta kapitel om styrelseledamot g~iller i tillämpliga 
delar om suppleant. 

4 § Styrelseledamot som ej är bolagsman skall vara svensk medborgare 
och bosatt i Sverige. om ej regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer för särskilt fall tillåter annat. Styrelseledamot som ej är bolags
man fär ej vara omyndig eller i konkurs. 

Mot myndighets beslut enligt första stycket första meningen föres talan 
hos regeringen genom besvär. 

5 § Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bola
gets angelägenheter. Bolagsman som var förvaltningsberättigad då styrel
sen utsågs har rätt att handha den löpande förvaltningen enligt riktlinjer 
som styrelsen meddelar. om ej annat föreskrives i bolagsavtalet. Bolags
man som har rätt att handha den löpande förvaltningen får inlägga förbud 
mot åtgärd i denna förvaltning som annan sådan bolagsman vidtar. 

Styrelsen kan anförtro den löpande förvaltningen åt annan person än 
sådan bolagsman som avses i första stycket. om så föreskrives i bolagsav
talet. 

Den som handhar den löpande förvaltningen får utan styrelsens bemyn
digande vidtaga åtgärd som med hänsyn till omfattningen och arten av 
bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse. 
om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets 
verksamhet. I sådant fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas 
om åtgärden. 

6 § Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Styrelsen väljer 
ordförande. om ej annat föreskrives i bolagsavtalet. Vid lika röstetal av
göres valet genom lottning. 

Ordföranden skall tillse att sammanträde hålles när det behövs. Om 
styrelseledamot fordrar att styrelsen sammankallas. skall sådan begäran 
efterkommas. 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas 
eller justeras av ordföranden och, om styrelsen består av tlera ledamöter, 
den ledamot styrelsen därtill utser. Styrelseledamot är berättigad att fä 
avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i 
nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 
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7 § Styrelsen är beslutför. om mer än hälften av hela antalet styrelseleda
möter eller det högre antal som bolagsavtalet föreskriver är närvarande. 
Beslut i ärende fär dock icke fattas. om ej såvitt möjligt samtliga styrelsele
damöter dels fält tillfälle att deltaga i ärendets behandling. dels erhållit 
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Har styrelseledamot 
förfall och finnes suppleant som skall inträda i hans ställe. skall denne 
beredas tillfälle att inträda. 

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammantriide mer 
än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
biträdes av ordföranden, om ej holagsavtalet föreskriver särskild röstma
joritet. Är styrelsen icke fulltalig. skall de som röstar för beslutet dock 
utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. om ej annat 
föreskrives i bolagsavtalet. 

Bolagsman som ingår i styrelsen och som har obegränsat personligt 
ansvar för bolagets förpliktelser har rätt att inlägga förbud mot beslut som 
styrelsen fattat. om ej annat föreskrives i bolagsavtalet. Är den som önskar 
inlägga förbudet närvarande vid det sammanträde vid vilket beslutet fattas, 
skall förbudet inläggas under detta sammanträde. I annat fall skall förbudet 
komma styrelsen tillhanda inom tio dagar efter det att sammanträdet ägt 
rum. 

8 § Styrelseledamot som ej är bolagsman får ej handlägga fråga rörande 
avtal mellan honom och bolaget. Ej heller får han handlägga fråga om avtal 
mellan bolaget och tredje man, om han har ett väsentligt intresse i frågan, 
som kan vara stridande mot bolagets. Med avtal jämställes rättegång eller 
annan talan. 

9 § Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. 
Bemyndigande för styrelseledamot eller annan att företräda bolaget och 

teckna dess firma kan meddelas av styrelsen. om ej förbud däremot inta
gits i bolagsavtalet. Om den som skall bemyndigas ej har rätt att handha 
den löpande förvaltningen, fordras dock medgivande till bemyndigandet i 
bolagsa vtalet. 

Styrelsen kan när som helst återkalla bemyndigande som avses i andra 
stycket. Härvid gäller ej 7 § tredje stycket. 

10 § Den som handhar den löpande förvaltningen har rätt att företräda 
bolaget och teckna dess firma beträffande åtgärd som ankommer på honom 
enligt 5 §. 

11 § Har ställföreträdare som företagit rättshandling för bolaget över
skridit sin befogenhet. är rättshandlingen ej gällande mot bolaget, om den 
mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller bort inse att befogenheten 
överskreds. Detsamma gäller, om den som handhar den löpande förvalt
ningen överskrider den honom enligt 5 § tillkommande behörigheten att 
vidtaga åtgärd på bolagets vägnar. 

12 § Har handelsbolag för vilket skyldighet att ha styrelse föreligger 
enligt detta kapitel trätt i likvidation. skall likvidationen verkställas av en 
eller flera likvidatorer. som träder i styrelsens ställe. 

Likvidator utses av bolagsmännen. Kan bolagsmännen ej enas skall 
rätten förordna en eller flera likvidatorer efter ansökan av bolagsman. 
borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av att någon finnes som 
kan företräda bolaget. 

~ Rik.l'J<1f;t'n 1979180. I sam/. Nr 143. llil<1i:cilel 
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I övrigt äger bestämmelserna i 2 kap. om likvidation genom likvidator 
tillämpning. 

13 § Bestämmelserna i 2 kap. 14 och 15 §§om skadeståndsskyldighet för 
bolagsman gäller även styrelseledamot som ej är bolagsman. 

14 § Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet bryter mot I§. 6 §andra stycket andra meningen eller 
7 § första stycket andra eller tredje meningen. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 19??. Genom lagen upphävs 
lagen ( 1895: 64 s. I) om handelsbolag och enkla bolag. 

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 
som ersatts genom bestämmelst: i dt:n nya lagen, tillämpas i stället den nya 
bestämmelsen. 

3. För handelsbolag och enkla bolag som bildats enligt den äldre lagen 
gäller dt:n nya lagen med de undantag som följer av 4-6. 

4. Likvidation genomföres enligt den äldre lagen, om likvidationstill
ståndet inträtt före den nya lagens ikraftträdande. 

5. Bestämmelsen i 3 kap. I § första stycket andra meningen gäller ej i 
fråga om den som inträtt som komplementär före den nya lagens ikraftträ
dande. 

6. Bestämmelserna i 3 kap. 7 §första och andra styckena gäller ej, i den 
mån kommanditdelägare före den nya lagens ikraftträdande fullgjort sin 
insatsskyldighet enligt den äldre lagen. 

7. Bestämmelserna i 2 kap. 15 §och 4 kap. 4 §tillämpas även på skade
ståndsanspråk som tillkommit före den nya lagens ikraftträdande och som 
inte preskriberats dessförinnan enligt äldre bestämmelser. 

8. Bolagsskifte som förrättats före tidpunkten för den nya lagens ikraft
trädande klandras enligt dessförinnan gällande bestämmelser. Detsamma 
gäller ifråga om bolagsskifte som till följd av bestämmelsen i 4 förrättats 
enligt den äldre lagen. 

Förslag till 
Lag om årsredovisning, revision och koncerner 

Härigenom föreskrives följande. 

1 kap. Årsredovisning 

I § Den som enligt bokföringslagen ( 1976: 125) har att upprätta årsbok
slut skall för varje räkenskapsår upprätta årsredovisning enligt denna lag, 
om i medeltal minst tio anställda sysselsatts i fört:taget under räkenskaps
året. om företaget ingår i koncern enligt denna lag för vilken 
koncernredovisning skall <JVges eller om företaget är sådant som avses i 
H. 

Första stycket gäller ej aktiebolag eller ekonomisk förening. 

2 § Årsredovisning består av resultaträkning m:h balansräkning. I den 
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mån annat ej föreskrives i denna lag. skall årsredovisningen upprättas med 
iakttagande av bestämmelserna om ftrsbokslut bokforingslagen 
(1976: 125). 

3 § Efter anmodan av den länsstyrelse hos vilken den t1rsredovisnings
skyldige registreras enligt I § andra stycket eller 3 * första eller andra 
stycket handclsregisterlagen (1974: 157) skall avskrift av i\rsredlivisning 
insändas till länsstyrelsen. sedan sex månader förflutit efter riikcnskaps
;'1rets utgång. Anmodan skall ske pf1 hegäran av envar. 

4 * Avskrift av årsredovisning för visst riikenskapsar skall utan siirskild 
anmodan insändas till länsstyrelsen senast sex månader efter riikcnskaps
årets utgång. om tillg:1ngarnas nettovärde i rörelsen enlig! balansriikningar 
för de tvfl niirmast föregående räkenskapsb.ren överstiger ett griinshelopp 
som motsvarar l 000 gånger det enligt lagen ( 1962: 381) om allmiin fiirsiik
ring bestämda basbeloppet for den sista m;inaden a\' respektive riiken
skapsär eller om ant<1let an!'.llillda i rörelsen under vart och ett av de tv:'! 
närmast föregftende räkenskapsåren i medeltal överstigit 200. 

Första stycket gäller även för annat företag ;in aktiebolag lll:h ekonomisk 
förening i koncern som anges i 3 kap. I *. om nettovärdet av koncernföre
tagens tillgångar enligt koncernbalansräkningar för de tvi1 närmast föregi1-
cnde räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som anges i första stycket 
eller om antalet anställda vid koncernföretagen under vart och ett av dessa 
iir i medeltal överstigit 200. 

5 § Vid upprättande av årsredovisning skall följande iakttagas: 
1. Bestämmelserna i 21 §första stycket bokföringslagen (!976: 125) om 

skyldighet att till årsbokslut foga sammanställning över privata tillgängar 
och skulder äger ej tillämpning. 

2. Skyldighet att särskilt redovisa storlek och förändring av lagerreserv 
föreligger endast i frå.ga om arsredovisningsskyldig som avses i 4 * första 
stycket. 

3. Om synnerliga skäl föreligger. får regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer medge att hruttoomsättningssumman ej behöver 
anges i resultaträkning. 

6 § Vid upprättande av årsredovisning för företag som avses i 4 § skall i 
årsredovisningen återges resultaträkningen och halansräkningen för när
mast föregående räkenskapsår. Har under året iindring vidtagits beträffan
de speciliccringen av poster i resultaträkningen och balansräkningen, skall 
uppgifterna fran den tidigare årsredovisningen sammanställas sf1 att dessa 
kan jämföras med posterna i den senare ?trsredcivisningen. om särskilt 
hinder ej möter. 

7 § För företag som avses i 4 s första stycket skall i ärsredovisning och 
årsbokslut famnas uppgifter i följande hiinseendcn: 

I. För varje i balansräkning som anliiggningstillgäng upptagen post, vari 
ingflr skepp eller maskiner, inventarier och dylikt eller byggnader. skall 
anges dels tillgangamas anskaffnings värde. dels det sammanlagda hclop
pet av de intill balansdagen pä anskaffningsvärdct företagna av- och ned
skrivningarna. Har sådana tillgängar uppskrivits. skall ~ivcn anges kvar
stående oavskrivet bdopp av uppskrivningen. 

2. För fastighet som är anfaggningstillgimg skall anges taxeringsvärdet 
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med fördelning på de under särskilda poster i balansräkningen upptagna 
tillg~mgarna. 

3. Driver företaget av varandra viisentligen oberoende rörelsegrenar, 
skall bruttoresultatet av va1je sådan rörelsegren redovisas särskilt. 

4. I bilaga til balansrilkningen skall intagas en finansieringsanalys i 
vilken skall redovisas företagets finansiering och kapitalinvesteringar samt 
förändringar <tV rörelsekapitalet under räkenskapsåret. 

Uppgift som avses i I eller 2 fär intagas i not om tydlig hänvisning göres 
vid post i redovisningshandlingarna till vilken uppgiften hänför sig. 

8 § För företag som avses i 4 § första stycket och för moderföretag i 
koncern som avses i 4 § andra stycket skall minst en gång under räken
skapsår som omfattar mer än tio månader avges särskild redovisning 
tdelärsrapportl. Rappo11en skall avse verksamheten från räkenskapsårets 
början. Minst en delårsrapport skall omfatta en period av minst hälften och 
högst två tredjedelar av räkcnskapstlrct. 

Delårsrapport skall hållas tillgänglig för envar. Rapport som avses i 
första stycket tredje meningen skall senast två månader efter rapportperio
dens utgång insändas till den länsstyrelse. hos vilken den som är skyldig att 
avge rapporten registreras enligt I § andra stycket eller 3 § första eller 
andra stycket handclsregisterlagen ( 1974: 1.57). 

9 § I delårsrapport skall översiktligt redogöras för verksamheten och 
resultatutvecklingen i denna samt för investeringar och förändringar i 
likviditet o-:h finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare 
skall lämnas beloppsuppgift om omsättningen och resultatet före boksluts
dispositioner och skatt under rapportperioden. Om särskilda skäl förelig
ger. får en ungefärlig beloppsuppgift beträffande resultatet lämnas. Be
stämmelsen i .5 § 3 gäller för delårsrapport. I delårsrapporten skall dessut
om upplysning lämnas, om alla för bedömningen av företagets resultat och 
ställning viktiga förhällandcn samt händelser av väsentlig betydelse för 
företaget som inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut. 

Om särskilt hinder ej möter, skall i anslutning till uppgifter enligt första 
stycket även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod un
der föregående räkenskapsår. 

Begrepp och termer i delårsrapport skall i möjlig mån överensstämma 
med dem som använts i senast framlagda årsredovisning. 

2 kap. Revision 

l § I företag för vilket ärsredovisningsskyldighet föreligger enligt I kap. 
I § skall den årsredovisningsskyldige utse en eller flera revisorer för be
stämd tid eller tills vidare. Skall flera revisorer utses. kan den ärsredovis
ningsskyldige bestämma att en eller flera av dem. dock inte alla. skall utses 
av annan än den årsredovisningsskyldige. 

Den årsredovisningsskyldige kan utse en eller flera revisorssuppleanter. 
Bestämmelserna i denna lag om revisor gäller i tillämpliga delar om supple
ant. 

2 § Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige. om ej 
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer tillater annat för 
särskilt fall. Den som är omyndig eller i konkurs kan ej vara revisor. 
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Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono
miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av den ärsre
dovisningsskyldiges verksamhet fordras för uppdragets fullgörande. 

Till revisor kan även utses auktoriserat eller godkänt rcvisionsbolag. 
Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel likställes auktoriserat 
revisionsbolag med auktoriserad revisor och godkänt revisionsbolag med 
godkänd revisor. Bolag som utses till revisor skall till den årsredovisnings
skyldige anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen. Den huvudan
svarige skall vara auktoriserad revisor i auktoriserat rcvisionsbolag och 
auktoriserad eller godkänd revisor i godkänt revisionsbolag. Bestämmel
serna i 4 ~ tillämpas på den huvudansvarige. 

Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföretagets revi
sorer. om det kan ske. 

3 § Minst en av den ärsredovisningsskyldige utsedd revisor skall vara 
auktoriserad revisor. om tillgångarnas nettovärde i rörelsen enligt balans
räkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp 
s<im motsvarar I 000 gånger det enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäk
ring bestämda basbeloppet för den sista månaden av respektive räken
skapsår eller om antalet anställda i rörelsen under van och ett av de två 
senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200. 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga om 
företag som avses i första stycket förordna att viss godkänd revisor får 
utses i stället för auktoriserad revisor. Sådant beslut är giltigt i högst fem 
år. 

Första och andra styckena gäller även för moderföretag i koncern som 
anges i 3 kap. I *· om nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt 
koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger det 
gränsbelopp som anges i första stycket eller om antalet anställda vid 
koncernföretagen under vart och ett av dessa är i .medeltal överstigit 200. 

4 § Den kan ej vara revisor som 
I. äger eller är delägare eller ledamot av styrelsen i företaget eller dess 

dotterföretag eller biträder vid företagets bokföring eller medelsförvaltning 
eller företagets kontroll däröver. 

2. är anställd hos eller eljest intager en underordnad eller beroende 
ställning till företaget eller någon som avses under I eller är verksam i 
samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid grundbok
föringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver, 

3. är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknande förällanden 
med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till person 
som avses under I eller är besvägrad med sädan person i rätt upp- eller 
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 

4. står i låneskuld till företaget eller annat företag i samma koncern eller 
har förpliktelse för vilka sådant företag har ställt säkerhet. 

I dotterföretag kan den ej vara revisor som ej är behörig enligt första 
stycket att vara revisor i moderföretaget. 

Revisor fär ej anlita någon vid revisionen som ej enligt första eller andra 
stycket är behörig att vara revisor. Har företaget eller moderföretaget 
anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen handha 
företagets interna revision. får revisor dock vid revisionen anlita sådan 
anställd i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed. 
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5 § Uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisOI .setts. 
Uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som utsett 

honom begär det. Anmälan härom skall göras hos den som svarar för 
förvaltningen av företagets angelägenheter och hos den som tillsatt revi
sorn. om denne ej är utsedd av den arsredovisningsskyldige. 

Upphör revisors uppdrag i förtid eller uppkommer för honom eljest 
hinder att vara revisor och finnes ej suppleant. skall den som svarar för 
förvaltningen av företagets angelägenheter vidtaga åtgärd för att ny revisor 
tillsättes för den återstående mandattiden. 

6 §På anmälan skall fänsstyrelsen förordna behörig revisor. 
I. när revisor ej är utsedd. 
2. när auktoriserad eller godkänd revisor ej är utsedd enligt 3 ~-
3. när revisor är obehörig enligt 2 * första stycket eller 4 ~ första eller 

andra stycket. eller 
4. när beslut av årsredovisningsskyldig om antalet revisorer eller om 

revisors behörighet åsidosatts. 
Anmälan enligt första stycket kan göras av envar. Den som svarar för 

förvaltningen av företagets angelägenheter är skyldig göra anmälan. om ej 
rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser revisor. 

Förordnande enligt första stycket skall meddelas efter den årsredovis
ningsskyldiges hörande och avse tid till dess annan revisor blivit utsedd i 
föreskriven ordning. Vid förordnande enligt första stycket 3 skall länssty
relsen entlediga den obehörige revisorn. 

7 § Revisor skall i den omfattning god revisionssed ~juder granska före
tagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt företagsledningens för
valtning. 

Är företaget moderföretag, skall revisor även granska koncernredovis
ningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt. 

Med företagsledning avses i denna lag den som svarar för företagets 
organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter samt den som 
handhar den löpande förvaltningen. 

8 § Företagsledningcn skall bereda revisor tillfälle all verkställa gransk
ningen i den omfattning revisorn finner erforderligt samt lämna de upplys
ningar och det biträde som han begär. Samma skyldighet åligger företags
ledning och revisor i dotterföretag gentemot revisor i moderföretag. 

Senast fyra och en halv månad efter räkenskapsårets utgång skall årsre
dovisningshandlingarna och koncemredovisningshandlingarna för det för
flutna räkenskapsåret avlämnas till revisor. 

9 § Sedan revisor slutfört granskningen, skall han teckna hänvisning till 
revisionsberättelsen på årsredovisningen och i moderföretag på konccrnre
dovisningen. Finner revisor att balansräkningen eller resultaträkningen är 
oriktig, skall han göra anteckning även om det. I moderföretag gäller 
detsamma i fråga om koncernbalansräkningen och koncernresultaträk
rnngen. 

10 § Revisor skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till 
den årsredovisningsskyldige. Berättelsen skall överlämnas till den som 
svarar för förvaltningen av företagets angelägenheter senast fem månader 
efter räkenskapsårets utgång. 
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Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande huruvida årsredovisning
en uppgjorts enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen sådana 
upplysningar som enligt denna lag skall lämnas. skall revisor ange detta 
och lämna erforderliga upplysningar i sin berättelse. om det kan ske. 

Har revisor vid sin granskning funnit att fögärd eller försummelse som 
kan föranleda crsättningsskyldighet ligger någon som ingår i företagsled
ningen till last eller att någon som ingår i företagsledningen eljest handlat i 
strid med denna lag. skall det anmärkas i berättelsen. Revisor kan även i 
övrigt i berättelsen meddela upplysningar som han önskar bringa till den 
flrsredovisningsskyldiges kännedom. 

I moderföretag skall revisor avge en s~irskild revisionsberättelse beträf
fande koncernen. Bestämmelserna i första-tredje styckena äger därvid 
motsvarande tillämpning. 

11 § Erinringar som revisor framställt till företagsledningcn skall anteck
nas i protokoll eller annan handling. Handlingen skall överlämnas till den 
som svarar för förvaltningen av företagets angelägenheter och av denne 
bevaras på betryggande sätt. 

12 § Bestämmelserna om årsredovisning i I kap. 3 och 4 §§ har motsvaran
de tillämpning på revisionsberättelse som avses i I 0 § första stycket. Be
stämmelsen om koncernredovisning i 3 kap. 6 § har motsvarande till
lämpning på koncernrevisionsberättelse som avses i 10 § fjärde stycket. 

13 § Revisor får ej lämna upplysningar till den som saknar rätt att erhålla 
kännedom om den årsredovisningsskyldiges angelägenheter om sådant 
som revisorn fått kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag, om det 
kan lända till förfäng för den årsredovisningsskyldige. 

14 § Revisor som vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av 
oaktsamhet skadar den årsredovisningsskyldige skall ersätta skadan. Det
samma gäller när skada vållats annan genom överträdelse av denna lag. 
Revisor ansvarar även för skada som hans medhjälpare vållar uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. 

Är revisionsbolag revisor. åligger ersättningsskyldigheten detta bolag 
och den för revisionen huvudansvarige. 

15 § Skadestånd enligt 14 § kan jämkas efter vad som är skäligt med 
hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheter
na i övrigt. 

Skall flera ersätta samma skada. svarar de solidariskt för skadeståndet i 
den mån ej skadeståndsskyldigheten jämkats för någon av dem enligt 
första stycket. Vad någon utgivit i skadestånd får sökas åter av de andra 
efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 

16 § Talan för årsredovisningsskyldigs räkning enligt 14 *som inte grundas 
på brott kan ej väckas mot revisor sedan tre år fört1utit från det revisions
berättelse överlämnades till den som svarar för förvaltningen av företagets 
angelägenheter. 

17 § I sidoordnad koncern for vilken koncernredovisning skall avges skall 
koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i öv
rigt granskas av revisor, vilken skall avge en särskild revisionsberättelse 
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beträffande koncernen. Bestämmelserna i detta kapitel äger därvid motsva
rande tillämpning. 

För sidoordnad koncern av sådan storlek som i fråga om annan koncern 
anges i I kap. 4 § andra stycket skall minst en av den koncernredovis
ningsskyldige utsedd revisor vara auktoriserad. 

Revisionsberättelse för sidoordnad koncern skall insändas till patent
och registrerings verket senast sex månader efter utgången av räkenskaps
året för det företag till vars balansdag koncernredovisningen hänför sig. 

3 kap. Koncerner 

I§ Äger handelsbolag så många aktier eller andelar i svensk eller utländsk 
juridisk person att det har mer än hälften av rösterna för samtliga aktier 
eller andelar. är bolaget moderföretag och den andra juridiska personen 
dotterföretag. Äger dotterföretag eller äger moderföretag och dotterföretag 
eller flera dotterföretag tillsammans aktier eller andelar i juridisk person i 
den omfattning som angivits nu, är även sistnämnda juridiska person 
dotterföretag till moderföretaget. 

Har handelsbolag i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav eller 
avtal ett bestämmande inflytande över juridisk person och en betydande 
andel i resultatet av dess verksamhet, är handelsbolaget moderföretag och 
den andra juridiska personen dotterföretag. 

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. 
Bestämmelserna i första och andra styckena om handelsbolag äger även 

tillämpning på annan som enligt bokföringslagen ( 1976: 125) har att upprät
ta årsbokslut. Vad som sagts nu gäller dock inte aktiebolag eller ekono
misk förening. 

Bestämmelserna i 2- 11 §§ gäller. om under det senast förtlutna räken
skapsåret i medeltal minst tio anställda sysselsatts i koncernen. 

2 § Vid värdering av aktier eller andelar som moderföretag äger i dotterfö
retag skall andelar vilka dotterföretaget äger i moderföretaget ej anses ha 
något värde. 

Ingår i fordrings- eller skuldpost enligt balansräkningen för företag i 
koncernen fordran hos eller skuld till dotterföretag eller moderföretag skall 
beloppet anges särskilt. Angivandet får ske inom linjen. Detsamma gäller i 
fråga om pant eller därmed jämförlig säkerhet eller ansvarsförbindelse till 
förmån för dotterföretag eller moderföretag. 

3 § Som särskild intäktspost i moderföretags resultaträkning skall uppta
gas utdelning på aktier i dotterbolag. 

I moderföretags balansräkning skall aktier i dotterbolag upptagas som 
särkskild post bland tillgångarna. 

Aktier i dotterbolag skall upptagas i moderföretagets balansräkning med 
angivande för varje bolag av dess namn, antalet aktier och dessas nomi
nella värde och värde enligt balansräkningen. När det frän allmän eller 
enskild synpunkt är påkallat, fär regeringen eller myndighet som regering
en bestämmer tillåta att aktier redovisas utan specifikation. 

4 § Andelar i andra företag än aktiebolag skall likställas med aktier som 
ägs av moderföretaget vid uppställning av moderföretagets resultaträkning 
och balansräkning samt vid specificering enligt 3 § tredje stycket. 
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5 § I moderföretag skall för varje räkenskapsår avges koncernredovisning 
bestående av koncemresultaträkning och koncernbalansräkning. Redovis
ningen skall hänföra sig till balansdagen för moderföretaget. 

Företag som hör till samma koncern skall ha samma räkenskapsår, om ej 
synnerliga skäl medför hinder däremot. 

6 § Senast sex månader efter utgången av moderföretagets räkenskapsår 
skall moderföretaget insända avskrift av koncernredovisningen till den 
länsstyrelse hos vilken moderföretaget registreras enligt I § andra stycket 
eller 3 §första eller andra stycket handelsregisterlagen ( 1974: 157). 

7 § Koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall var för 
sig utgöra ett sammandrag av moderföretagets och dotterföretagets 
resultaträkningar och balansräkningar. Sammandraget skall upprättas en
ligt god redovisningssed och med iakttagande i tillämpliga delar av I kap. 5 
och 7 §§ denna lag samt I I kap. 5- 7 §§ och 8 § första stycket I. 4 och 8 
ävensom andra stycket aktiebolagslagen ( 1975: 1385). 

Koncernresultaträkningen skall utvisa koncernens årsresultat efter av
drag för redovisad vinstutdelning inom koncernen och efter avdrag eller 
tillägg för ökning eller minskning av internvinst under räkenskapsåret. 
Koncernbalansräkningen skall utvisa beloppet av eget kapital eller ansam
lad förlust i koncernen efter avdrag för internvinst. Med internvinst avses 
på moderföretaget belöpande andel av vinst på överlåtelse av tillgång inom 
koncernen. i den mån ej överlåtelse av tillgången därefter skett till köpare 
utanför koncernen eller förbrukning av tillgången eller nedsättning av dess 
värde ägt rum hos det företag inom koncernen som förvärvat tillgången. 

Om det med hänsyn till koncernens sammansättning eller andra särskil
da skäl är förenat med synnerliga svårigheter att vid koncernredovisningen 
i visst hänseende tillämpa första eller andra stycket, får det undantag göras 
som förhållandena kräver. För sådant undantag skall lämnas motiverad 
redogörelse i bilaga till koncernbalansräkningen eller, om sådan inte upp
rättas. i bilaga till moderföretagets balansräkning. 

I bilaga till koncernbalansräkning skall lämnas redogörelse om vilka 
metoder och värderingsprinciper som använts vid uppgörande av koncern
redovisningen. 

Uppgift om koncernens lagerreserv skall intagas i koncernredovisning
en. om koncernen är av sådan storlek som anges i I kap. 4 § andra stycket. 
I sådant fall skall till koncemredovisningen fogas finansieringsanalys för 
koncernen. 

8 § Dotterföretag skall i bilaga till balansräkning eller. om dotterföretaget 
är aktiebolag, i förvaltningsberättelse ange namnet på moderföretaget och i 
förekommande fall deltas moderföretag. Moderföretag och dotterföretag 
skall i bilaga till balansräkning eller, då företaget är aktiebolag, i förvalt
ningsberättelse ange hur stor andel av årets inköp och försäljning som 
avser annat företag inom samma koncern. 

9 § I koncern redovisning skall återges koncernresultaträkningen och kon
cernbalansräkningen för närmast föregående räkenskapsår. Har under året 
ändring vidtagits beträffande specificeringen av post i konccrnresultaträk
ningen eller koncernbalansräkningen, skall uppgifterna från den tidigare 
konccrnredovisningen sammanställas så att dessa kan jämföras med post i 
den senare koncernredovisningen, om särskilt hinder ej möter. 
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Koncernredovisning skall skrivas under av den som är skyldig att upp
riitta redovisningen med angivande av dagen for underskriften. Är flera 
delägare obegränsat ansvariga för modcrbolageh förbindelser, under
skrives koncernredovisningen av dem alla. 

10 * För koncern som avses i I kap. 4 *andra stycket skall moderföretaget 
i dclärsrappnrt. utöver uppgifter för moderföretaget. lämna uppgifter for 
koncernen motsvarande vad som anges i I kap. 9 §.Uppgift om omsättning 
och resultat skall avse belopp efter avdrag för interna poster inom koncer
nen och med hänsyn tagen till internvinsteliminering. 

11 § Om företag h~ir hlivit moderföretag. skall ledningen för företaget 
meddela detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall 
lämna ledningen för moderföretaget de upplysningar som fordras för be
räkningen av koncernens ställning och resultatet av koncernens verksam
het. 

Sidoordnade koncerner 

12 § Två eller flera bokföringsskyldiga juridiska personer utgör en si
doordnad koncern, om 

I. fysisk person som inte har att upprätta arsbokslut enligt bokföringsla
gen ( 1976: 125) äger sä många aktier eller andelar i de juridiska personerna 
att han har mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i var 
och en av de juridiska personerna eller också i annat fall på grund av aktie
ellcr andelsinnehav eller avtal har ett bestämmande inflytande över var 
och en av de juridiska personerna och en hctydandc andel i resultatet av 
var och en av dessas verksamhet, samt 

2. de juridiska personerna står under den fysiska personens enhetliga 
ledning. 

Om den fysiska personen har sadant infytande över de juridiska perso
nerna som anges i första stycket I, skall de juridiska personerna anses stå 
under den fysiska personens enhetliga ledning, om ej visas att så inte är 
fallet. 

Bestämmelserna i första och andra styckena om fysisk person gäller även 
juridisk person som inte har att upprätta årsbokslut enligt bokföringslagen. 

Bestämmelserna i 13- 16 §§gäller. om under det senast förflutna räkens
kapsåret i medeltal minst tio anställda sysselsatts i företag i den sidoord
nade koncernen. 

Vid tillämpning av denna lag räknas till företag i sidoordnad koncern i 
koncernen ingående utländsk bokföringsskyldig juridisk person. om 
svensk bokföringsskyldig juridisk person även ingår i koncernen. 

13 § För företagen i sidoordnad koncern skall i 12 §angiven fysisk person 
respektive i 12 § tredje stycket angiven juridisk person avge koncernredo
visning för varje räkenskapsår. 

14 § Koncernredovisning enligt 13 § skall hestå av koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning. Redovisningen skall hänföra sig till balansda
gen för något av de företag som ingår i koncernen. 

Företag som hör till samma sidoordnade koncern skall ha samma räken
skapsår, om ej synnerliga skäl medför hinder däremot. 

Koncernredovisning skall upprättas med iakttagande i tillämpliga delar 
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av 7 §.Bestämmelserna i 9 §första stycket och andra stycket första mening
en har därvid motsvarande tillämpning. 

15 § Avskrift av konccrnredovisning skall insändas till patent- och regi
strerings verket senast sex månader efter utgången av räkenskapsåret för 
det företag till vars balansdag koncernrcdnvisningen hänför sig. 

16 § Företag i sidoordnad koncern skall i bilaga till balansräkning eller. om 
företaget är aktiebolag eller ekonomisk förening, i förvaltningsberättelse 
dels namnge övriga företag i koncernen, dels ange hur stor andel av årets 
inköp och försäljning som avser övriga företag inom koncernen. 

Om sidoordnad koncern uppkommit, skall i 12 § angiven fysisk person 
respektive i 12 § tredje stycket angiven juridisk person meddela detta till 
ledningarna för de företag som ingår i koncernen. Ledningarna för dessa 
företag skall lämna den nyssnämnda fysiska eller juridiska personen de 
upplysningar som fordras för beräkning av koncernens ställning och resul
tatet av koncernens verksamhet. 

4 kap. Vite m. m. 

I§ Den eller någon av dem som för egen del eller såsom ställföreträdare 
för annan har att till länsstyrelsen sända in redovisningshandling, revi
sionsberättelse eller delårsrapport kan av länsstyrelsen vid vite föreläggas 
att fullgöra skyldigheten att sända in behörig handling. 

Försuttet vite utdömes av länsstyrelsen. 
Då för sidoordnad koncern fråga är om koncernredovisning eller revi

sionsberättelse för koncern, gäller vad som anges i första och andra styc
kena om länsstyrelse i stället patent- och rcgistreringsverket. 

2 § Mot myndighets beslut i ti.llståndsärende enligt I kap. 5 § 3, 2 kap. 3 § 
andra stycket eller 3 kap. 3 § tredje stycket föres talan hos regeringen 
genom besvär. 

Mot länsstyrelses eller patent- och registreringsverkets beslut enligt 
denna lag i annat fall än enligt första stycket föres talan hos kammarrätt 
genom besvär. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 19 och tillämpas på räken
skapsår som påbörjats efter utgången av närmast föregående år. 

2. Om det i I kap. 7 § I angivna anskaffningsvärdet för tillgång som 
förvärvats före lagens ikraftträdande ej kan utrönas med hjälp av frireta
gets bevarade räkenskaper, beräknas anskaffningsvärdet på följande sätt. 
Beträffande byggnad skall som anskaffningsvärde redovisas det vid 1965 
års allmänna fastighetstaxering åsatta taxeringsvärdet (byggnadsvärdet) 
eller, om byggnaden förvärvats efter utgången av år 1964, det taxerings
värde (byggnadsvärde) som gällde för byggnaden vid förvärvet, i båda 
fallen ökat med förbättringskostnader under tiden efter utgången av år 
1964 respektive efter förvärvet. Beträffande annan tillgång skall som an
skaffningskostnad redovisas det belopp vartill anskaffningsvärdet skäligen 
kan uppskattas. 

I not till balansräkningen skall anges om anskafTningsvärdet uppskattats 
enligt första stycket. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av remissyttranden över 1974 års bo
lagskommittes delbetänkande (SOU 1978: 67) Nya bolags
regler m. m. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksäklagaren, 
Svea hovrätt, hovrätten för Västra Sverige, kammarrätten i Stockholm, 
bokföringsnämnden (BFN), bankinspektionen, försäkringsinspektionen, 
riksrevisionsverket (RRV), riksskatteverket (RSV), kommerskollegium, 
patent- och registreringsverket, arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), statens 
industriverk. länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Malmöhus, Gö
teborgs och Bohus samt Västernorrlands län, konkurslagskommitten (Ju 
I 971: 06), stiftelseutredningen (Ju 1975: 0 I), företagsobeständskommitten 
(Fi 1976: 03), Föreningen Auktoriserade revisorer FAR (FAR), Finansie
ringsföretagens Förening, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Landsor
ganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), 
Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR), Svensk Industriförening, 
Svenska Bankföreningen, Svenska Byggnadsentreprenörföreningen 
(SBEF), Svenska Handelskammarförbundet, Svenska kommunförbundet, 
Svenska Revisorsamfundet SRS (SRS), Svenska sparbanksföreningen. 
Sveriges Ackordscentral, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Bokförings
och Revisionsbyråers Förbund SBRF (SBRF), Svenska Företagares Riks
förbund, Sveriges Grossistförbund, Sveriges Hantverks- och Industrior
ganisation (SHIO) - Familjeföretagen. Sveriges Industriförbund. Sveriges 
Köpmannaförbund, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. 

Riksåklagaren har bifogat yttranden av överåklagarna i Stockholms, 
Göteborgs och Malmö åklagardistrikt, länsåklagarna i Malmöhus och 
Älvsborgs län samt länsåklagaren för speciella mål Thorsten Rosenberg. 
LO har bifogat yttrande av Svenska Fabriksarbetareförbundet. 

Svenska Arbetsgivareföreningen har åberopat och instämt i det yttrande 
som Sveriges lndustriförbund avgivit. Sveriges Föreningsbankers För
bund har anslutit sig till det av Svenska Bankföreningen avgivna yttrandet. 

SHIO - Familjeföretagen och Sveriges Köpmannaförbund har avgett 
gemensamt yttrande. 

Yttranden över betänkandet har även avgetts av Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag (SABO) och av hovrättsfiskalen Mats Bergström, Växjö. 

1 Allmänt om betänkandet 

Riksåklagaren: Den nu gällande lagstiftningen om handelsbolag innehål
ler inte några bestämmelser som tar sikte på det allmännas eller de anställ
das intressen av insyn i företagen. Sålunda saknas regler om offentlig 
årsredovisning och revision för andra företagsformer än aktiebolag och 
ekonomiska föreningar. Detta förhållande är självfallet otillfredsställande 
inte minst från brottsbekämpningssynpunkt. Behovet av åtgärder i syfte att 
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öka insynen i företagen accentueras dessutom av det förhållandet. att den 
beslutade höjningen av minimibeloppet för aktiekapital kan antas medföra 
ett stegrat intresse för andra företagsfoqner än aktiebolag. Möjligheter till 
förbättrad insyn i företagen kan sannolikt ge goda effekter när det gäller 
kampen mot det allvarliga samhällsproblem som den ekonomiska brottslig
heten utgör. Mot denna bakgrund är de nu framlagda förslagen. som i allt 
väsentligt tillgodoser detta syfte. väl ägnade att läggas till grund för lagstift
ning. 

Bankinspektionen: Uppdelningen av problemområdet i två olika lagar ter 
sig motiverad inte minst med hänsyn till att den personkrets som berörs av 
den senare lagen är mer vidsträckt än vad gäller den först nämnda. - - -
Inspektionen vill sammanfattningsvis med gjorda påpekanden tillstyrka 
kommittens förslag till lagstiftning. 

Fiirsäkringsinspektionen: Försäkringsinspektionen har intet att erinra 
mot det nu föreliggande förslaget och tillstyrker att det läggs till grund för 
lagstiftning. 

RSV: RSV anser att lagförslagen till väsentlig del bör kunna läggas till 
grund för lagstiftning. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län: Länsstyrelsen finner, från de syn
punkter länsstyrelsen har att beakta. ingen anledning till erinran mot 
förslagen i betänkandet. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län (majoriteten): Länsstyrelsen finner för
slagen välgrundade. Den nu gällande bolagslagen är anpassad efter ett 
samhälle. där det uppfattades som naturligt, att arbetstagaren saknade 
insyn i företaget. Förslaget är bl. a. utformat för att ge arbetstagaren 
insynsmöjlighet. vilket hälsas med tillfredsställelse. Det finns också skäl 
att anta att vi för framtiden har anledning förvänta en utökad användning 
av i förslaget reglerade associationsformer som en följd av aktiebolagsre
formen. Detta ställer andra krav på regleringen av handelsbolag och enkla 
bolag. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län (en minoritet av en ledamot): Det av 
länsstyrelsens majoritet avgivna yttrandet synes i huvudsak utgå från 
fiskala synpunkter. Utredningsförslaget är emellertid av civilrättslig karak
tär och bör i första hand bedömas därefter. Vad som anförs i yttrandet om 
beivrande! genom civilrättslig lagstiftning av skatteundandraganden är inte 
övertygande. Inte heller i övrigt är yttrandet utformat på ett sådant sätt att 
jag kan biträda detsamma. Jag hänvisar i stället till det yttrande som 
avgivits av Svenska Handelskammarförbundet. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län (en minoritet av en ledamot): Jag ansluter 
mig till utredningens förslag med undantag för de synpunkter som omfattas 
av den reservation och det särskilda yttrande som avgivits av Joakim Ollen 
vilka synpunkter jag delar. 

Finansieringsfi>retagen.1· Fi>rening: Föreningen har, utifrån de syn
punkter föreningen företräder, inga erinringar mot de framlagda förslagen. 

LO: Föreliggande utredning lägger fram förslag till nya lagar om handels
bolag och enskilda bolag samt om årsredovisning, revision och koncerner, 
men fortfarande ur samma snäva utgångspunkter som tidigare lagstiftning. 
Rent principiellt kvarstår LOs inställning om behovet av en total översyn 
av den associationsrättsliga lagstiftningen även om LO till stora delar är 
beredd att tillstyrka utredningens förslag. 

S1•enska Fahriksarbetareförhundet: Fabriksarbetareförbundet vill ut
trycka sin tillfredställelse över utredningsförslagets huvuddrag. Det är 
således ur förbundets synpunkt positivt att möjligheter ges till styrelsere-
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presentation också i handelsbolagen samt all definitionsförändringen be
träffande handelsbolag medför att den kretsen av bolagsbildningar utökas 
på bekostnad av kretsen "enkla bolag". Därigenom har ett samlat grepp 
tagits i den här typen av bolagsbildningar. På samma sätt vill förbundet 
uttrycka sin positiva inställning till förslaget om en betydligt ökad skyldig
het för den här sortens företag när det gäller att upprätta årsredosvisningar 
liksom skyldigheter beträffande revision. Samma gäller förbundets inställ
ning till reglerna om koncernredovisning. Men förbundet har inte desto 
mindre allvarliga erinringar mot kommittens förslag på några punkter. 

TCO: Enligt TCOs mening är kommittens förslag i huvudsak väl ägnat 
att bättre tillgodose de anställdas berättigade krav på ändamålsenliga före
tagsformer och insyn i en meningsfull årsredovisning. 

Sl'ensk lndustrifiircning: Föreningen har icke något att erinra mot ge
nomförandet av i delbetänkandet framlagda förslag. 

S1•enska sparhanksförcningen: Föreningen finner förslaget noga genom
tänkt och i allt väsentligt välbalanserat. Föreningen kan därför tillstyrka 
förslaget. 

~fraige.1· adw1ka1.1·an{fund: I den mån annat inte framgår av samfundets 
yttrande anser sig samfundet kunna tillstyrka att de av kommitten fram
lagda förslagen lägges till grund för lagstiftning på berörda områden. 

Sl'enska Företagares Riksförhund: Förbundet har ej någon erinran mot 
betänkandet, dock med ett bestämt instämmande i den reservation som 
avgetts av kommitteledamoten Ollen med instämmande av experterna 
Norcn och Strand. Förbundet instämmer även i det särskilda yttrande som 
avgetts av Ollen. 

S1·eriges Grossistfiirhund: Grossistförbundet. som företräder den kredit
givande grosshandeln i landet, tillstyrker i allt väsentligt det framlagda 
förslaget. 

SHIO - Fami/jtföretagen och S1•eriges Köpmannaförbund: Organisa
tionerna vill sammanfattningsvis uttala som sin mening all delbetänkandet 
som helhet kan accepteras och verkar väl genomarbetat i delfrågorna. 

Vissa remissinstanser har förklarat att deras yttranden endast avser 
särskilda delar av förslaget. Svea hovrätt och hovräl/enför Västra Sverige 
har sålunda begränsat sina yttranden till förslaget till lag om handelsbolag 
och enkla bolag samt till förslaget till lag om ändring i handelsregisterlagen. 
Bokfi.iringsnämnden och RRV har begränsat sina yttranden. bokförings
nämndcn till I och 3 kap. förslaget till lag om årsredovisning. revision och 
koncerner samt RRV till vissa frågor i anslutning till sistnämnda lagförslag. 
Svenska re1·isorsamfundet SRS har inskränkt sitt yttrande till att avse 
förslaget om förbud för aktiebolag all vara komplementär i kommanditbo
lag samt till förslaget till lag om årsredovisning, revision och koncerner. 

2 Förslaget till lag om handelsbolag och enkla bolag 

2.1 Allmänt 

Öl'eniklagaren i Stockholm: Förslaget till lag om handelsbolag och enkla 
bolag innebär en modernisering av lagstiftningen på området och jag delar 
utredningens överväganden utom beträffande förslaget till styrelserepre
sentation i vissa större handelsbolag. 

Länsåklagaren för speciella mål: De föreslagna reglerna föranleder från 
åklagarsynpunkt inte någon erinran i sak. 
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Svea hovrätt: Hovrätten anser sig inte kunna tillstyrka att förslaget läggs 
till grund för lagstiftning i oförändrat skick. I vissa avseenden kan erinring
ar göras som bör föranleda ytterligare överväganden och eh omarbetning 
av delar av förslaget. 

Hovrätten för Västra Sverige: Nu gällande lag i ämnet har gällt under 
lång tid utan att, åtminstone ur associationsrättslig synvinkel. några nämn
värda behov av lagändring gjort sig gällande. Ett mycket gott betyg åt den 
lagstiftaren. 

AMS: De mindre företagen sysselsätter en betydande del av arbetstagar
na i landet. Det finns utan tvekan ett behov av att ersätta lagen om 
handelsbolag och enkla bolag från 1895 med en modern lag. Arbetsmark
nadsstyrelsen tillstyrker att förslaget till ny lag om handelsbolag och enkla 
bolag genomförs. 

Stutens industri1·crk: Det framlagda förslaget tillstyrks av industriver
ket. 

Liinssyrelsen i Stockholms län: En utgångspunkt för utredningen har 
varit all lagen även i fortsättningen skall vara en för de mindre företagen 
lämpad företagsform. Enligt länsstyrelsens uppfattning har kommitten 
framlagt ett förslag som i allt väsenlligt fyller detta krav. 

FAR: FAR anser kommittens förslag i huvudsak vara väl motiverat och 
tillstyrker förslagets antagande med följande undantag och observationer. 

LRF: I förslaget diskuteras skattefrågor i mycket begränsad mån. Sålun
da tages endast frågan om låneförbud för delägare i handelsbolag upp, och 
kommitten konstaterar att frågan bör lösas inom ramen för skattelagstift
ningen. Emellertid bör, enligt LRFs mening, skatteregler och civilrättsliga 
regler anpassas till varandra. De bör om möjligt skapas parallellt och inte 
ryck vis med åtföljande förskjutningsefTekter. LRF anser det av p1incipiella 
skäl otillfredsställande att dela upp frågorna på sätt som skett i detta fall. 
Kommittens uttalade mening har varit att starkt begränsa kretsen av enkla 
bolag till förmån för handelsbolagsformen. Eftersom någon översyn av 
skattelagstiftningen för handelsbolagens del idag inte föreligger saknas 
möjligheter för ägarna till de bolag som enligt förslaget i framtiden skulle 
bli att betrakta som handelsbolag att avgöra skattekonsekvenserna härav 
jämförda med att upplösa det enkla bolaget. Förutom låneförbudet finns 
ett flertal andra frågor som kräver en lösning i detta sammanhang. Hit hör 
frågor om utskiftningsskatt, räntebetainingar från handelsholag till deläga
re. och problemen kring lön resp. del i vinsten till delägarna. Till utveck
ling av några av dessa frågor må följande anföras. - - -
Ut skift ningsskatt 

I ett par senare rättsfall har delägare i handelsbolag blivit beskattade i 
samband med utskiftning. Om handelsbolagen numerärt sett skall bli mer 
omfattande måste utskiftningsfrågorna lagregleras hättre än vad de är idag. 
Trots dessa rättsfall finns en hel del oklarheter med utskiftningsskattefrå.
goma som måste belysas bättre. Det gäller bland annat de fall som inträffar 
då delägarkretsen krymps så. att handelsbolaget övergår till att drivas som 
enskild firma. 
Eget kapital 

Gränsdragningen mellan eget kapital och till bolaget utlånat kapital är 
tveksam. Det framgår klart av praxis att ränta på. eget kapital är att 
hänföras till inkomst av handelsbolagets förvärvskälla. Däremot finns ing
en praxis beträffande ränta på. till bolaget utlånat kapital. Då det utlånade 
kapitalet och det egna kapitalet mycket lätt kan omvandlas från det ena 
slaget till det andra utan några skattekonsekvenser bör även dessa frågor 
klargöras bättre. 
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Överlåtelser av andelar 
De speciella regler som gäller för fåmansföretagare gäller också för 

delägare i handelsbolag. Reglerna är egentligen skrivna för aktiebolag och 
har successivt anpassats till handelsbolag. De bör emellertid ses över och 
anpassas till handelsbolagsformen. Överlåtelse av andelar i handelsbolag 
eller hela handelsbolag vållar också problem och även dessa regler måste 
ses över i och med att handelsbolagen blir allt mer frekventa. Denna fråga 
kräver en skyndsam lösning. Svårighetsgraden framgår bland annat av 
direktiven till den utredning som skall se över realisationsvinstreglerna för 
aktier och liknande. I dessa direktiv anges att utredningen även bör se över 
reglerna om överlåtelse av andelar i handelsbolag men att detta skall ske 
endast om det inte visar sig vara ett alltför omfatttande arbete. 
Övrigt 

Eftersom skattefrågorna och de civilrättsliga reglerna på angivet sätt är 
nära förbundna med varandra bör de behandlas i ett sammanhang och de 
nu föreslagna ändringarna i handelsbolagsreglerna bör anstå tills skattefrå
gorna är utredda. 

Ovan har redogjorts för skattekonsekvenser vilka i och för sig inte 
påverkas direkt av reglerna om handelsbolag i nu föreliggande förslag. En 
fråga för vilken detta blir fallet är emellertid behandlingen av samägda 
hyresfastigheter. Enligt bokföringslagen 1976: 125 föreligger bokförings
plikt för hyresfastigheter. Om två eller flera personer äger sådan fastighet 
föreligger enligt I kap I § förslag till lag om handelsbolag ett handelsbolag. 
Detta är en effekt som kommitten inte synes ha övervägt och som heller 
inte finns belyst i betänkandet. Med tanke på fåmansföretagsreglernas 
behandling av fastigheter kan det rimligen inte vara kommittens avsikt att 
samägda fastigheter av denna typ skall anses drivna som handelsbolag. 
Följaktligen måste lagtexten ändras i detta avseende. 

Med utgångspunkt från de synpunkter LRF har funnit anledning lägga på 
förslaget konstaterar LRF slutligen beträffande denna del av förslaget att 
detsamma fyller de krav som t. ex. myndigheter kan ställa för att beredas 
rimlig insyn samtidigt som regelsystemet är så enkelt utformat som möjligt. 

Svenska Byggnadsentreprenörföreningen: Intill dess ett godtagbart för
slag för ny bolagsform med möjlighet till begränsning av bolagsmännens 
ansvar redovisats motsätter sig SBEF bestämt att den föreslagna begräns
ningen av juridisk persons möjlighet att vara komplementär blir föremål för 
lagstiftning. - - -

Vad härefter angår övriga delar av förslaget, anser SBEF att det i 
väsentliga delar är väl anpassat till de krav man inom näringslivet ställer på 
den juridiska mellanform till aktiebolaget och den enskilda firman, som 
handelsbolaget avses skola vara. 

Svenska Handelskammarförbundet: Det framlagda förslaget bygger i 
hög grad på den nu gällande handelsbolagslagen. Handelskammarförbun
det tillstyrker likväl att det nu framlagda förslaget får ersätta den över 80 år 
gamla lagstiftningen på förevarande område. Den anpassning av de materi
ella reglerna till moderna förhållanden och inte minst den modernisering av 
språkdräkten som gjorts bör kunna bidra till att underlätta rättstillämp
ningen på detta område. 

Svenska kommunförbundet: I anledning av remissen får förbundets sty
relse meddela att styrelsen med utgångspunkt från de intressen styrelsen 
har att företräda inte har någon anledning till erinran mot innehållet i 
betänkandet såvitt avser förslagen till lag om handelsbolag och enkla 
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bolag. lag om ändring i handelsregisterlagen ( 1974: 157) och förordning om 
ändring i expeditionskungörelsen ( 1%4: 618). 

SH 10-Fami/jcföretagrn och Sl'eriges Köpmamu~f(irhund: Organisatio
nerna vill aktualisera frågan om <le skatterättsliga aspekterna. Nuvarande 
skatteregler för fämansbolag iir illa anpassade till handelsbolagsformen. 
Man kan ifrägasätta om inte reformeringar av ifrågavarande civilrättsliga 
lagstiftning skulle kunna anstå något. Detta skulle skapa möjlighet att 
beakta de skatter~ittsliga reglerna för fåmansbolagen i samband med utfor
mandet av de nya holagsreglerna för handclsholag och enkla bolag. 

Si·erigcs /11du.1·1rij("irbu11d: Förbundet vill inledningsvis beröra frågan om 
behovet och nyttan av de båda associationsformerna handelsbolag och 
kommanditbolag. Kommitten har pä skilda ställen i betänkandet behandlat 
dessa frågor och slutligen stannat för att möjligheten att samverka i 
nämnda företagsformer skall finnas kvar. Förbundet delar helt denna slut
liga uppfattning. Handelsbolag l)Ch kommanditbolag är företagsformer 
som ligger mellan aktiebolaget och den enkla firman. Kommitten har för 
egen del pekat på flera fall. vilka klart visar på ett behov av att kunna 
samverka i handelsbolagets eller kommanditbolagets form. Kommitten har 
dock i fräga om kommanditbolagets betydelse, då det gäller småföretagens 
kapitalförsörjning, utttryckt en viss tveksamhet i sin formulering. Förbun
det är emellertid härvidlag av den uppfattningen, att kommanditbolaget har 
väsentliga uppgifter att fylla. for det fall någon eller några personer önskar 
deltaga i ett företag utan att bära något större personligt ansvar för skul
derna - och bildande av aktiebolag är uteslutet - erbjuder kommanditbo
laget otvivelaktigt en lämplig form för kapitalanskaffning och samarbete. 
Kommanditbolaget är därutöver. som kommitten påpekat, en bolagsform 
som sedan länge förekommer i hela Västerlandet. Att omöjliggöra framtida 
bildande av kommanditbolag skulle därför innebära ett klart avsteg frän 
vad som gäller internationellt. Handelsbolaget - för verksamhet i såväl 
större som mindre skala - och dess särskilda form kommanditbolaget bör 
diirför finnas kvar i den associationsrättsliga lagstiftningen. - - -

Bolagskommittcns förslag till nya bolagsregler innehåller i flera avseen
den moderniseringar i förhållande till nu gällande lag. Flera av de föreslag
na reglerna innebär således en anpassning till utvecklingen i praxis, medan 
andra delar av förslaget innefattar en önskvärd nydaning och förbättring av 
reglerna i 1895 års lag om handelsbolag och enkla bolag. Förbundet väl
komnar flertalet av de beskrivna förändringarna samtidigt som det med 
tillfredsställelse kan noteras att många för de aktuella associationsfor
merna grundläggande principer står fast i förslaget. 

Sl'eriges Rcdod.rningskonsulters Förbund: Inledningsvis vill förbundet 
uttala sin tillfredsställelse över att en översyn nu har skett av lagstiftningen 
avseende handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag, då dessa före
tagsformer i framtiden kan förväntas bli mera använda än tidigare. Förbun
det vill emellertid understryka vikten av att en total översyn sker av 
nämnda bolagsformcr och att översynen alltså inte enbart kan begränsas 
till civilrättsliga frågor. Det är nödvändigt att en översyn av gällande 
skatteregler sker integrerat med den civilrättsliga översynen. Vi vill därvid 
särskilt understryka det akuta behov av ändring i skattelagstiftningen, som 
förorsakats av fåmansbolagslagstiftningens tillämpning på handelsbolag 
och kommanditbolag. Det kan inte vara rimligt att samtidigt som en moder
nisering av gällande civilrättslig lagstiftning sker. så medför den skatte
rättsliga regleringen att handelsbolag och kommanditbolag i princip inte 
liingre kan användas stisom företagsformer. Skälet dänör är bl. a. att om 
3 Riksdagen l<i79fll/J. I sam/. Nr /../3. Hilagcdel 
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t vä delägare i hamlclsholag blir oense. sä kan dessa inte utan hetydande 
beskaltningseffekter dela pti sig. 

2.2 Bolagsbegi:eppet 

Riksåk/agaren: Enlig! min mening bör bolagsbegreppel lämpligen 
definieras i den föreslagna lagen. 

Kammarriittcn i Stockholm: Kammarrätten delar kommittens uppfatt
ning (s. 87). att det är olämplig! all i lagtext definiera begreppet bolag, och 
ansluter sig till kommitkns definition, grundad på doktrin och praxis. 
nämligen att etl bolag är ett på avtal grundat rättsförhållande mellan två 
eller flera personer. varigenom dessa åtar sig att verka för ett gemensamt 
ändarna!. 

Definitionens sista led "verka för etl gemensam! iindamål" har viss 
betydelse för skatleriitten. RegR:s praxis brukar uppfatlas på del sättet. att 
man före 1956 (se RA 1951 ref. 27 och RA 1955 ref. 5) underkiinde 
bolagsbildningar - som eljest ur strikt civilrättslig synvinkel synes ha varit 
giltiga - där nyssnämnda led i definitionen ej var uppfyllt. medan man 
efter 1956 (se tex RÅ 1956 ref. I och 15 samt RA 1958 ref. 45) stundom 
angripit bolagskonstruk!ionerna endast genom all ta sikte pa skattekonse
kvenserna och underkänna bolagsavtalet såvitt del avsetl vinstfördelning
en. RÅ 1962 Fi 489 har emellertid nämnts som exempel på att RegR:s 
inställning efter 1956 inte är helt entydig. 

Även om det sannolika synes vara att RegR även framdeles skulle 
godkänna bolagsbildningar som väsentligen har tillkommit av skatleskäl 
och där bolagsmännens verksamhetsplikl är mycket ringa och i stället 
angripa vinstfönlclningsbestämmclsen i bolagsavtalet. kan del likväl tän
kas förekomma att RegR vid sin bestämning av bolagsbegreppet tolkar 
detta snävare än vad som sett fran enbart civilrättsliga utgångspunkter är 
motiverat. Det är i och för sig beklagligt om en civilrättslig term inte 
används i skatlerätten med samma innebörd som i civilrätten. A andra 
sidan förekommer inom civilrätten att en och samma term har olika inne
börd; så hart. ex. i doktrinen gjorts gällande att något enhetligt stitielsebe
grepp eller gåvobegrepp inte föreligger. Arbetstagarbegreppet synes ha 
olika innebörd inom civilrätten och socialförsäkringsrätten å ena sidan och 
inom skatterätten ä. den andra, tex vid tillämpningen av uppbördslagen 
( 1953:272). - Med hänsyn till vad sålunda anförts har kammarrätten ingen 
erinran mot kommittens uppfattning av bolagsbegreppet men uttalar samti
digt att begreppet möjligen kan komma att ges en delvis egen innchörd vid 
tillämpning av skattelag. 

Lii11sstyrelsen i Giitchorgs och Bohus liin: Länsstyrelsen delar i princip 
kommittens uppfattning, när det gäller definitionen av begreppet handels
bolag. Alternativet skulle - som kommitten framhåller - vara. att direkt i 
lagen definiera begreppen handelsbolag och enkla bolag. Det synes dock 
knappast möjligt att ibtadkornma en definition som fyller rimliga krav pf1 
enkelhet och klarhet. Länsstyrelsen delar d:irför kommittens uppfattning. 
att det är olämpligt att i lagtext definiera begreppet bolag. 

St(ftelseutredningcn: Kommitten har funnit att bolaget kännetecknas av 
att två eller flera delägare har slutit ett avtal om att bilda ett bolag med ett 
gemensamt ändamål som förpliktar delägarna. Med denna bestämning är 
det dock svårt att avgränsa bolaget från föreningen och stiftelsen. Denna 
svårighet har kornmitten försökt att komma förbi genom att framhålla att 
föreningen är en öppen sammanslutning och att stiftelsen saknar medlem-
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mar. Kommitten synes ha underskattat svårigheten att dra gränsen mellan 
olika företagsformer. (jfr exempelvis ROL)S, Avtal och rösträtt, En aktiebo
lagsrättslig studie ( 1969). s. 265 fT.). Det torde hcro på att rättslägct har 
misshedömts. Låt oss belysa det med rättsförht1llandct mellan holaget och 
stiftelsen. 

Båda dessa företagsfonncr utgör exempel pä egendomsbindningar. Den 
avgörande skillnaden mellan dem iir graden av iindamålsbundenhet. Stif
telsens förmögenhet är varaktigt bunden till ett hcstämt ändamål. Detta 
band kan endast hrytas under vissa förutsättningar. I holagct förhäller det 
sig annorlunda. Bolagsmänncn förfogar fritt över ändamålet. De kan dock 
förplikta sig att inte föriindra det. I övrigt finns det motsvarigheter till 
bl)lagsmännens befogenheter även i stiftelsen. Vanligen är befogenheterna 
visserligen uppdelade på olika personer. Men det är inte nödvändigt (se 
siirskilt Hessler. Om stiftelser. Studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt 
( 1952), s. 31 ff. och 138 ff. samt Karlgren, Ändamålsbestiimmelsc och 
stiftelse ( 1951). s. 50 fT.J. 

Hitintills torde svärigheten att avgränsa bolaget frän stiftelsen ha haft 
foga praktisk betydelse. Men det kan komma att föriindras. Vi ämnar 
föreslå en skärpt lagstiftning om stiftelser. Möjligheten att bilda stiftelser 
skall vara begränsad i vissa avseenden. Förvärv av rättspersonlighet skall 
förutsätta registrering. Samtliga stiftelser skall stå under en offentlig till
syn. 

Dessa tankegångar bygger på att stiftelsen någorlunda säkert kan av
gränsas från bl. a. bolaget. Annars kan åtgärderna bli tämligen verknings
lösa. Från vår synpunkt är det därför angeläget att en ny lagstiftning om 
handelsbolag och enkla bolag bidrar till att underlätta denna gränsdrag
ning. Därmed motverkas att dessa bolagsformer brukas för att kringgå 
lagstiftningen om stiftelser. l varje fall är det ön sk värt att gränsdragningen 
klarläggs genom uttalanden i den nya lagens motiv. 

2.3 Begreppen handelsbolag och enkelt bolag 

RiksåklaRaren: I stället för att definiera bolagsbegreppet i lagtexten har 
utredningen ansett att frågan om gränsdragningen mellan handelsbolag och 
enkla bolag kan lösas genom att i lagen hänvisa till bokföringsskyldigheten 
enligt den nya bokföringslagen. Denna lösning är emellertid inte invänd
ningsfri vare sig från lagteknisk synpunkt eller i materiellt hänseende. 
eftersom även bestämmelserna i bokföringslagen om bokföringsskyldighet 
bygger på handclsbolagsbegreppet. 

Länsåklagarmyndighcten i Ma/mijhus /iin: Kommittens bestämning av 
begreppet handcl~bolag har inneburit en avsevärd inskränkning av använd
ningsområdet för enkelt bolag. De skäl som framförts i betänkandet för 
behovet att likviil bibehålla konstruktionen enkelt bolag förefaller icke 
övertygande. Denna holagskonstruktion innefattar i detta sammanhang 
inget annat än viss reglering av det obligationsrättsliga förhållandet mellan 
bolagsmännen. Benämningen "holag" förknippas allmänt med en juridisk 
person. Risken iir dii1för stor for missbruk av det associationsriittsliga 
begreppet "bolag". De valmöjligheter som står till buds för drivande av 
verksamhet i fysisk eller juridisk persons regi synes tillräckliga. Ur utred
nings- och kontrollsynpunkt synes vara fördelaktigt att icke onödigt vis 
använda sig av verksamhetsformer. som inte går att inregistrera. 

!frea huvrii11: Kommitten har funnit det ändamålsenligt att knyta an till 
bokföringsskyldighcten enligt den nya bokföringslagen ( 1976: 125: BFL) på 



Prop. 1979/80: 14.3 36 

i princip samma sätt som g;iller f. n. enligt BL. Härigenom åstadkommes 
enligt kommitten också en lämplig griinsdragning mellan handelsbolag och 
enkla bolag. Det sistnämnda gäller unuer förutsättning att kommittens i 
betänkandet reuovisade tolkning av begreppet enskild person i BFL är 
riktig (bet. s. 88-90). 

Enligt hovrättens mening är den sålunua föreslagna lösningen otillfred
ställande i flera avseenden. Hänvisningen i lagförslagets I kap. I§ I st. till 
bokföringsplikten enligt BFL framstår som meningslös, eftersom I § I st. 
BFL i själva verket förutsätter existensen av begreppet handelsbolag och i 
övrigt bara innehåller en generell föreskrift om bokföringsskyldighet för 
bl. a. sådant bolag. Den föreslagna kopplingen mellan handelsbolagslagen 
och BFL är således över huvud taget inte ägnad att bestämma när handels
bolag föreligger i associationsrättslig mening. Det förefaller vidare från 
lagteknisk synpunkt mindre lämpligt att göra gränsdragningen mellan han
delsbolag och enkelt bolag beroende av en tolkning av begreppet enskild 
person i BH .. 

Hovrätten anser mot bakgrund av det anförda att kommitten har under
skattat behovet och värdet av en definition av bolagsbegreppet. Med 
hänsyn till de av kommitten redovisade klarläggandena i doktrin och praxis 
kan det heller inte anses vara förenat med några större vanskligheter att nu 
åstadkomma en sådan. Ett uppslag som därvid kan förtjäna att övervägas 
~ir att föreskriva att handelsbolag föreligger, om två eller flera avtalat att i 
bolag utöva näringsverksamhet. Detta innebär att användningsområdet för 
enkelt bolag begränsas till att avse annan verksamhet än näringsidkande. 
Härigenom skapas en klar gränsdragning mellan Je båda associationsfor
merna som i huvudsak torde svara mot rådande behov. I förhållande till 
kommittcförslaget synes den praktiska skillnaden inskränka sig till att även 
sådant bedrivande i bolag av jordbruk och skogsbruk eller av uthyrning 
som avses i I§ 2 st. BFL måste ske i handelsbolagets form. Detta kan 
knappast antas medföra nägon egentlig olägenhet. Om man emellertid 
önskar hålla möjligheten öppen att även fortsättningsvis kunna bedriva 
sådan verksamhet i form av enkelt bolag, kan detta tillgodoses genom att 
man gör ett uttryckligt undantag från den angivna huvudregeln för närings
verksamhet av detta slag. 

En gränsdragning mellan handelsbolag och enkelt bolag i enlighet med 
den sålunda antydda lösningen torde aktualisera en allmän omprövning av 
hur reglerna om enkelt bolag bör utformas. Kommitten har anfört att om 
det enkla bolaget i framtiden endast skulle fä användas för icke näringsid
kande verksamhet. det inte längre skulle finnas något behov för bolags
männcn att generellt få det enkla bolaget underkastat det handclsbolags
rättsliga regelsystemet. Vidare har kommitten pekat på att gränserna mel
lan enkla bolag och andra obligationsrättsliga förhållanden ofta är flytande. 
Redovisningen i betänkandet av olika förekommande typer av verksamhet 
som bedrivs i form av enkla bolag visar också en provkarta på disparata 
företeelser (bet. s. 60-61 och 116-117). Det kan ifrågasättas om det 
egentligen finns tillräckliga skäl att inordna alla dessa företeelser under en 
gemensam detaljreglering knuten till bestämmelserna om handelsbolag i 
enlighet med kommittcförslaget. Möjligen skulle det vara bättre att bryta 
ut reglerna om enkelt bolag ur förslaget och reglera det enkla bolaget 
genom särskild lagstiftning. 

Hovrlitten förordar att nu berörda grundläggande systematiska spörsmål 
ytterligare övervägs, innan slutlig ställning tas till det av kommitten fram
lagda förslaget. 
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Hm·rällen ji:ir \iiistra Sl'erigc: Hovrätten biträder kommittens uppfatt
ning (sid. 89) att det är en lagtekniskt opraktisk lösning att låta sambandet 
bestå mellan handclsbolagsbegrcj:\pet iich den upphiivda hökföringslagen. 
Av skäl som inte ligger i öppen dag undviker kommitten den naturligaste 
och mest praktiska metoden för definierande! av handclsholaget och gör i 
s@let hänvisning till annan författning. 

Mot denna metod talar praktiska skäl samt det förhMlandet all man blir 
beroende av att en viss redovisad tolkning av begreppet enskild person i I ~ 
2 st. bokföringslagen är riktig för att definitionen skall komma att svara 
mot vad som avses. Hovrätten avstyrker den av kommitten anviinda 
metoden för definicring av begreppet handelsbolag och förordar att be
greppet definieras i lagtexten utan hänvisning. 

Kommcrskollegium: De ändringar i 1895 års handelsbolagslag som hit
tills vidtagits har främst haft karaktären av följdförändringar till annan 
närliggande lagstiftning. En ändring av samma kategori utgör kommittens 
förslag om att avgränsningen av begreppet handelsbolag knytes till bestäm
melserna om bokföringsplikt i 1976 års bokföringslag. Till följd av att 
bokföringsskyldigheten utvidgats genom tillkomsten av denna lag och nu i 
princip omfattar samtliga näringsidkare har kretsen av handelsbolag ut
ökats samtidigt som området för enkla bolag i motsvarande mån gjorts 
snävare. Kollegiet, som anser ändringen ändamålsenlig, har liksom han
delskammarförbundet inte något att erinra mot förslaget. 

Patent- och regisrrerings1•erket: Patentverket har inget att erinra mot 
den ytterligare inskriinkning i användningsomri\det för enkelt bolag som 
förslaget innebär. 

AMS: Styrelsen anser det vara riktigt att användningsområdet för det 
enkla bolaget minskas på det sätt som har föreslagits. 

Lii11sstyrdsc11 i Stockholms län: Länsstyrelsen finner inte att kommitten 
i tillräcklig grad redovisat skälen för sitt påstående om de enkla bolagens 
ringa samhällsbetydelse. Det bör uppmiirksammas att föredragande stats
rådet i propositionen 1975: 104 med förslag till ny bokföringslag särskilt 
hetonade skillnaden mellan handelsbolag och enkla bolag i fråga om om
fattningen av det personliga hetalningsansvaret. I propositionen förut
sattes därvid att bolagskommitten närmare klarlade vilken betydelse som 
de enkla holagen hade i sin nuvarande form. Uinsstyrelscn finner det 
därför motiverat alt behovet av företagsformen enkla bolag närmare utreds 
innan den rättsliga definitionen av handelsbolag anknyts till 1976 års bok
föringslag. 

Kommittens förslag skulle leda till att en rad verksamheter. som i dag 
drivs som enkla bolag, t. ex. uthyrning av mer än två lägenheter. kommer 
alt omvandlas till handelsbolag. Beskattningskonsekvenserna av en sii.dan 
förändring blir relativt betydande. Bl. a. kommer en avyttring att kunna 
beskattas även enligt reglerna i 35 § 3 mom. kommunalskattclagen. Vidare 
blir fämansföretagslagstiftningen tillämplig. Här är det skattemässiga rätts
läget f. n. oklart på en rad punkter. Enligt länsstyrelsens mening bör även 
de skatterättsliga konsekvenserna för den enskilde stå klara innan förslaget 
genomförs. Detta torde kräva viss utredning. 

Länsstyrelsen i Götehorg och Bohu.1· län: Jordbruk och skogsbruk med
för inte bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Sådan verksamhet 
kommer därför även i fortsättningen att anses driven som enskild verksam
het, även om den bedrives av två eller flera personer tillsammans. När det 
gäller uthyrningsverksamhet blir läget något mera komplicerat. Uthyrning 
av hyggnad eller del av byggnad medför således bokföringsplikt endast om 
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verksamheten iir att anse som hotell- eller pensionatrörelse eller omfattar 
mer än två lägenheter som regelm~issigt uthyres och inte utgör del av egen 
bostad. När det gäller verksamheten som avser uthyrning av byggnad eller 
del av hyggriad ger begreppet näringsverksamhet ingen ledning. Detta kan i 
det enskilda fallet medföra oklarhet. Mot detta står å andra sidan skyldig
heten för handelsbolag att i ansökan om registn:ring lämna uppgift om 
bl. a. firma. I förslaget intas därför en hänvisning till firmalagen ( 1974: 156 
och handelsregisterlagen ( 1974: 157). - - -

St1vitt länsstyrelsen kan bedöma kommer förslaget - om det genomföres 
- att medföra att verksamheter, som idag drivs som enkelt bolag. omvand
las till handelsbolag. Detta medför vissa skatterättsliga konsekvenser. när 
det gäller avyttring av rörelse, upptagande av delägare m. m. Den mest 
betydelsefulla konsekvensen blir emellertid, att det enkla bolaget genom 
övergfmgen till handelsbolag kommer att träffas av beskattningsreglerna 
för fämansföretag. Dessa kan i speciella fall få kraftiga ekonomiska konse
kven~cr för handelsbolaget och dess delägare. Det skattemässiga rättsläget 
för handelsbolag som är fåmansbolag är för närvarande något osäkert. Att 
konsekvenserna i det enskilda fallet kan bli hårda, framgår bl. a. av rege
ringsrättcns dom den I juni 1978 i fråga om ett förhandsbt:sked ( RSV /FB Dt 
1978: 19). Uinsstyrelsen anser därför att beskattningskonsekvenserna bör 
utredas först. innan förslaget om utvidgning av begreppet handelsbolag 
genomföres. 

Stijielseutredningen: Vi har inget att invända mot att handelsbolaget får 
ett ökat användningsområde. Men vi har anledning att peka på vissa brister 
i förslagets utformning. Kommitten torde ha förbisett vissa följder av de 
föreslagna bestämmelserna. Det har lett till bl. a. en bristande samordning 
av vissa delar av förslaget. 

Kommittens förslag till avgränsning av bolagsformema är betydligt svå
rare att tillämpa än den nuvarande lagstiftningen. Det beror på att bokfö
ringslagen (1976: 125) bygger på det civilrättsliga näringsidkarebegreppet. 
Rokförings~kyldig är i regel envar som yrkesmässigt driver verksamhet av 
t:konomisk art. Denna allmänt hållna bestämning ger v~isentligt mindre 
vägledning än den uttömmande uppräkningen av verksamheter i bokfö
ringslagen ( 1929: 117). I fortsättningen blir det därför besvärligare för bo
lagsmännen och andra att avgöra bolagets rättsliga form. Den kan för 
övrigt skifta under bolagets bestånd. 

Dessa förhållanden behöver i och för sig inte föranleda några invänd
ningar. Det avgörande är vilka rättsverkningar som är förenade med de 
olika bolagsformema. I det avseendet är skillnaderna betydande. Ett miss
tag i bedömningen av frågan om bokföringsskyldighet kan få allvarliga 
följder. Bolagsmän och andra kan drabbas av kännbara förluster. Det är 
dessutom straffbart att underlåta att anmäla ett handelsbolag till länsstyrel
sen i det län där verksamheten skall drivas. 

Dessa brister i rättssäkerheten bör avhjälpas. Det kan ske genom att 
ex v. införa en bestämmelse om att handelsbolaget måste registreras för att 
förvärva rättspersonlighet. Motsvarande ordning gäller redan för det enkla 
bolaget. Med ett sådant krav ökar m:ksä möjligheten att påverka utveck
lingen av handelsbolaget i det praktiska rättslivet. Därmed motverkas att 
bolaget används för att kringgå lagstiftning inom andra rättsområden. 

FAR: Enligt förslaget skulle en förskjutning ske i förhållande till gällande 
rätt i fråga om gränsdragningen mellan handelsbolag och enkla bolag. 
Förändringen gäller främst att bolag som är bokföringsskyldiga enligt 1976 
års bokföringslag men ej skulle ha varit det enligt 1929 års bokföringslag i 
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fortsättningen enligt förslaget skall vara handelsbolag och icke kunna vara 
enkla bolag. 

Denna förändring kan fä större betydClse än som framgår av betänkan
det. I den allmänna motiveringen (betänkandet. s. 117) finns en beskriv
ning av hur konsortier för utförande av enskilda projekt vanligen brukar 
vara organiserade. 

Det kan ifrågasättas om denna beskrivning motsvarar den verkliga situa
tionen för flertalet konsortier. För underlättande av kontrollen torde det 
vanligen krävas av det ledande företaget att det redovisar konsortiets 
transaktioner i en separat bokföring. Det är normalt nödvändigt att såväl 
balans- som resultatriikningar upprättas för konsortierna för att parterna 
skall erhMla erforderligt underlag för sina årsredovisningar. Om konsortier 
med egen bokföring icke kan bestå såsom enkla bolag enligt föreliggande 
betänkande bör konsekvenserna härav undersökas. eftersom det kan vara 
önskvärt att dylik samverkan för utförande av enskilt projekt kan få ske i 
formen av enkelt bolag. - - -

Kommitten har i betänkandet, s. 89-90, diskuterat frågan huruvida 
näringsverksamhet som i enlighet med 1 § andra stycket bokföringslagen är 
undantagen från bokföringsskyldighet enligt nämnda lag - alltså bl. a. 
jordbruk - blir handelsbolag om den bedrivs av två eller flera fysiska 
personer i bolag. Kommitten finner att sådant bolag skall utgöra enkelt 
bolag och ej handelsbolag, och denna slutsats finner FAR riktig. Kvar står 
dock den oklarhet i lagtexten, som består i att ifrågavarande stycke i 
bokföringslagen talar om "enskild person". För att undanröja denna oklar
het vore det lämpligt att bokföringslagen ändrades, så att det klart framgick 
att reglerna i I § andra stycket även gäller flera fysiska personer i samver
kan. 

Förhållandet mellan å ena sidan I § första stycket bokföringslagen och å 
andra sidan l kap. I och 3 §§ förslaget till lag om handelsbolag och enkla 
bolag kan också behöva förtydligas. Bokföringslagen kräver bokföring av 
alla som utövar näringsverksamhet, men var gränsen går mellan bokfö
ringsskyldighet för bolaget och bokföringsskyldighet endast för de enskilda 
bolagsmännen framgår inte helt klart. speciellt med tanke på diskussionen 
under enkla bolag om konsortier (s. 116-117) enligt vilken handelsbolag 
uppstår först då tillgångar, skulder, intäkter och kostnader uppkommer. 
För att helt undanröja risken för feltolkning i detta avseende bör förutsätt
ningarna för när bokföringsskyldighet inträder för bolaget och inte (endast) 
för bolagsmännen helst klargöras ytterligare i lagtexten, eventuellt i bokfö
ringslagen. 

TCO: TCO tillstyrker att användningsområdet för enkelt bolag avsevärt 
bör inskränkas. Såsom kommitten funnit bör andra företagsformer väljas 
när det gäller verksamhet av ekonomisk art med inslag av yrkesmässighet. 

Svenska Byggnadsentreprenörföreningen: I delbetänkandet föreslås att 
begreppet handelsbolag knyts till bokföringsskyldigheten enligt bokfö
ringslagen. Ett genomförande av förslaget i denna del leder till att handels
bolag kommer att föreligga om bolaget idkar näring, dvs. bedriver yrkes
mässig verksamhet av ekonomisk art. På sidan I 16 i delbetänkandet be
handlas frågan till vilken bolagsform konsortier är att hänföra. Enligt den 
lär uttalade uppfattningen är ett konsortium vanligen organiserat så att 
behov inte föreligger av någon egen redovisning. Detta beror på att ett 
konsortium inte anses ha vare sig tillgångar och skulder - eller kostnader 
och intäkter. Ett sådant konsortium har hittills varit att betrakta som 
enkelt bolag och kommitten föreslår ingen ändring härutinnan. Med anled-
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ning av att kommitten sålunda synes mena att konsortier även framgent 
skall kunna behandlas som enkla bolag får SBEF päpeka följande. 

Stora byggprojekt utförs vanligen av två dler nera byggföretag genom 
samverkan s. k. entreprenadkonsortier vilka hittills regelmässigt behand
lats som enkla bolag. såvida de inte registrerats som handels- eller kom
manditbolag. Med den av kommitten föreslagna lagtexten finns emellertid 
risk att entreprenadkonsortier. som organiseras på det sätt som är vanligt i 
byggbranschen blir att hänföra till handelsbolag. Eftersom det iir angeläget 
att konsortier även i framtiden skall kunna bedrivas i enkelt bolag anser 
SBEF det nödvändigt med en anpassning av den föreslagna lagtexten till de 
förhållanden som gäller för entreprenadkonsortier inom byggnads- och 
anläggningsbranschen. För att belysa de förhållanden som gäller för denna 
grupp av konsortier kan följande upplysas. 

Entreprenadkonsortier bildas av olika anledningar. En sådan är att vissa 
byggprojekt är så stora att endast ett fåtal företag har erforderliga egna 
resurser att genomföra projektet. Genom samverkan i konsortier kan flera 
icke si\ stora företag gå samman i olika företagsgrupperingar för att sins
emellan genom anbud konkurrera om projektet. Härigenom kan tillräckligt 
många anbud säkerställas för att uppnå anbudskonkurrens även beträffan
de de allra största hyggprojekten. En annan anledning till entreprenadkon
sortier är att många projekt är förenade med stora förlustrisker vilket 
medför att endast ett fåtal ekonomiskt mycket starka byggföretag är villiga 
att påtaga sig hela risken med projektet. Genom att samverka i konsortier 
kan riskerna spridas och även ekonomiskt sett mindre starka företag kan 
vara med och konkurrera. Detta främjar naturligtvis också anbudskonkur
rensen och underlättar för ännu icke tillräckligt konsoliderade företag att 
medverka. Självfallet bidrar möjligheten till konsortiesamverkan till tryg
gare anställningsförhållanden inom företagen. 

Konsortiesamverkan med andra företag är också av stort värde for 
många medelstora byggföretag. Som en följd av 70-talcts minskade bygg
marknad har nämligen de medelstora byggföretagen kommit i en utsatt 
position. Byggmarknaden för dessa företag är ofta en medelstor stad mt:d 
omgivningar. Inom denna region konkurrerar företaget lokalt om de större 
projekten med riksföretagens lokalavdelningar. De medelstora företagens 
möjligheter att upprätthålla en någorlunda jämn sysselsättning är därför 
ofta mycket starkt beroende av några få enstaka större projekt inom 
regionen. Ur sysselsättningssynpunkt kan lätt uppstå svårigheter. När ett 
större pågående projekt närmar sig färdigställandet måste för att inte 
sysselsättningen inom företaget skall riskeras möjlighet finnas att fä ett 
entreprenadprojekt av motsvarande storlek som ersättning. Svackor i sys
selsättningen mellan olika entreprenadprojekt har tidigare kunnat utjämnas 
genom projekt i egen regi. Denna möjlighet har emellertid begränsats 
genom reglerna om det s. k. markvillkoret och bestämmelserna om an
budskonkurrens m. m. i bostadsfinansieringsförordningen. Den typ av fö
retag som i stor utsträckning är beroende av enstaka stora projekt är också 
särskilt känsliga för förluster. För byggnadsföretag i allmänhet gäller att 
marginalerna genomsnittligt är mycket låga och att soliditeten är mindre än 
hälften av den genomsnittliga soliditeten för tillverkningsindustrin. Bygg
företagens möjligheter att klara förluster under längre tid är därför små. 

Inom byggnadsindustrin väntar man sig att antalet byggnadsarbetare 
med tillsvidare-anställning i framtiden kommer att vara högre än i dag. 
Detta kommer avsevärt att försvåra för företagen att snabbt anpassa före
tagets organision till ändrade produktionsvolymer vilket ofta är en förut-
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sättning för att undvika eller begränsa förluster. Genom att delta i konsor
tium kan möjligheterna att upprätthålla en jämn sysselsättningsniva för
bättras och förluster begränsas. 

Vad sorn ovan n:dovisats visar betydelsen av entrepn:.nadkonsortier för 
byggnadsföretag av olika kategorier. Fördelarna med konsortiesamvcrkan 
fä.r emellertid inte gå förlorade genom andra nackdelar t. ex. att konsortier 
päliiggs ökad administration eller att beskattningssituationen förs~imras. 
Det framlagda lagförslaget kan emellertid medföra sådana nackdelar om ett 
byggkonsortium kommer att behandlas som handelsbolag. Skäl hiirför är 
bl. a. följande omständigheter. 

Enligt anvisningar från riksskatteverket får nedskrivning av pågacnde 
entreprenadarbeten ske med högst ett belopp motsvarande summan av 
nedlagda indirekta kostnader och 20% av nedlagda direkta kostnaderna. 
Ett företag som utför entreprenadarbete bestämmer med utgångspunkt 
fran företageh behov av förlustriskn:servering och konsolideringar med 
vilket belopp nedskrivningarna skall göras. Samma möjlighet att själv 
bestiimma reserveringsbehovet gäller för företag i konsm1ier som behand
las som enkelt bolag. Varje konsoniemedlcm gör sina nedskrivningar på 
grundval av sin andel av nedlagda kostnader och sitt reserveringsbehov. 
Om däremot konsortiet behandlas som handelsbolag försvinner konsortic
medlemmarnas möjligheter att var för sig besluta om det belopp som 
företagets nedskrivningar skall göras med. I stället kommer detta belopp 
att bestämmas genom majoritetsbeslut i handelsbolaget. Konsekvenserna 
av att medlemmarna inte var för sig kan bestämma nedskrivningsbeloppet 
kan leda till att konsortiemedlem belastas med nedskrivningar som är så 
stora att förlust uppkommer i hans rörelse. Detta kan i värsta fall leda till 
att företaget blir likvidationsmässigt. I andra fall kan konsekvenserna bli 
att konsortiemedlem tvingas redovisa onormalt stor vinst i sin rörelse av 
den anledningen att övriga konsortiemedlemmar av nyss redovisad risk för 
förlustredovisning inte går med på tillräckligt stora nedskrivningar. Ur 
rcdovisningssynpunkt riskerar därför ett konsortium som bedrivs i han
delsbolagsform att bli oacceptabelt. 

Ur administrativ synpunkt föreligger dessutom betydande olägenheter. 
Sålunda måste konsortiet registreras i bl. a. handelsregister och mervär
deskatteregistret. Särskild redovisning mt1ste dessutom ske i handelsbola
get och årsredovisning göras enligt förslaget. Vidare kommer det i delbe
tänkandet framlagda förslaget till lag om "Årsredovisning. revision och 
koncerner" att medföra allvarliga konsekvenser om konsortier bedrivs i 
handelsbolagsform. 

Konsortiet kan. som en följd av den föreslagna 4 §i I kap., även om det 
inte har några anställda tvingas att i offentlig årsredovisning uppge det 
ekonomiska resultatet. Om konsortiet i stället skall behandlas som enkelt 
bolag kommer det att ingå i de deltagande bolagens årsredovisningar. En 
öppen redovisning av resultatet av en enstaka entreprenad kan medföra 
allvarliga nackdelar ur konkurrenssynpunkt. 

På grund av vad som ovan anförts anser SBEF att det är synnerligen 
angeläget att konsortier, som organiseras ptl det sätt som är vanligt i 
byggbranschen också i framtiden skall ha möjlighet att vara enkla bolag 
och inte automatiskt bli handelsbolag. 

I den allmänna motiveringen i delbetänkandet, sidorna 116- 117. hävdas 
att den mest frekventa formen av konsortier inte har egna tillgångar och 
skulder. kostnader och intäkter och inte heller anställer personal i eget 
namn. På grund härav anser kommitten att de flesta konsortierna med den 
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föreslagna lagtexten skulle vara att hänföra till enkla bolag. Denna slutsats 
är dock icke riktig såvitt avser byggkonsortier. I betänkandet har man 
utgå Il från förhållandena i projekt för leverans av anläggningar för industri
er. leverans av kompletta kraftverksanläggningar m. m. I dessa projekt 
torde det i allmänhet vara så att de deltagande företagen som en följd av 
olika kompetensområden svarar för klart skilda avsnitt i det gemensamma 
åtagandet. T. ex. svarar ett byggnadsföretag för uppförande av byggnader, 
ett verkstadsföretag för leverans och installation av generatorer och ett 
tredje företag för anslutningar. I ett sådant fall kan vanligtvis varje betal
ning hänföras till enskild konsortiemedlem. varför konsortiet inte skall 
redovisa några egna intäkter och kostnader. Enkelt bolag enligt de kriterier 
kommitten nämnt föreligger därför. Från denna typ av konsortier måste 
man emellertid skilja byggkonsortiema. I dessa har som regel de deltagan
de företagen likvärdig kompetens och konsortiet organiseras då vanligen 
så att ett av de deltagande företagen mot ersättning handhar administratio
nen av konsortiet. Vidare har konsortiet ofta inga anställda. Arbetena i 
projektet finansieras dels av förskott eller a-contobetalningar frän bestäl
laren dels av kapitaltillskott/lån från konsortiedelägama. Arbetena i kon
sortiet är vanligen inte uppdelade mellan företagen på ett sådant sätt att 
enstaka betalningar mellan konsortiet och utomstående kan hänföras till 
viss konsortiemedlem. Konsortiet, som således får egna intäkter och kost
nader blir enligt bokföringslagen bokföringsskyldigt och kommer därför 
enligt den föreslagna lagtexten att bli handelsbolag. 

Den ovan lämnade redovisningen visar att ett entreprenadkonsortium 
kan definieras som en tillfällig och tidsbegränsad sammanslutning av två 
eller flera företag med syfte att svara för ett visst begrär.sat entreprenad
åtagande. Det enkla bolaget enligt 1895 års bolagslag har visat sig vara en 
bolagsform som är synnerligen väl lämpad för ett entreprenadkonsortium. 
För enkelt bolag anges nämligen i denna lag att det kan slutas "för visst 
företag eller för fortsatt verksamhet". En grundläggande tanke i 1895 års 
bulagslag torde ha varit att handelsbolag är avsett för fortsatt. icke endast 
tillfällig verksamhet. För att undvika att konsortier kommer att behandlas 
som handelsbolag föreslår SBEF följande ändringar i kap. I till den före
slagna lagtexten. 

§ I Handelsbolag föreligger, om två eller flera avtalat att i bolag utöva 
näringsverksamhet som ej endast är tillfällig och som medför bokförings
plikt enligt bokföringslagen (1976: 125). 

Om skyldighet .... och handelsregisterlagen ll 974: 157). 
§ 3 Enkelt bolag föreligger om två eller flera avtalat att i bolag utöva 

verksamhet som ej medför bokföringsplikt enligt bokföringslagen 
( 1976: 125). Enkelt bolag föreligger vidare om två eller flera avtalat att i 
bolag för visst företag utöva näringsverksamhet som medför bokförings
plikt enligt bokföringslagen ( 1976: 125). 

Enkelt bolag övergår till att bli handelsbolag genom att föras in i handels
registret. - - -

Enligt I kap. I § i förslaget skall handelsbolag anses föreligga om i bolag 
utövas "verksamhet" som medför bokföringsplikt enligt bokföringslagen. 
Enligt bokföringslagen föreligger emellertid bokföringsskyldighet endast 
för näringsidkare om inte fråga är om handelsbolag. För att undvika ett 
cirkelresonemang mellan bokföringslagen och den föreslagna lagen bör i 
nämnda stadgande i stället för ordet "verksamhet" användas ordet "nä
ringsverksamhet". 

S1·enska Handelskammarfiirhundet: Beträffande de inledande bestäm-
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mclserna har Handelskammarförbundet ingen erinran mot den föreslagna 
utvidgningen av begreppet handelsbolag. Det bör dod. anmärkas att bo
lagsbegreppet i sig torde innebäri1 ett visst krav på varaktighet i relationen 
mellan bolagsmännen. Som framgår av kommittehetänkandet torde det 
trots den föreslagna förändringen även fortsättningsvis vara en fördel med 
siirskilda regler för enkla bolag. Med hänsyn till den avgränsning som nu 
förordas kan det emellertid förefalla tveksamt att tillåta enkelt bolag att 
genom registrering i handelsregistcr övergå till handelsbohigsformen. Sam
tidigt bör dock framhållas att någon nämnvärd vinst genom ett förbud i 
detta avseende ej torde stå att vinna. 

S1·eriRl'S Ind11strifiirb1111d: Förhållandrna inom vissa branscher kan vara 
sådana, att ett genomförande av kommittens lagförslag menligt skulle 
förändra betingelserna för företagens hittillsvarande fonner av samverkan 
i konsortier. Förbundet hänvisar i denna fråga till vad Svenska Byggnads
entreprenörföreningen anfört. Med anledning av vad som däri anföres vill 
förbundet endast framhålla, att handelsbolag ej bör anses föreligga när 
samarbetet avser visst verksamhetsprojekt, iiven om detta arbetsmässigt 
striicker sig över en lång tid. Tidsfaktorn som sådan bör alltså ej vara det 
avgörande kriteriet för om en samverkan mellan två företag är att anse som 
ett enkelt bolag eller ett handelsbolag. 

Förbundet vill även ta upp en fråga som bara flyktigt berörts i betänkan
det. Det har blivit allt vanligare att företag sluter samarbetsavtal på. olika 
områden. Avtalen sluts utan någon som helst avsikt att bilda något bolag 
för de gemensamma målen. Sådana samarbetsavtal kant. ex. röra export
insatser, forskning, utveckling eller marknadsföring. Avtalen löper under 
en relativt lång tid. Då rättsläget ;ir oklart beträffande om - och i så. fall när 
- sådana samarbetsavtal kan bli att betrakta som någon form av bolagsav
tal är det angeläget, att man genom motivuttalanden klargör förhållandena 
på området. Frågan aktualiseras också genom det föreslagna vidgade han
delsbolagsbegreppet. För näringslivet är det härvid av vikt att sådana 
samarbetsavtal - utan tanke på någon bolagsbildning - inte regelmässigt 
bedöms såsom ett bolagsavtal mellan de berörda företagen. Det är inte 
rimligt, att en av parterna som lämplig bedömd samarbetsform - som 
förutsatts ha en viss rättslig verkan - därefter från lagstiftaren anses ha en 
annan status. 

2.4 Kommanditbolag 

Riksåk/agaren: Som förutsatts i direktiven saknas anledning att nu för
bjuda kommanditbolaget som företagsform. De skattetlyktsproblem som 
är förknippade med denna företagstyp torde som utredningen förutskickat 
i allt väsentligt kunna bemästras genom att införa ett principiellt förbud för 
aktiebolag att uppträda som komplementär samt genom att det skattemäs
sigt tillåtna underskottsavdraget begränsas till att avse den gjorda kapita
linsatsen. När det gäller den i direktiven aktualiserade frågan om införande 
av lagstadgade minimigränser för kommanditddägares insatser ansluter 
jag mig till de av utredningen redovisade övervägandena och finner således 
lika med utredningen att de skäl som talar mot en sådan ordning är så 
beaktansvärda att någon lagstiftning på denna punkt inte bör genomföras. 

Öi•eråklagaren i Götehorgs åk/agardistrikt: Från å.klagarsynpunkt är det 
föreslagna principiella förbudet för annan än fysisk person att vara komp
lementär i kommanditbolag tillfredställande. Det kan dock ifrågasättas om 
inte förbudet bör utsträckas till att avse allt delägarskap i vanliga handels-



Prop. 1979/80: 143 44 

bolag <h:h kommanditbolag. Möjligheter till dispens från förbudet hör 
finnas. 

Åklai;ar111y11Jighete11 i Malmö å/.:.lagarJi.1·tri/.:.1: Kommitten diskuterar 
om formen kommanditbolag i fortsättningen skall tillåtas. eniir del visat sig 
att just kommanditbolaget varit användbart för manipulationer med skatt 
för fysiska personer med hänsyn till avdragsreglerna. De förslag för att 
komma tillrätta med dessa problem liksom med tillåtande av aktiebolag 
som komplementiir synes välgrundade. Jag vill i det sammanhanget under
stryka vikten av effektiv revision. 

Länsil/.:.lagarmynJighcrcn i Mal111">h11s /iin: Nackdelarna med komman
ditbolag från allm~in synpunkt har kommitten ansett skulle kunna bemäst
ras i stort sett genom att endast fysisk person skulle tillåtas vara komple
mentär samt kommanditdelägare skulle åläggas fullgöra sin insats direkt till 
bolaget. Föreslagna åtgärder mot missbruk synes icke tillräckliga. Enligt 
min mening borde man kunna uppställa följande ytterligare krav: 

I) Registrering borde krävas för att kommanditbolag skulle anses bildat 
och inte som nu kunna komma till stånd genom ett muntligt eller skriftligt 
avtal. 

'.!) Avdraget för förlust i kommanditbolag borde vara begränsat till stor
leken på den insats som kommanditdefagarna faktiskt gjort och icke som 
nu kunna uppgå till obegränsat belopp och av bolagsmiinnen utläggas på 
kommanditdelägare. som själv icke gjort förlusten. De skäl som enligt 
förslaget talar mot begränsning av möjligheterna att fritt fördela årsresulta
tet i vanliga handelsbolag kan icke åberopas för kommanditdelägare. som 
har ett begränsat ansvar. 

3) Aktiebolag skulle icke i nå.got fall kunna vara komplementär. Den 
föreslagna dispensregeln i 3 kap. I § tredje stycket bör dä1för utgå. 

S1·ca hm·räll: Såvitt gäller förslagen att i princip bara fysisk person får 
vara komplementär i kommanditbolag (3 kap. I §)och att styrelse mäste 
finnas i vissa större handelsbolag (5 kap. I §)delar hovrätten i huvudsak 
den uppfattning som kommit till uttryck i den reservation som avgetts av 
ledamoten Ollen med instämmande av experterna Noren och Strand. 

Hm·rä11c11 för \läsrra Sverige: Enligt förslaget tillåtes i princip endast 
fysiska personer att vara komplementärer. De i betänkandet redovisade 
skälen härför är skattemässiga, 11.tminstonc såvitt förbudet avser aktiebola
gen. Det har inte redovisats några associationsrättsliga sk~il för den före
slagna ordningen. I andra sammanhang (sid. 12'.' och 127) har kommitten 
kommit till uppfattningen att man inte bör av enbart skatteskäl införa 
civilrättsliga regler; bl. a. med motiveringarna att det skulle innebära ett 
avscviirt ingrepp i avtalsfriheten och att det skulle vara svårt att överblicka 
de företagsekonomiska konsekvenserna. Samma skäl gör sig enligt hovrät
tens mening gällande i förevarande sammanhang. Härtill kommer att det. 
såsom kommitten själv angivit, kan finnas goda legitima skäl för andra än 
fysiska personer att intaga ställning av komplementär. Vidare bör beaktas 
att om en juridisk person träffar avtal med annan. fysisk eller juridisk 
person. att utöva bokföringspliktig verksamhet i form av kommanditbolag 
med den juridiska personen som komplementär sa blir denna bolagskon
struktion stabilare iin om verksamheten bedrives av denjuridiske personen 
ensam. På grund av det anförda och då de av kommitten pil.talade otillbör
liga skatteförmånerna även kan uppnås för bolagsmän i handelsbolag av
styrker hovrätten att det införes generellt förbud för juridiska personer att 
vara komplementärer. 

Kammarrätten i Stockholm: Kammarrätten bortser till en hörjan från de 
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skattemässiga övervägandena o<.:h på.pekar följande. Fysisk person kan 
ensam driva rörelse under enskild firma. En konstellation av fysiska perso
ner kan också driva rörelse. Samverkar de i handelsbolagets form. bestar 
Jeras personliga. obegränsade ansvarighet. Om de väljer kommanditbola
get gäller sådan ansvarighet för minst en av dem. Personerna kan iiven 
välja att samarbeta i aktiebolagsform. varigenom de uppnår fördelen att bli 
begränsat ansvariga for bolagets förpliktelser. Om ett aktiebolag. som ju 
självt kan driva rörelse. ingår som komplementiir i ett kommanditbolag. 
kommer kommanditbolagets kreditunderlag att utgöras av. förutom aktie
bolagets bundna kapital. även av kommanditdelägarnas insatser: den sam
manlagda kreditbasen i kommanditbolaget blir således större än hos envar 
av bolagsmännen. Fysisk person kan ju själv eller genom samverkan med 
andra fysiska personer eller med juridiska personer i handelsbolagets. 
l;.ommanditbolagets eller aktiebolagets form tillatas driva rörelse. Varje 
bolagskonstruktion i kommanditbolagets form betyder att. utöver det kapi
tal som redan finns. ytterligare tillskott av kapital eller arbetsinsatser 
h.ommer till stånd. Det kan diirför synas svt1rförklarligt att man som kom
plementär inte kan tilltita handelsbolag - inte heller om det består av 
enbart aktiebolag som bolagsmän - och kommanditbolag. 

Beaktar man sedan skattesynpunkter kan följande vara värt att påpeka. 
Aktiebolag särskilt fämansbolag - används ofta som komplementär i 
huvudsakligt syfte att bereda kommanditdelägarna - anställda eller aktie
ägare i aktiebolaget - skattefonnåner. I viss män har motsvarande pro
blem behandlats i promemorian Ds Fi 1972: 8 sa vitt det gäller partrederi 
samt företag som driver luftfartsriirelse. Utredningens överväganden ledde 
ra sin tid till att de skattetlyktseffekter som uppstod i stort sett eliminera
des efter ändringar i skattelag. 

Det bör päpekas att det inte iir nödvändigt att välja kommanditbolagsfor
men för att uppnå de skatteeffekter som kommitten pävisar. Motsvarande 
förm{rner kan uppntls i handelsbolagets fonn. Det obegränsade ansvar som 
Jä inträder för de fysiska personerna torde i realiteten inte utgöra någon 
större betänklighet mot träffandet av ett sådant avtal. dels med hänsyn till 
att samtliga bolagsmän - även aktiebolaget - är intresserade av att ma
növrera sä att de fysiska personerna inte drabbas av det personliga. obe
griinsadc ansvaret fi.ir bolagets giild. dels med hiinsyn till möjligheten för 
personerna att genom bodelning eller andra liknande förfaranden undan
draga bolagets eventuella borgenärer förmanen av det i lagen stadgande 
ansvaret. Därför kan möjligen i frågasättas om det skattellyktsproblcm 
kommitten avser att lösa genom förbud för aktiebolag att vara komplemen
tiir inte bör lösas endast genom förändringar i skattelag. Även om en 
motsvarande lösning som valts för företag - således även handels- och 
kommanditbolag - som bedriver rederi- eller luftfartsrörelse ej kan upp
nås. hör det inte vara uteslutet att nä fram till en lösning för såväl komman
dit- som handelsbolagens del. Självfallet bör utifran skattesynpunkter ing
en l!rinran framföras mot den av kommitten förordade lösningen men 
samtidigt måste betonas att regeln inte blir till fullo effektiv. eftersom den 
tar sikte på kommanditbolag men inte på handelsbolag. Ett sammantaget 
övervägande kan ge vid handen att de nackdelar förslaget möjligen kan 
inrymma utifrån civilrättsliga samt national- och företagsekonomiska ut
gångspunkter inte till fullo uppvägs av dess skatterättsliga fördelar beträf
fande kommanditbolag. 

Skulle förslaget genomföras torde innebörden i rekvisitet "synnerliga 
sk;il" ytterligare böra belysas och förses med rikligare exemplifiering 



Prop. 1979/80: 143 46 

utöver vad kommitten ästadkommit. Rimligen måste finnas flera situa
tioner än den av kommitten beskrivna diir det för de inblandade parterna 
kan le sig sakligt angcliiget att välja kommanditbolaget som associations
form. Man skulle kunna förstä kommitten även s[1. att tillsttind för aktiebo
lag att ingti som komplementär endast skulle vägras om skattctlyktstrans
aktioner kunde befaras. Detta kan å andra sidan inte vara t1syftal. eftersom 
lilnsstyrclsens dispens i sä fall kanske skulle komma att uppfattas som ett 
slags förhandsgodkiinnande från skatteflyktssynpunkt. 

För att en erhb.llen dispens inte skall kunna missbrukas torde det vara 
nödvändigt att i denna föreskriva att dispensen förutsätter oförändrat 
bolagsändamål. Man kunde ju nämligen tänka sig att efter erhållen dispens 
kommanditholaget överläts på nya personer - aktierna i aktiebolaget resp 
kommanditlotterna kunde förvärvas av en eller flera fysiska eller juridiska 
personer - varefter kommanditbolaget skulle komma alt arbeta för annat 
ändamål än det dispensen avsäg. Vid länsstyrelsens prövning måste därför 
bolagets ändamäl liksom villkoren i övrigt för dem som deltar som bolags
män - exempelvis vad gäller vinst- och förlustfördelning. hembud och 
upplösning - redovisas på ett otvetydigt sätt t t. ex. genom att holagsavta
let företes). 

Om bolaget skulle hörja arbeta för annat ändamäl iin det medgivna 
uppkommer frågan vilken rättsföljd som skall inträda. En ogiltigförklaring 
av bolagskonstruktionen kan skada tredje m<ms intresse. Böter eller viten 
kanske inte heller är en effektiv sanktionsfom1. - - -

Förslaget om revision innehåller inga regler motsvarande aktiebolagsla
gens om minmitetsrevisor. Möjligen kan detta ge anledning till frågan 
vaiför regeln om kommanditdelägares kontrnllräll gjort~ di~positiv. Sär
skilt i de fall diir kommanditdelägarnas insatser är små torde delägarna -
åtminstone betraktade var för sig - lätteligen kunna förmås att avstå från 
kontrollrätten. om komplementären så skulle påfordra. Att införa generella 
regler om rninoritetsrevision kan vara lagtekniskt svå11. Det har emellertid 
inte visats något öve11ygande skäl till att minoriteten begränsat ansvariga i 
kommanditholaget skall ha sämre räl! till kontrollmöjligheter - särskilt om 
i medeltal anställda är färre iin tio och revisor sålunda normalt ej behöver 
utses -· än om de haft aktit:bolaget som samverkansform. Det kan då 
ifrågasätlas om regeln i 3 kap. 5 * inte skall ges mo1svarande utformning 
som regeln i 2 kap. 5 § - jfrt med 2 kap. I § - beträffande kontrollrätten 
för från förvaltningen utesluten bolagsman i handelsbolag. 

Ba11ki11spcktionen: Kommiltens majoritet vill i princip förbjuda annan än 
fysisk person att vara komplementär. Endast om synnerliga skäl föreligger 
bör enligt förslaget länsstyrelse fä medge aktiebolag att vara komplemen
tiir. Inspektionen anser majoritetens förslag härvidlag välgrundat. 

RSV (majoriteten i: RSV vill understryka vikten av att kommittemajori
tetens förslag genomförs. så att aktieholag eller ekonomisk förening i regel 
ej kan vara komplcmentiir och all dispensregler bör rilliimpas restriktivt. 
Mot hakgrund av erfarenheterna av de s. k. vinst- och förlustholagsären
dena anser RSV att en si'ldan regel :ir helt nödvändig ur skatteflyktssyn
punkt. RSV åberopar också den promemoria av företagsskatteberedningen 
som redovisas i betiinkandet s. 113. 

RSV (<'Il minoritl'l av 11·å ledamöter): Riksskatteverkets styrelsemajori
tet har tillstyrkt förhud för aktieholag att vara komplementär i kommandit
bolag. Härför åberopar majoriteten endast kontrollskäl. E1farenheten visar 
att kommanditbolag med aktiebolag som komplementär ofta är en lämplig 
form för samgående. Tillstyrkande av ett förbud utan att uppställa ett 
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al!i:rnativ för den seriösa näringsverksamheten ger ma.1ontetem stånd
punkt en verklighetsfriimmamle karaktär. Transaktioner vidtagna för att 
vinna obehöriga skattefördelar skall mötas genom åtgärder p:'I skattelag
stiftningens område. Assoeiationsrättens uppgift kan inte i första hand 
vara att tillgodose fiskala synpunkter. Den svenska associationsrätten 
erbjuder endast ett få.tal företagsformer och n:'lgra sakliga skäl for att 
begränsa de civilrättsliga mt~ilighetema har varken anförts av utredningen 
eller av Riksskattevcrkets styrclsemajmitet. Vi avstyrker således införan
det av det föreslagna förbudet. 

Patent- och registraing.1·1·aket: En nyhet är att som komplementär i 
kommanditbolag endast skall godkännas fysisk person. De risker som 
kommitten finner förenade med att tillåta aktiebolag att vara komplemen
tär i kommanditbolag hör enligt patentverket mötas med åtgärder inom 
ramen för skattclagstiftningen. Det förefaller ytterst tveksamt om det 
dispenssystem som kommitten föreslagit kan användas för att förhindra att 
kommanditbolag utnyttjas i skatteundandragande syfte. Icke siillan torde 
de förhållanden som kommitten velat råda bot pä uppträda först efter det 
att dispcnsän:ndet avgjorts. Det kan heller inte bortses fr:'ln att ett aktiebo
lag kan vara en värdefull komplementär i ett kommanditbolag. Inte minst 
med hänsyn till bolagsborgenärerna kan det vara av intresse att aktiebolag 
har denna möjlighet. Patentverket kan därför inte biträda kommittens 
förslag pti denna punkt. 

AMS: Styrelsen ifrågasätter om inte dispensmöjligheten borde utvidgas 
till att omfatta även ekonomiska föreningar. Ekonomiska föreningar lyder 
ju under en detaljerad lagstiftning om registrering, tirsrcdovisning. revision 
m. m. vilket skiljer dem avsevärt från ideella föreningar och stiftelser. 

Länsstyrdsen i Stockholms län (majoritNcn): I likhet med kommitten 
anser länsstyrelsen övervägande skäl tala för att kommanditbolagsformen 
behålls. Behovet av kommanditbolag torde för övrigt komma att öka om 
förslaget om en kapitalassociationsfom1 för mindre företag. s. k. andelsbo
lag, inte leder till lagstiftning. 
Vad angar det principiella förbudet för aktiebolag att inträda som komple
mentär anser länsstyrelsen det vara av stor vikt att förslaget härom snarast 
genomförs. Länsstyrelsen kan vitsorda kommittens uppgifter om att bo
lagsformen anviints för att uppnå obehöriga skatteförmåner. För att stoppa 
~katteflykten via kommanditbolag krävs emellertid även en skatterättslig 
regel som begränsar kommanditdelägares avdragsrätt för underskott i 
verksamheten till belopp som motsvarar insatt kapital. Kommittens förslag 
utgör enligt länsstyrelsens uppfattning ett betydelsefullt steg mot stävjan
Jet av skatteflykten på det aktuella området. 

Liinsstyre/sen i Stockholms län (en minoritet lll' tre ledamöter): Möjlig
heten för aktiebolag att inträda som komplementär innebär civilrättsliga 
fördelar och är många gånger nödvändigt för svenska konsortier som 
arhetar med utlandsuppdrag. Samarbetsavtal vad gäller större uppdrag 
mellan högst seriösa företag, bl. a. internationella projekt. sker ofta i form 
av kommanditbolag där andelsägarna gtlr in med sin insats och gemensamt 
bildar ett aktiebolag som blir personligt ansvarigt. Länsstyrelsen ställer sig 
därför avvisande till utredningens förslag om principiellt förbud för aktie
bolag att intriida som komplementär. 

Länsstyrelsen i Malmiihus liin f majoriteten 1: Inom länsstyrelsens skat
teavdelning finns omfattande erfarenheter av kommanditbolag. vilka ut
nyttjas i skatteundandragande syfte. Fraga är då om kommanditbolag 
vilkas verksamht:t regelmässigt resulterar i underskott. Dessa uppkommer 
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vanligen till följd av avskrivningar på kapitalkrävande anläggningstillgång
ar eller på grund av att bolaget övertagit en förlustbringande del lexempcl
vis forsknings- eller lagerhållningsfunktionen) av ett delägarna närstående 
aktieholags verksamhet. Undandragandet grundas på det förhållandet, all 
kommanditdefagamas underskottsavdrag inte är begränsade till de gjorda 
kapitalinsatserna. Delägarnas ansvar för uppkommande skulder. för vilka 
de erhåller avdrag vid beskattningen. iir emellertid begränsat till insatserna 
i holaget. Möjligheten att använda kommanditbolag i skatteundandragande 
syfte kvarstår enligt fansstyrelsens mening sä länge denna skillnad mellan 
ekonomiskt ansvar och rätten till underskottsavdrag tillåts föreligga. Den 
av kommitten föreslagna förändringen beträffande komplementärcn kan 
visserligen antas komma att något försvåra undandragandet men ändrar 
inte det grundläggande missförhållandet. Som anges i betänkandet intar 
kommanditdefagaren ofta en ställning. som påminner om kreditgivarens. 
Defagaren är ju inte behörig företräda bolaget. Mot denna bakgrund före
slår hinsstyrelsen. att en bestämmelse införs av innebörd, att kommandit
deHigare inte skall kunna påföras förlust, som överstiger hans insatskapi
tal. Det kan anmärkas. att den föreslagna 3 kap. 2 §.bortsett från dispositi
viteten. innehåller bestämmelser av nämnd innebörd vid upplösning av 
kommanditb11lag. 

Syftet med den föreslagna hestämmclsen och med förbudet mot aktiebo
lag som komplementär är som sagts att förhindra skatteflykt. Den ifrågava
rande lagstiftningen är emellertid civilrättslig. Som sådan har den till syfte 
att reglera förhållandet mellan bolagsmännen samt förhållandet mellan 
bolaget och dess avtalsparter. Fråga uppkommer då, om sådan lagstiftning 
skall dikteras även av fiskala intressen. I fall som förevarande är avsikten 
att förhindra att civilrättslig lag tillämpas på sådant sätt. att effekter upp
kommer. som är till skada för samhället. Det förefaller inkonsekvent. att i 
en föreslagen lag, direkt eller indirekt. tilläta handlande. vars effekter 
måste förtas genom lag av annan art. Länsstyrelsen kan föreställa sig 
problem av förevarande art. som av praktiska skäl bäst löses inom ramen 
för skattelagstiftningen. Det är emellertid dä fråga om problem, som upp
kommit till följd av att gällande civilrättslig lag tillämpas på ett sätt, som 
lagstiftaren inte hade anledning räkna med. då lagen gavs. Länsstyrelsen 
förordar således. att ovan nämnda frågor löses i den föreslagna bolagsla
gen. 

Genom utformningen av övergångsbestämmelserna till nu föreslagen lag 
begränsas effekten av förbudet för aktiebolag att vara komplementär avse
värt. Enligt punkten 5 i dessa gäller att kommanditbolag som före lagänd
ringen haft annan än fysisk person som komplementär ej berörs av den nya 
hestämmelsen. Härigenom tilläts befintliga kommanditbolag som utnyttjas 
i skatteundandragande syfte pä sätt kommitten beskrivit (s. 113) att oför
ändrat fortsätta sin verksamhet. Det kan vidare förutses att omfattande 
nybildning av kommanditbolag med aktiebolag som komplementär kom
mer att ske före den nya lagens ikraftträdande. Även dessa bolag undgår de 
nyll bi:stämmelserna. Länsstyrelsen föreslår därför att övergångsbestäm
melserna ändras s11 att äldre kommanditbolag under en övergångsperiod 
om förslagsvis tva år har att anpassa sig till bestämmelsen i 3 kap. I 9 och 
att förbudet för aktiebolag att vara komplementär ges verkan från tidigast 
möjliga dag. 

Liinsstyrelsen i Götehnrf?s och Bohus liin: Kommamlitbolaget bör finnas 
kvar som bolagsform även i framtiden. En viktig förutsättning måste dock 
vara, att såväl de civilrättsliga som skatterättsliga reglerna beträffande 
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kommanditbolag reformeras så att möjligheterna all använda detsamma 
för skalleflykt elimineras. - - -

Länsstyrelsen anser för sin del. att kommittens förslag är .väl motiverat. 
Det är mycket angeläget. att man genom lagstiftning förhindrar. att den 
personliga ansvarigheten i ett kommanditbolag helt elimineras genom att 
ett aktiebolag sättes in som komplementär. Det är idag en vanlig konstruk
tion all några personer anskaffar ett aktiebolag. som de sedan sätter in som 
komplementär i ett kommanditbolag, där de själva är kommanditdelägare. 
Ett annat vanligt fall är att en ensam ägare av ett framgångsrikt aktiebolag 
tillsammans med det av honom själv ägda aktieholaget hildar ett komman
ditbolag för att uppnå skattefördelar. Kommanditbolaget blir då dotterfö
retag till aktiebolaget. Som kommitten anfört i betänkandet under det 
avsnitt som behandlar frågan om r~itt för delägare att taga lån från handels
holaget. kan reglerna om låneförhud i aktieholagslagen sättas ur spel 
genom att ett handelsbolag sälles in som koncernföretag. Enligt länsstyrel
sens mening ar det angeläget att förhindra att aktiebolag sälts in som 
komplementär i kommanditbolag. 

Kommillen har även påvisat. att kommanditholaget kan användas för 
skatteflyktstransaktioner genom att underskott kan fördelas frill mellan 
komplementär och kommanditdelägare. Detta är en allvarlig fråga. som 
länsstyrelsen berört i yttrande 1975-11-17 över förslaget till allmän skatte
flyktsklausul och i yttrande 1978-10-23 över budgetdepartementets prome
moria "Lag mot skalleflykt". Länsstyrelsen har i dessa båda yttranden 
framhållit, att det är nödvändigt. att det i skattelagstiftningen inskrives, att 
avdrag för underskott i kommanditbolag inte får medges med högre belopp 
än delägaren riskerar. Redan i yttrandet 1975-11-17 framhöll länsstyrelsen. 
att denna fråga är brådskande. I yttrandet 1978-10-23 lämnades exempel på 
orimligheten i nuvarande förhållande. Länsstyrelsen upprepar vad som 
tidigare anförts i denna fråga. Det är nödvändigt. att i skattelagstiftningen 
föreskriva att delägare i kommanditbolag inte äger rätt till avdrag för 
underskott med högre belopp än han riskerar. 

Liinsstyrelst'n i Viisternorr/unds län (majoriteten): Som reservanterna 
Ollen med instämmande av experterna Noren och Strand anfört kan det 
ifrågasättas om man i en lag av civilrättslig natur bör ta hänsyn till frågor av 
skatteteknisk karaktär. Antalet kommanditbolag. som intagits i länsstyrel
sens handclsregister är ringa i förhållande tiil antalet handelsbolag och 
endast i ett fåtal fall är juridisk person komplementär. Något större behov 
ur företagsekonomisk synpunkt för juridisk person att vara komplementär 
synes inte föreligga. Om sådant behov skulle uppstå ger förslaget möjlighet 
till dispens. Länsstyrelsen motsätter sig därför inte förslaget. 

Länsstyrelsen i Västernorrlu11d.1· liin (en minoritet m· en ledamot): För
slaget att endast fysisk person i princip för vara komplementär i komman
ditbolag avstyrkes. 

St(ftelseutretlningen (särskilt yurande al' experten Holmstr1>n1 med in
stämmande a1· experten Henriz): Förslaget att i regel endast godta fysisk 
person som komplementär brister i saklig förankring. Vi delar uppfattning
en att det ligger en fara i att bilda bolag med ett ohetydligt kreditunderlag. 
Men kommitten har förbisett kreditmarknadens betydelse i det samman
hanget. Ett bolag med en bristande kreditvärdighet godtas i regel inte ens 
om det ställs särskild säkerhet. 

Vidare har kommitten förutsatt att bolagets kreditvärdighet påverkas av 
komplementärens företagsform. Enligt vår uppfattning finns det inget stöd 
för ett sådant antagande. Fysiska personer kan inte förutsättas ha bättre 
4 Riksdai:e11 /979180. I sam/. Nr 1./3. Bilag,•Je/ 
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kreditvärdighet än ex v. stiftelser och ideella föreningar. Det avgörande är i 
stället vilka som iir bolagsmän och hur de har fördelat ansvaret. Kommit
tens förslag är därför missriktat. Det träffar inte den verkliga orsaken till 
bristande kreditunderlag. För att motverka osunda bolagsbildningar krävs 
det helt andra åtgärder. 

Det viktigaste skälet till den föreslagna begränsningen tycks ha varit 
risken för skatteflykt. Men otillbörliga skatteförmåner bör åtgärdas inom 
ramen för skattelagstiftningen. Vi anser det vara mindre lämpligt att låta 
skattehänsyn styra utformningen av annan lagstiftning. Det kan fä olyck
liga följder i det praktiska rättslivet. Utlåningsförbudet för aktiebolagen 
och vissa pensions- och personalstiftelser manar inte till efterföljd. 

Även i övrigt är de rådande skatteförhållandena ett dåligt skäl för att 
genomföra förslaget. De påvisade fallen av skatteflykt har uteslutande gällt 
bolag med ett aktiebolag som komplementär. Å andra sidan är denna form 
av missbruk inte begränsad till kommanditbolaget. Från skattesynpunkt är 
den föreslagna ordningen därför inte särskilt välbetänkt. 

Enligt vår mening har kommitten inte framfört några övertygande skäl 
för att förbjuda juridisk persern att vara komplementär. Vi kan därför inte 
tillstyrka förslaget i denna del. 

FAR: FAR anser att det av praktiska skäl även fortsättningsvis bör vara 
möjligt att tillåta att aktiebolag och ekonomiska föreningar får vara 
komplementärer utan dispens. Olägenheterna av en sådan ordning bör 
kunna begränsas genom aktiebolagslagens skärpta bestämmelser om aktie
kapitalets storlek, redovisning, insyn och revision och genom väntad ny 
lagstiftning om ekonomiska föreningar. Det må i detta sammanhang också 
erinras om att i BRÅs promemoria "Revisors verksamhet" föreslagits, att 
alla aktiebolag skall ha auktoriserad eller godkänd revisor. De skattemäs
siga skäl för en ändring. som kan föreligga. bör kunna tillgodoses inom 
ramen för skattelagstiftningen. 

LRF: Emellertid har kommitten föreslagit att aktiebolag endast efter 
dispens och på grund av synnerliga skäl skall kunna vara komplementär. 
Ekonomisk förening kan inte ens efter dispens vara komplementär. Leda
moten Ollen har med instämmande av två experter reserverat sig mot 
kommittens förslag i denna del. LRF instämmer i denna reservation av 
samma skäl som reservanterna. Skulle en ändring i kommittens förslag på 
angivet sätt inte vinna gehör vid förslagets fortsatta behandling bör försla
get i vart fall ändras så att ekonomisk förening på samma villkor som 
aktiebolag skall kunna vara komplementär eftersom anledning saknas att 
behandla de båda företagsformerna olika härvidlag. 

TCO: Utredningen har föreslagit att endast fysisk person får vara kom
plementär om inte länsstyrelsen medger att aktiebolag fär vara komple
mentär. Sådant medgivande skall kunna ske om synnerliga skäl därtill 
föreligger. TCO tillstyrker denna regel men organisationen vill dock före
sll'I att de anställdas åsikter skall inhämtas och utgöra ett betydelsefullt 
inslag vid länsstyrelsens prövning. - - -

Med kommittens synsätt får man en lagstiftning som pti goda grunder 
innehåller ett principiellt förbud för annan än fysisk person att vara kom
plementär. Samtidigt är man beredd att ac1:eptera alla övriga former av 
komplementärskap, bara komplementären inträtt före lagens ikraftträ
dande. Ett prövningsförfarande av länsstyrelsen 01.:kså beträffande äldre 
kommanditbolag borde enligt TCOs mening bättre överensstämma med de 
tankegångar som ligger till grund för den föreslagna lagstiftningen. 

SACO/SR: SACO/SR anser vidare att kommitten icke redovisat ni'lgra 
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hällbara argument för att i princip utesluta aktieholaget som komplementär 
i kommanditbolag. Eftersom aktiebolaget i andra sammanhang kan bedriva 
näringsverksamhet och även i övrigt ha full rättskapacitct. kan det av 
kommitten anförda motivet om skatteundandragande risker icke tillmätas 
sftdan hetydelse att aktiebolagsformen i princip skall kunna uteslutas som 
komplementär i ett knmmanditbolag. 

S1·e11ska Bankfiireningen: Bankföreningen delar kommittens uppfattning 
att kommanditbolag även i fortsättningen bör fä förekomma. Bank förening
en beaktar diirvid bl. a. att denna bolagsform kan ha betydelse för småfö
retagsamhetens kapitalförsörjning. - - -

Den av kommitten föreslagna restriktionen mot aktieholag såsom kom
plementär avses m11tarbeta att kommanditbolag användes för att möjliggö
ra skatteflykt. Bankföreningen anser att skatteflyktsproblematiken bör lö
sa~ i första hand genom regler i skattelag och inte gennm civilrättsliga 
regler. Skall lagen om handelsbolag och enkla bolag emellertid uppta en 
hestiimmdse. innebärande att aktiebolag endast efter dispens kan vara 
knmplcmcntär, hör för dispen~ inte krävas synnerliga skäl: särskilda skäl 
hör riicka. Liinsstyreben bör i dispensärendena kunna bilda sig en uppfatt
ning huruvida skatteflykt kan befaras. Är sä inte fallet bör dispens regel
mässigt meddelas. De i betänkandet redovisade fallen (S. 1131 när dispens 
forutsiittes bli heviljad talar också för denna utformning av dispensregeln. 

S1·enska Byggnad.1·c11treprnwrfvreningN1: SBEF vill understryka att 
handelsbolag och i synnerhet kommanditbolag i sin nuvarande form med 
mqjlighet till ansvarshegränsning genom komplementär är i vissa fall en 
helt nödvändig assoc.:iationsrättslig företagsform. Ett aktiebolag som kom
plementär har visat sig vara särskilt lämpligt för mindre och medelstora 
företag. Denna företagsform underlättar anpassningen till olika företags
strukturer med avseende på t. ex. produktion. riskspridning. finansiering 
och äganJe. Det förslag till andels bolag som bolagskommitten tidigare 
framlagt har mött mycket stark kritik frttn sttViil näringsliv som från organi
sationer ()Ch olika myndigheter. Införande av en ny hulagsform synes 
därför f. n. inte vara särskilt sannolik. Vid sidan av aktiebolagsformen bör 
dii11'ör hittillsvarande möjlighet - att utan de föreslagna begränsningarna 
bilda kommanditbolag med aktiebolag som komplementär - finnas kvar. 
Om den föreslagna begränsningen genomförs synes bolagskommittcns ar
bete hittills ha medfört. inte att man skapat något alternativ till aktiebolags
formen utan i stället att man tagit bort ett alternativ. Intill dess ett godtag
bart förslag for ny bolagsform med möjlighet till begränsning av bolags
männcns ansvar redovisats motsätter sig därför SBEF bestämt att den 
föreslagna begriinsningen av juridisk persons möjlighet att vara komple
mentär blir föremål för lagstiftning. Eftersom bulagsbildningen av affärs
miissiga och andra sbl många gånger måste ske mycket snahbt. synes -
hur extensiv och liheral t ifömpningen av den föreslagna dispensmöjlighe
ten iin kommer att bli - dispensinstitutet ej i tillräcklig utsträckning kom
pensera de nackdelar den ifrågavarande begriinsningen leder till. - - -

SBEF ställlcr ~ig helt bakom hen Ollens reservation men vill dessutom 
framföra följande synpunkter. 

1 hetiinkandel redovisas exempel som anses skola visa att kommanditho
lag utnyttjats i skatteundandragande syfte. Enligt SBEFs uppfattning till
hör det undantagen att kommanditholag använts pt1 detta sätt. Tvärtom 
hirdc det helt övervägande antalet kommanditbolag vara välskötta och ha 
tillkommit i helt andra syften än att möjliggöra skatteflykt. Att tillgripa 
civilriittslig lagstiftning för att komma tillrätta med icke önskvärda verk-
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ningar av g~illande skatteregler synes inte heller s~irskilt ~indamälsenligt. I 
st~illet bör ändringar i skattelagstiftningen ske. 

Det fall kommitten redovisar som exempel pf1 att kommanditbolag ut
nyttjas i skatteundandragande syfte är för övrigt illa valt eftersom. med 
hänsyn till de numera i stort sett permanenta best~immelserna om siirskilt 
investeringsavdrag pä 25 <;;. av anskaffningskostnaden för maskiner. bättre 
skattefördelar uppnäs om den ifrågavarande kommanditdelägaren sj~ilv 

förviirvar maskinen direkt för uthyrning till sitt aktiebolag. Ett direkt 
ägande leder inte heller till nägra diskussioner med beskattningsmyndighe
terna om fördelningen av underskottsavdrag mellan kommanditdefagaren 
och det ifragavarande aktiebolaget. Samma skattefördelar som redovisats i 
exemplet torde för övrigt kunna uppnås genom handelsbolag. Risktagandet 
för delägarens del synes nämligen - oavsett om man viiljer handels- eller 
kommanditbolag - vara relativt ringa eftersom investeringar i maskiner 
och inventarier som resulterar i undcrskottsavdrag ~om regel är relativt 
värdebeständiga. SBEF anser därför inte att kommitten har framflirt till
räckliga skäl för att i en lag om handelsbolag och kommanditbolag införa 
den föreslagna lagändringen för komplementär. Eventuellt icke önskvärda 
skattekonsekvenser för kommanditdelägare hör därför i stället lösas ge
nom ändring i skattelag. Detta torde kunna ske genom bestiimmelser om 
begränsningar i rätten till underskottsavdrag pä samma sätt som gjordes i 
fräga om partrederier. 

För det fall förslaget ändock genomföres är det av synnerlig vikt att vida 
möjligheter till dispens från förbudet skapas. Kommitten har föreslagit, att 
länsstyrelse endast vid synnerliga skäl kan medge undantag från förbudet. 
SBEF kan inte se någon anledning till en sädan restriktivitet i dispensmöj
ligheterna. Di:t helt övervägande antal fall där aktiebolag eller ekonomiska 
föreningar gil.r in som komplementärer motiveras av seriösa intressen. 
varför ett väsentligt större utrymme än vad som föreslagits maste tillska
pas för länsstyrelses medgivande. 

Sw·nska Handelskammarfiirhundet: När Jet gäller kommanditbolags
formen instämmer Handelskammarförbundet i kommittens bedömning att 
denna företagsform även framgent bör få finnas. Även om företagsformen 
ini\: är vanligt förekommande i Sverige kan den innebära en lämplig väg att 
tillföra kapital till en rörelse som i övrigt vilar pa personligt ansvar för 
komplcmentären. Kommittemajoriteten har föreslagit att endast fysisk 
person ska få vara kCJmplementär. Länsstyrelsen kan dock, om synnerliga 
skäl förligger. medge att aktiebolag fär var komplementär. Majoriteten i 
kommitten motiverar denna förbudsreglcring med att kommanditbolags
formen under senare år utnyttjats i syfte att undandra skatt. Såsom anförs i 
reservationen av ledamoten Ollen med instämmande av experterna Noren 
och Strand är denna argumentation icke övertygande. Någon skatterättslig 
skillnad mellan kommanditbolag och handelsbolag föreligger i aktuella 
hänseenden ej. Visserligen kan hävdas att kommanditbolaget. genom av
saknad av personligt ansvar för kommanditdelägarna. är mera attraktivt i 
vissa situationer. Diirest så skulle befinnas vara fallet bör emellertid reme
dier mot skatteundandraganden införas i skattelagstiftningen. Att neka 
företagsformer som i sig anses godtagbara. nämligen aktiebolaget och den 
ekonomiska föreningen, att vara komplementär förefaller inte rimligt. Det 
kan framhållas att man i det pågående lagstiftningsarbetet i Norge, med 
hänvisning bl. a. till sistnämnda argument, synes komma att godtaga aktie
bolag som komplementär. 

Srenska Revisor.rnmfundet SRS: Utredningen föreslår - 3 kap. I § - att 
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endast fysisk per~on får vara kompkmentiir. sävida inte registreringsmyn
digheten på grund av synnerliga sklil medger att aktiebolag upptriidt:r som 
komplementär. Det huvudsaklig<i m<iiivct för det föreslagna förbudet sy
nes vara. att kommanditbolag med aktiebolag och ekonomisk förening som 
kornplemt:ntär kan utnyttjas i skatkundandragandt: syfte. Oavsett önsk
värdheten i lH:h för sig av att begränsa möjligheterna till illegala skatte
tlyktstransaktioner kan samfundet icke tillstyrka förslaget. Den nya bokfö
rings- och akticbolagslagstiftningen meJ dess ökade krav pä redovisning 
och insyn i aktiebolag samt best;immelserna om aktiekapitakts storlek ger 
enligt samfundets mening ett hdydligt b;ittre skydd än tiJigare för kom
manditbolagets förpliktelser. då aktiebolag är komplementär. Det kan ock
så förväntas en ny lagstiftning om ekonomiska föreningar. Ytterligare 
sbrpta bestiimmelser om skylld för det bundna kapitalet har dessutom 
föreslagits av en arbetsgrupp inom Brottsförebyggande rt1det i en nyligen 
avlämnad promemoria ( Aktiebolagslagen - förstärkt skydd för det bundna 
kapitalet m. m. pm 1979: 5). Samfundet vill dessutom erinra om att Brotts
förebygganJe ri:l.Jet i en tidigare promemoria. Revisors verksamhet. pm 
1978: 2. föreslagit att alla aktiebolag oavsett storlek skall ha auktoriserad 
eller godk;ind revisor. SRS anser. att Je ätgärJer som sålunda genomförts 
eller föreslagits bli gcnomförJa utgör ett tillräckligt skydd mot missbruk av 
aktiebolag eller ekonomisk förening som komplementär i kommanditbolag. 
Därest särskilda åtgärder skulle anses hehöva vidtas i skattehänseende. 
bör detta kunna ske inom ramen för skattelagstiftningen. 

På anförda skiil avstyrker SRS förslaget att endast fysisk person skall få 
vara komplementär i kommanditholag. sävida inte Jispens medgivits av 
registreringsmyndigheten . 

.'frcri,;es Ackordscentral: Vid genomgång av den mängd ärenJen. som 
handlades 1978 har visat sig. att på något enstaka undantag när det gäld
hunJna boet. som det heter. drivits i aktiebolagsform. Vi har Järför myc
ket ringa erfarenhet av den företagstyp. som remissen avser. 

De synpunkter, som vi möjligen ändå bör anföra hänför sig uteslutande 
till i vad mti.n horgeniirsintre~set blir berört. Av betydelse är här komman
ditbolaget och komplementärens roll i sammanhanget. Här ansluter vi oss 
mycket gärna till förslaget att i princip icke längre acceptera aktieholag 
som komplementär. 

:frcriges aJ1·okatsan1fi111d: Enligt samfundets mening bör ett aktiebolag 
- liksom även en ekonomisk förening - kunna vara komplementär utan 
att dispens skall erfordras. Samfundet delar således den uppfattning i 
denna fråga som uttalats i den av kommitteledamokn Ollen. meJ instäm
manJe av experterna Noren och Strand. avgivna reservationen. Inte minst 
i s:ldana fall av samverkan mellan olika intressenter. som är av typen joint 
venture. är det ganska vanligt att kommanditbolagsformen kommer till 
användning. Intressenterna är i sådana fall i regel aktieholag. vilka deltager 
antingen såsom komplementär eller kommanditJelägare. Det skulle med
föra hetydande olägenheter att försvära eller omöjliggöra en sådan samver
kan genom att i princip förbjuda aktiebolag att vara komplementär i ett 
kommanditbolagsförhällande. 

Samfundet kan inte heller finna att der ovannämnda. av kommitten 
angivna huvudsakliga skälet för dess ståndpunkt i den berörda frågan är 
hållbart. Även om skattetlyktransaktioner skulle kunna förhindras genom 
att uppställa ett p1incipiellt förbud för aktiebolag (eller ekonomisk för
ening) att vara komplementär - samfundet är inte övertygat um att risken 
för skattctlykttransaktioner är särskilt överhängande i de fall då komple-
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ment~iren i ett kommanditbolag är en juridisk person bör denna fråga 
lösas inom skattelagstiftningens ram och inte i en civilrättslig författning. 

S1wiges Bo/.Järings- och Re1·isionshyråcrs Fijrbund SBRF: SBRF in
stämmer i kommittens bedömning att kommanditbolag även i fortsättning
en bör få finnas kvar. SBRF anser emellertid i motsats till kommittemajo
rireten atl aktiebolag även i fortsättningen skall få vara komplementär i 
kommanditbolag utan särskilt tillstånd av länsstyrelsen. da enligt förslaget. 
synnerliga skäl skall föreligga. 

Motiveringen att kommanditbolagsformen utnyttjas i syfre att undan
draga skatt ~ir såsom anförts i reservationen av ledamoten Ollen med 
instiimmande av experterna Noren rn.:h Strand icke övertygande. Detta bör 
enligt vär mening lösas inom ramen för skattelagstiftningen. 

S1·aigl's Grossistfårhund: Anledningen till att aktiebolag i princip skall 
Ulest;ingas från möjligheten att vara komplementär är enligt kommittema
joriteten att man vill "förhindra all kommanditbolaget utnyttjas för skatte
flykt" (sid. 13 i betänkandet). Utöver detta allmänna påstående. som 
kommittemajoritelen inte kunnat belägga, finns det knappast något motiv 
för förslaget. Aktiebolag är en företagsform. som kan driva näring och i 
övrigt ha rättskapacitet utan personligt betalningsansvar för bolagets 
ägare. Vi kan inte finna förslaget i denna del motiverat och anser dessutom 
att frågan om befarade skatteundandraganden skall lösas genom skatte
rättslig och inte privaträttslig lagstiftning. 

SHJO - Familjefi.iretugcn och !:freriges Käpmannaförbund: Efter ge
nomgång av reservationer mot delbetänkandet av bl. a. ledamoten Ollen. 
kan ifrågasättas om man inte borde överväga att tillåta ett aktiebolag att 
inträda som komplementär i ett kommanditbolag. 

S1•L•riges lndustr((örbund: Kommitten föreslår i princip ett förbud för 
andra än fysiska personer att vara komplementärer i kommanditbolag. 

Kommittens huvudsakliga skäl för den nämnda bestämmelsen synes 
vara uppfattningen alt kommanditbolag med aktiebolag eller ekonomisk 
förening som komplementär anviinds i skatteundandragande syfte. För
bundet kan inte finna att tillräckliga skäl. specifikt hänförliga till komman
ditbolaget, forebragts för den föreslagna regeln. Om missbruk sker vid 
användandet av kommanditbolag genom att skattemedel undandras, är 
detta ett problem som inte bör lösas genom en ~indring av reglerna för 
möjligheterna till ett företags konstruktion utan av skattelagstiftningen. 
Förbundet vill också framhålla. att kommitten i andra delar av betänkan
det. diir skatteflyktsproblematiken diskuterats. underlätit all föreslå nya 
civilrättsliga regler genom en uttrycklig hänvisning till att frågan bör lösas 
innm skattelagstiftningens ram. 

Från riskfördelningssynpunkt måste det vidare anses försvarligt att an
vända ett aktiebolag som komplementär vid samverkan i projekt. som i 
vart fall i inledningsskedet kan te sig ekonomiskt osäkra. Den övervägande 
dt!len av de projekt som drivs i kornmanditbolagsformen är otvivelaktigt av 
seriös karaktär. där möjligheterna till förlustav<lrag utnyttjas för en resul
tatmässig utjämning av de ofta betydande initialkostnadema för ett pro
jekt. Di'l denna möjlighet på grund av skattereglerna ej står till buds i 
samma utsträckning vid andra former av samverkan. utgör också detta ett 
argument för att aktiebolag bör tillåtas som komplementärer. 

Pä nämnda skäl och med hänvisning till ledamoten Ollens reservation i 
denna del avstyrker förbundet förslaget om att andra än fysiska personer 
inte skall tillåtas som komplementärer i kommanditbolag. För det fall det 
nu diskuterade förslaget ändock genomföres är det av synnerlig vikt att 
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vida möjligheter till dispens från förbudet skapas. Kommitten har föresla
git, att länsstyrelse endast vid synnerliga skäl kan medge undantag från 
förbudet. Förbundet kan inte se någon-anledning till en sådan restriktivitet 
i dispensmöjligheterna. Det helt övervägande antal fall där aktiebolag eller 
ekonomiska föreningar går in som komplementärcr motiveras av seriösa 
intressen. varför ett väsentligt större utrymme iin vad som föreslagits 
måste till skapas för länsstyrelses medgivande. Det är också av största vikt 
att punkten 5 i utredningens förslag till övergfmgsbestämmelse vinner 
beaktande om förslaget i den nu aktuella delen genomförs. 

S1wigcs Redm·isningskon.rnlters Fiirbund: Den mest betydelsefulla för
ändringen rör förslag till förbud för aktiebolag att vara komplementär i 
kommanditbolag. Nämnda förbud motiveras med att en sådan konstruk
tion kan medföra betydande skatteförmåner. Vi delar utredningens farhå
gor för att konstruktion av detta slag kan utnyttjas i skattetlyktssyfte. 
Emellenid ställer vi oss tveksamma om den valda angreppsmetoden är 
korrekt. Skattetlyktsåtgärder bör angripas genom skatterättslig lagstiftning 
och inte genom civilriittsliga föreskrifter. Förfarandet med aktiebolag som 
komplemenHir i kommanditbolag har ofta atfarsmässiga skäl. Detta skulle 
enligt förslaget tillgodoses genom ett dispensförfarande. Vår uppfattning är 
emellenid att ett dispensförfarande innefattar en alltför komplicerad 
rättstilllämpning. Eftersom dispensärendena inte heller har någon officiell 
redovisning uppkommer betydande svårigheter för företagen att erhålla en 
bild över vilka transaktioner som kan tänkas bli dispensgrundande. Vi 
förordar därför att aktiebolag liksom hittills tillåts vara komplementär i 
kommanditbolag, samt att de åsyftade skattetlyktstransaktionerna förhind
ras genom ändringar i gällande skattelagstiftning. 

2.5 Styrelse i handelsbolag 

Riksåklagaren: Det är självfallet angeläget att även de handelsbolagsan
ställda tillförsäkras samma medintlytande som de anställda i aktiebolagen. 
Detta bör emcllenid kunna tillgodoses på annat och lämpligare sätt än att 
framtvinga en för denna bolagsform onödig och omständlig administrativ 
apparat. I detta hänseende ansluter jag mig till den uppfattning som kom
mit till uttryck i den av ledamoten Ollen med instämmande av expenerna 
Noren och Strand avgivna reservationen. 

Öl'eråk/agaren i Stockholm: I likhet med reservanterna Ollen, Noren 
m:h Strand finner jag det olämpligt att införa regler om styrelse. vilka är 
främmande för handelsbolagsformen, då det med hänsyn till den normala 
ägarestrukturen i bolagen kan förväntas att viktiga beslut fattas utanför 
styrelsen. Vidare finner jag det olyckligt att i central civillagstiftning införa 
straftbud. som kan förväntas ta begränsad effekt. Arbetstagarinflytande 
bör kunna uppnås genom särskild lagstiftning, som ej endast berör de 
större handelsbolagen. 

liinsåklagaren för speciella mål: De nya straffbestämmelserna torde, 
såvitt avser brott mot 7 § I st. andra och tredje meningen. vara omöjliga att 
tillämpa, dels på grund av att det straffbara området väsentligt inskränkts 
på ett svårbestämban sätt genom uttrycket "om ej såvitt möjligt". dels ock 
genom att den straffansvarige inte är klan angiven. 

liinsåklagarmyndigheten i Malmöhus län: Beträffande förslaget om sty
relse i handelsbolag ansluter jag mig till reservationen under punkt 3 i 
betänkandet att styrelse icke skall behövas i handelsbolag. Som framhållits 
framstår den som "väsensfrämmandc för denna associationsrättsliga fi-
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gur"'. Styrelse i handelsbolag kan tiinkas utnyttjas som bulvanskap för den 
som faktis1't utövar beslutsfunktioner i handelsbolaget. - ··- -

Den straflbestämmclse som är införd som 14 § i förslaget bör utgå. En 
sådan bestämmelse kommer med all sannolikhet icke att få någon praktisk 
tillämpning. Erfarenheter från liknande bestämmelser i gamla aktiebolags
lagen ger klart belägg härför och 1975 11.rs aktiebolagslag har ett flertal 
sådana straflbestämmelscr utmönstrats. Under alla förhi'lllanden bör 
straffskalan icke omfatta fängelse. Fängelsepåföljd i sådana sammanhang 
framstår som så otänkbar att förslaget i denna del knappast förefaller vara 
allvarligt menat. I stiillet kan en sådan straffiatitud mera vara ägnad att 
minska respekten för fängelsestraff i allmänhet än att utgöra ett avh1i.llande 
straffhot. 

Liinsåklagarmyndigheten i Älvshor1;s liin: 5 kap. 6 §andra stycket andra 
meningen jämförd med 5 kap. 14 * i förslaget. Den straflbelagda regeln är 
obestämd och kan bli svår att tillämpa. Inom vilken tid skall styrelsen 
sammankallas? Vem skall straffas? 

.'frea hm·riill: Hovrätten delar i huvudsak den uppfattning som kommit 
till uttryck i den reservation som avgetts av ledamoten Ollen med instäm
mande av experterna Noren och Strand. Särskilt förslaget om inrättande 
av styrelse är enligt hovrätten dåligt underbyggt. Det bör vara möjligt att 
finna andra och lämpligare former för att tillgodose de anställdas berättiga
de anspråk på medinflytande i handelsbolag än genom att tvinga fram en 
för denna bolagsform typiskt sett onödig och tyngande administrativ 
påbyggnad. Möjligen kan övervägas att införa en fakultativ regel om inrät
tande av styrelse. En sådan skulle närmast ta sikte på handelsbolag i vilka 
det finns ett stort antal bolagsrnän. Ett förvaltningsorgan av styrelsetyp 
skulle kunna tänkas vara av värde för sådana bolag och medföra ökad 
administrativ smidighet. Antalet handelsbolag med denna ägarstruktur kan 
dock antas vara ganska ringa, varför en regel av angivet slag sannolikt 
skulle fä begränsad praktisk betydelse. 

Hovrä11e11 fär Västra Sverige: Enligt gällande rätt äger bolagsmännen i 
handels- och kommanditbolag i princip bestämma vilken fördelning av 
förvaltningsrätten som helst. Därigenom ernås att den för varje enskilt fall 
mest lämpade administrativa apparaten kan anordnas. Den konstruktion 
som nu föreslås är främmande för de nu aktuella rättsfigurerna och beting
ade av andra än associationsrättsliga behov. Önskat personalinflytande i 
de större handels- och kommanditbolagen bör åvägabringas annorledes än 
pä föreslaget sätt. Konsekvenser av företagsekonomisk art har inte utretts. 
Härtill kommer att det, om förslagets regler om styrelse skulle införas, kan 
förutses kollisioner mellan de enskilda bolagsmännens behörighet och 
styrelsens behörighet. Risken för rättsförluster för tredje man förefaller 
påtaglig. Hovrätten avstyrker förslaget i denna del. 

Bankinspektionen: Den lösning, som kommitten stannat för, nämligen 
att mer omfattande företagsamhet även för framtiden bör kunna få bedri
vas inom ramen för ett handelsbolag. kan inspektionen ansluta sig till. 
Inspektionen förutsätter därvidlag dock att de olika förslag till ökade 
möjligheter till insyn som kornmitten för fram genomförs på minst den nivå 
majoriteten föreslår. I detta avseende är kommittens förslag till styrelse för 
handelsbolag med minst 25 arbetstagare av särskild betydelse. Kommit
t.:ns motivering för att införa styrelse för handelsbolag av denna storleks
ordning är emellertid enligt inspektionens uppfattning något ensidig. Det är 
inte endast de anställdas behov av inflytande som motiverar en sådan 
nyskapelse. Enligt inspektionens erfarenhet finns det väl så god grund 
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härtill i den ökade effektivitet i företagandet som kan bli följden av en väl 
sammansatt styrelse. Mot de bestämmelser som reglerar styrelsens arbete 
har inspektionen ingen erinran.· De tillgodoser den obegränsat ansvarige 
bolagsmannens intresse av särskilt inflytande. 

Kommcrskollc1-:iu111: Förslaget avstyrkes av handelskammarförbundet. 
som bl. a. anser att själva grund strukturen i handelsbolagsformen gör det 
olämpligt med en obligatorisk styrelse. Kollegiet delar denna uppfattning 
och fär även för sin del avstyrka att regler om styrelse införs i handelsbo
lagslagen. Andra vägar torde stå tillbuds för tillgodoseende av de anställ
das berliltigade krav på medbestämmande. 

Pati'fll- och ri·gistreringsl'erket: Frågan om de anställdas inflytande på 
ledningen av företag som drivs i handelsbolagsform är viktig och det är 
angeläget att finna en tillfredsställande lösning. Det är dock tveksamt om 
ett generellt införande av styrelse i handelsbolag med minst 25 anställda är 
den lämpligaste formen för att öva medinflytande från de anställdas sida. 
Kravet att ha styrelse i handelsbolag av viss omfattning kan i mindre 
företag med ett fätal anställda komma att uppfattas som ett hinder för en 
fortsatt expansion och utökning av antalet arbetsplatser utöver den an
givna gränsen. Särskilt gäller detta i företag som sköts av ett fåtal bolags
män. Det förefaller därför angeläget att lösa frågan om de anställdas 
inflytande på ett sätt som inte skapar gränsproblem. 

AM S: Styrelsen anser det vara värdefullt att aktiebolags lagens regler 
tagits till mönster på det sätt som har skett. Särskilt viktigt finner styrelsen 
det vara att förslaget om styrelse i handelsbolag ger möjlighet att tillämpa 
lagstiftningen om styrelserepresentation för de anställda på handelsbolag. 

Liinsstyre/sen i Stockholms läns ( majoritet(;fl ): Länsstyrelsen biträder 
kommittens förslag. Genom att lagen om styrelserepresentation för de 
anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar efter viss lagjustering kan 
göras tillämplig även på handelsbolag erhålles möjlighet att åstadkomma 
en ökad likställighet mellan handelsbolag och aktiebolag och ekonomiska 
föreningar i fråga om de anställdas insyn och inflytande i de enskilda 
företagen. 

Länsstyrelsen i Stockholms län (en minoritet av ordföranden och tl'tl 
ledamöter): Länsstyrelsen delar inte kommittens förslag om styrelse i 
större handelsbolag. I fråga om aktiebolag skapar själva associationsfor
men med ett stort antal kapitalägare ett behov av en samlad beslutsenhet i 
form av styrelse. För handelsbolag föreligger inte motsvarande behov. 
Detta sammanhänger med handelsbolagets uppbyggnad med delad förvalt
ningsrätt och vetorätt för bolagsman mot förvaltningsåtgärd som föreslås 
av annan bolagsman. Med hänsyn till att beslutsprocessens utformning i 
handelsbolag är intimt förknippad med de enskilda bolagsrnännens person
liga ansvar för bolagets förbindelser måste ett styrelsetvång i handelsbolag 
<J.nses som helt främmande för denna associationsform. Det kan inte heller 
uteslutas att ett styrelsetvång kan medföra en ökad byråkratisering av 
beslutsrutinema, ett förhållande som kan leda till att bolagsformen blir 
mindre attraktiv i näringslivet. Enligt länsstyrelsen är det dä1för betänkligt 
att förändra associationsformen på sätt kommitten föreslagit. 

Trots länsstyrelsens inställning till styrelse i handelsbolag delar länssty
relsen kommittens uppfattning att det i fråga om de anställdas möjlighet till 
inflytande och insyn i företag inte finns anledning att göra skillnad mellan 
större handelsbolag och aktiebolag och ekonomiska föreningar. Länssty
relsen finner det därför angeläget att ansträngningar görs i syfte att bereda 
de anställda inflytande och insyn även i de större handelsbolagen. Detta 
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.ir dock ske på e11 sätt som bättre överensstämmer med bolagsformens 
specifika natur. Del kan härvid noteras att redan kommittens förslag om 
årsredovisnings- och revisionstvång innebär en påtaglig förbättring av 
insynsmöjlighelerna i bl. a. dessa företag. 

Lä11sstyrelsc11 i Göteborgs och Bohus län: Länsstyrelsen instämmer för 
sin del i majoritetens uppfattning. att det bör införas lagregler om att det i 
handelsbolag med minst 25 anställd;i skall finnas en styrelse. Länsstyrel
sen tillstyrker därför kommittens förslag i denna del. Till följd av förslaget 
om styrelse föreslår kommitten ett tillägg till handclsregisterlagen. Enligt 
detta skall. om styrelse tillsatts på grund av bestämmelserna i 5 kap. lagen 
om handelsbolag och enkla bolag. registreras vem som är styrelseledamot 
och vem som handhar den löpande förvaltningen. Även detta förslag. som 
är en naturlig följd av kommittens ställningstagande. tillstyrkes av Hinssty
relsen. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län (majoriteten): Länsstyrelsen har 
inte något att erinra om förslaget. 

Länsstvrclsen i Västernorrlands län (en minoritet a1· <'Il ledamot): För
slaget att införa styrelse för vissa handelsbolag avstyrkes. 

Stiftelseutrcd11inge11: Av juridisk-tekniska skäl finns det enligt vår upp
fattning åtskilligt att invfoda mol de föreslagna bestämmelserna om styrel
se. När vi redovisar våra synpunkter i denna del. sker det mot bakgrund av 
att vi har liknande svårigheter att finna godtagbara former för de anställdas 
medverkan i förvaltningen av stiftelser. 

Styrelsen i ett företag brukar utmärkas av vissa rättsförhållanden. Den 
förvaltar självständigt företagets angelägenheter. Detta uppdrag utövas 
gemensamt av styrelsens ledamöter men under enskilt ansvar. För beslut 
räcker det vanligen med atl flertalet av dem biträder ett förslag. Bortsett 
från ordföranden är deras inbördes ställning lika. 

Kommittens lagförslag avviker i ett viktigt avseende från dessa allmänna 
grunder. Rolagsmännen kommer att inta en särställning i styrelsen om inte 
annat har avtalats. Under vissa förutsättningar kommer de bl. a. att kunna 
förbjuda 1'ngärder i den löpande förvaltningen och verkställigheten av 
beslut som styrelsen redan har fattat. Detta innebär ett kraftigt ingrepp i 
styrelsens självständiga ställning. 

Orsaken till detta är att bolagsmännen i regel ansvarar obegränsat för 
bolagets förpliktelser. Det har därför ansetts vara rimligt alt de har möjlig
het att förbjuda åtgärder som kan medföra förluster för dem (se a. a. s. 
154). Vi delar denna uppfattning. Men till skillnad från kommitten anser vi 
det vara svårt att tillfredsställande förena tvingande bestämmelser om 
styrelse med ett obegränsat ansvar för bolagsmännen. 

Som de föreslagna reglerna är utformade blir styrelsen helt beroende av 
bolagsmännen. Den kommer inte att självständigt kunna förvalta bolagets 
angelägenheter. Motsättningar mellan bolagsmännen kan försvära styrel
sens arbete. Vidare kommer ansvarsförhållandena att bli invecklade och 
svära att bedöma. Dessutom kommer skyddet av tredje man att uppvisa 
brister. Det är osäkert vad som kan komma att krävas för god tro vid 
förbud mot beslutade åtgärder. 

Förslaget att införa bestämmelser om styrelse i vissa handelsbolag tillgo
doser enligt vår uppfattning inte pa ett lämpligt sätt de anställdas befogade 
krav på medbestämmande. Visserligen förändras formerna för förvaltning
en. Men även i fortsättningen kommer bolagsmännen att ha det avgörande 
inflytandet i alla förvaltningsfrågor. Vi betvivlar att de anställda är särskilt 
betjänta av en sådan ordning och anser att andra lösningar bör övervägas. 
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Vi föreslår därför att det inte införs några tvingande bestämmelser om 
styrelse i handelsbolagen. 

FAR: FAR har observerat de strlivandcn som i andra sammanhang görs 
för att underlätta de mindre företagens verksamhet och begränsa före
komsten av onödig byråkrati. Mot denna bakgrund anser FAR att den 
föreslagna storleksgränsen för krav på obligatorisk styrelse ytterligare bör 
överviigas. Bt:stämmclserna om styrelserepresentation har utformats med 
utgtmgspunkt i aktiebolagslagen. FAR vill mot bakgrund av att holagsmän
nen i handelsbolag har personlig ansvarighet ifrågasätta om ansvars- och 
befogenhetsfördelningen mellan styrelsen och bolagsmännen tillr;ickligt 
klarlagts. Ntlgon motsvarighet till bolagsstämman i aktiebolaget har ej 
föreslagits för handelsbolagen. 

LO: LO ställer sig mycket positiv till att utredningen skapar förutsätt
ningar för att lagen om styrelserepresentation skall kunna omfatta även 
handelsholag genom att föreslä att styrelse skall finnas i handelsbolag som 
har minst 2.'i arhetstagarc. Detsamma föres Itts även för koncerner där 
handelsbolag är moderföretag. Gränsen för styrelse vid 2.'i arbetstagare är 
LO st1 länge beredd att acceptera även om styrelse som förvaltningsorgan 
rimligen bör vara lika funktionellt för mindre företag. I samband med 
propositionen föruts~itter LO att lagen om styrelserepresentation för de 
anstiillda i aktiebolag och ekonomiska föreningar ( LSA 1976: 351) utvidgas 
till att omfatta även handelsbolag så att den nya handelsbolagslagens 
möjliggörande av styrelserepresentation för de anställda snabbt förverkli
gas. 

TCO: Det ;ir enligt TCOs uppfattning angdäget att lagen om styrelsere
presentation snarast görs tillämplig på handelsbolag med styrelser, samt 
att de nya koncerner som bolagskommitten föreslår (t. ex. sidoordnade 
koncerner) också blir föremål för en fullvärdig styrelserepresentation för 
de anställda. 

SACO/SR: SACO/SR tillstyrker att regler skapas om styrelse- och sty
relserepresentation i handelsbolag med minst 25 anställda i enlighet med 
kommittcmajoritetens förslag. En sådan styrelserepresentation ger han
delsbolagsanställda samma möjligheter till inflytande på företagets topp
nivå som anställda i aktieholag och ekonomiska föreningar. Styrelserepre
sentation är av särskilt värde eftersom kollektivavtal ibland saknas. varvid 
inflytandet via MBL blir urholkat. 

Sn•nska Byggnadse/lfrepreniirfi.ireningen: Under hänvisning till vad 
herr Ollen anfört i sin reservation får SBEF avstyrka att förslaget om 
styrelse i handelsbolag genomförs. Beträffande det föreslagna stadgandet i 
5 kap. 3 § önskar SBEF dessutom påpeka följande. Enligt förslaget skall i 
styrelse ingå de holagsmän som är förvaltningsberättigade då skyldighet att 
ha styrelse uppkommer. Eftersom bolagsman i handelsbolag icke nödvän
digtvis behöver vara fysisk person innebär förslaget om styrelse i handels
bolag att även juridisk person t. ex. aktiebolag kan ingå i styrelsen. Jämfört 
med vad som hittills gällt för styrelse i andra associationsformer är detta en 
innovation. SBEF vill ifrägasätta om konsekvenserna med juridisk person 
som styrelseledamot övervägts innan förslaget till ifrågavarande paragraf 
formulerades. 

Sl'enska Hande/skammarförbundet: Motivet för denna, ganska omfat
tande. nya reglering är att lagen om styrelserepresentation för anställda 
ska kunna göras tillämplig också på handelsbolag. Enligt Handelskammar
förbundets mening kan detta inte vara ett rimligt sätt att lagstifta. Arbetsta
garna bör sjiilvfallet ha det inflytande som medbestämmandelag, annan 
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lagstiftning och avtal kan ge dem. Detta medinnytamle bör emellertid 
organiseras stl att det svarar mot beslutsstrukturen i det enskilda företaget. 
Att tvinga handelsbolag av en viss storlek att ha styrelser enkom för att pä 
den konstruerade vägen åstadkomma ett medinnytande förefaller lång
sökt. Handelskammarförbundet vill till detta foga att själva grundstruk
turen i handelsbolagsformen gör det olämpligt med en obligatorisk styrel
se. I förslagets 2 kap. finns de dispositiva regler som gäller bolagsmännens 
inbördes rättigheter och skyldigheter. Dessa regler anger hur ett handels
bolag skall styras Lleh står i principiell konnikt med de bestämmelser i det 
föreslagna 5 kap. som rör styrelsen. Handelskammarförbundet vill betona 
att en styrelse i ett aktiebolag med nödvändighet intar en central beslutspo
sition. Aktiebolagsreformen fordrar att en kollegial styrelse kan uppträda 
~om legal ställföreträdare för bolaget. I handelsbolagsformen är förhållan
det ett helt annat nch det finns för den sistnämnda formen inte heller något 
annat skäl att ha obligatoriska regler om styrelse. Handelskammarförbun
det vill peka på den besynnerliga effekt som blir följden av att i handclsbo
lagslagen kombinera regler om styrelse med regeln om vetorätt för varje 
bolagsman. Motsatsförhållandet härvidlag kommer till uttryck i en bestäm
melse i förslaget innebärande att bolagsman som ingår i styrelsen och har 
obegriinsat personligt ansvar har rätt att inlägga förbud mot beslut som 
styrelsen fattar. Med hänvisning till vad som anförs i den tidigare nämnda 
reservationen avstyrker Handelskammaren således kommittens förslag i 
denna del. 

S1·1·riges acfrokat.rnmjimd: Av motiven framgår att det enda skälet för 
kommittens nu åsyftade förslag är att möjlighet därigenom skall beredas 
för löntagarrepresentation i huvudsaklig överensstämmelse med vad som 
nu gäller i aktiebolag. De gällande bestämmelserna härom innebär dock 
endast en rätt för arbetstagarorganisation att under de i samma bestämmel
ser givna förutsättningarna utse arbetstagarrepresentanter i aktiebolagets 
styrelse. I enlighet hiirmed hör skyldighet att i de fall som avse~ i 5 kap. i 
förslaget tillsätta styrelse i handelsbolag inträda endast om arbetstagarre
presentation i styrelsen begäres enligt nyssnämnda, för aktiebolag nu 
gällande regler. I annat fall bör det enligt samfundets mening inte föreligga 
någon ovillkorlig skyldighet för bolagsmännen att tillsätta styrelse i ett 
handelsbolag. A andra sidan hör sådan styrelse kunna tillsättas om bolags
männen. oavsett antalet anställda och oberoende av om begäran om 
arbetstagancpresentation framställes. så anser lämpligt: såvitt samfundet 
har sig bekant är styrelser i handelsbolag redan nu ganska ofta förekom
mande. 

Si•eriges Bokförings- och Rc1·isionshyråers Förhund SBRF: De anställ
das insyn och inflytande i företaget bör i första hand regleras i medbestäm
mandelag och avtal mellan respektive organisationer. 

Svenska Fiircta!{ares Rik.l:förhund: Förbundet instämmer i den reserva
tion som avgetts av kommitteledamoten Ollen med instämmande av exper
terna Noren och Strand. 

Sveriges Grossi.vtj'iirhuncf: Enligt vår mening iir de anställdas krav på 
och behov av medinnytande och information lika legitima för alla företag, 
oavsett kapitalassociationsform, men dessa krav och behov bör utformas 
och anpassas till respektive företagsform. Lagen om styrelserepresenta
tion för anställda har utformats för att passa akticbolagsformens karaktär. 
I ett aktiebolag har styrelsen så.som ombud och ställföreträdare för ägarna 
- många gånger helt anonyma - en lika naturlig som nödvändig funktion. 
Motsvarande är inte fallet i handelsbolag, där ägare och företagsledning 
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som regel är samma personer. Vi anser därför att det inte finns någon 
anledning att införa styrelseinstitutet i handelsbolag utan menar att de 
anställdas medinflytande och information skall tillgodoses på annat sätt än 
att enkom härför påtvinga handelsbolag styrelsefunktionen. 

SH JO-Fami/jefiircragen och S1wigt's Ki)pma11111{f"iirh1111J: Vi delar re
servanternas instiillning i frågan om behovet av en styrelse i handelsbolag 
av viss storlek. För de mindre och medelstora företagen som drivs i 
handelsbolags form kan detta innebära en onödig administrativ belastning. 
Personalinflytandet i handelsbolagen kan tillgodoses på annat sätt än ge
nom formell styrelsefunktion. 

S1·erig<'s lnd11strijörb11nd: Förbundet avstyrker kommittens förslag om 
införande av styrelseplikt för de större handelsbolagen. Beträffande de 
närmare skiilen för förbundets stånd punktstagande hänvisas till ledamoten 
Ollens reservation i denna del. Härutöver vill förbundet endast peka på 
reglerna i 5 kap 7 *om obegränsat personligt ansvarig bolagsmans vetoriitt 
mot styrelsens beslut. Bestämmelsen, som just i detta sammanhang synes 
sakligt motiverad. innebär att styrelsens möjligheter till att fungera som ett 
beslutsorgan praktiskt kan omintetgöras. Detta förhållande visar. att infö
randet av en styrelseplikt måste ses som en konstlad konstruktion, vilken 
inte kan anses gagna bolaget som sådant. 

Sl'eriges Redm·isningsk11ns11/ters Förbund: Vi delar utredningens syn
punkter på att samarbetet mellan de anställda och företagsledningen är 
mycket väsentligt även i handelsbolag och kommanditbolag. Enligt vår 
mening är dock förslaget att införa styrelse för handelsbolag med person
ligt ansvariga delägare alltför långtgående. Bolagsmans rätt att skydda sin 
personliga förmögenhet har beaktats genom en vetorätt. Genom denna 
vetorätt blir styrelsens funktion ytterligt begränsad. Tillsammans anser vi 
detta talar för att styrelsen i handelsbolag inte kommer att fylla denna 
funktion av samarbetsorgan mellan företagsledning och anställda. I stället 
föreslår vi att samarbetet mellan anställda och företagsledning exempelvis 
löses genom utökad skyldighet till kontakt med företagsnämnd i samband 
med för företaget betydelsefulla beslut. 

2.6 Särbestämmelser i övrigt för större handelsbolag 

Riksilkla1:aren: När det gäller de större handelsbolagen knyter sig intres
set främst till frägoma om behovet av regler om bundet bolagskapital. 
låneförbud samt styrelse och verkställande direktör. Vad först gäller frå
gan om bundet kapital i handelsbolag kan visserligen hävdas att en bestäm
melse med sådan innebörd sannolikt kan bidra till att försvåra skattetlykts
transktioner av skilda slag. Från civilrättslig synpunkt torde emellertid 
något behov av en sådan bestämmelse inte föreligga. Fortfarande skall ju 
den ordningen gälla att bolagsmännen ansvarar primärt och solidariskt för 
bolagets förpliktelser. varför anledning saknas att tillämpa de i aktiebolags
lagen till skydd för det bundna bolagskapitalet uppställda sanktionerna om 
betalningsansvar. återbetalnings- och skadeståndsskyldighet. Med hänsyn 
härtill och då specifika skatteflyktsproblem i första hand synes böra lösas 
inom skattelagstiftningens ram ansluter jag mig till utredningens uppfatt
ning att bestämmelser om bundet bolagskapital inte bör införas i den 
civilrättsliga regleringen om handelsbolag. Ett principiellt låneförbud kan 
vara motiverat dels för att skydda det egna kapitalet dels för att förhindra 
skatteflykt. Som ovan anförts har jag godtagit utredningens ståndpunkt 
enligt vilken regler om bundet kapital inte bör införas för handelsbolagens 
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del. Med hänsyn härtill och då något annat motiv som frän civilrättslig 
synpunkt påkallar en bestämmelse om låneförbud inte torde föreligga 
ansluter jag mig till utredningens slutsatser jämväl beträffande ifrågavaran
de spörsmål. 

Överåklagare11 i Giitehorgs åklagardistrikt: Det ifrågasätts om inte trots 
av kommitten anförda skäl däremot ett låneförbud motsvarande det i 
aktiebolagslagen hnr<le införas för att motverka möjligheterna till skatte
flykt. 

Ui11silklagarmy11digheten i Malmöhus län: Även om regler om låneför
bud. såsom framhållits i förslaget, lätt kan kringgås. bör i likhet med vad 
som gälla för aktiebolag sådant förbud för bolagsman i handelsbolag 
införas till motverkande av att förfarandet utnyttjas i skattetlyktssamman
hang. 

Lä11s1/klagarmy11iiighete11 i Älvshorgs län: Det kan ifrågasättas om ej 
regler om skyldighet att tillskjuta kapital från början kunde medföra att 
man planerade noggrannare innan man startade bolaget. I gäldenärsbrotts
utre<lningar har ibland kommit tillsynes avskräckande exempel på att man 
alltifrån starten haft brist på rörelsekapital. De föreslagna reglerna om 
skyldighet för handelsbolag att avge offentlig årsredovisning är (slutet av 
6.4.2) ej fullgod ersättning för regler om bundet kapital eftersom sådan 
redovisning kommer i efterhand och måhända för sent för att borgenärerna 
skall vara skyddade. På sidan 126 påpekas möjligheten för bolagsmännen 
att ii.stadkomma skatteflykt genom att låna pengar från bolaget. Kommit
ten belyser möjligheterna att kringgå ett låneförbud med hjälp av olika 
lånetransaktioner. Vad kommitten anför kan utgöra skäl för att vid sidan 
av låneförbud kräva bundet kapital i bolaget. 

Kammarrä11e11 i Stockholm: Kammarrätten delar de bedömningar kom
mitten gjort härvidlag. 

Ha11ki11spektio11('n: Kommitten har stannat för att inte föreslå någon 
inskränkning i bolagsmännens avtalsfrihet såvitt gäller deras kapitalin
satser. något som förefaller motiverat med hänsyn till bolagsformens hu
vudsakliga användningsområde. 

Liinsstyre/sen i Stockholms liin I nwjoritl'ten J: Länsstyrelsen finner det 
angeläget att nuvarande möjligheter till skatteflykt förhindras. I motsats till 
kommitten anser länsstyrelsen att ett låneförbud. som för aktiebolagens 
del numera införts i aktiebolagslagen, bör intas i handclsbolagslagen. 
Verkningarna av ett förbud kommer att knytas direkt till bolaget och dess 
soliditet, ett resultat som inte uppnås genom en skattemässig reglering. 

Länsstyrelsen i Stockholms län (en minoritet a1· tre ledamiitcr J: Avsnit
tet om låneförbud i länsstyrelsens yttrande utgår. 

Länsstyrl'/sen i Malmöhus län (majoritet1;n): Kommitten har funnit, att 
det inte behövs nägol bundet kapital i handelsbolag och därför inte något 
behov av att genom låneförbud skapa säkerhet för att vissa tillgångar av 
hänsyn till borgenärerna finns i bolaget. Det har emellertid kommit till 
länsstyrelsens kiinnedom. att i fall. <lär länsstyrelsen avslagit ansökan om 
lån frfm aktiebolag till aktieägare. l~meförbudet i aktiebolagslagen kringgås 
rä sf1 sätt, att aktieiigaren bildar handelsbolag eller kommanditbolag till
sammans med sitt eget aktiebolag och därefter via handelsbolaget 11\nar 
pengar for privat knnsumlion. Förfarandet möjliggör skatteflykt. Enligt 
kommitten bör de skatteflyktsproblem som kan vara förenade med möjlig
heten att ta lån frtrn handelsbolaget i stället lösas inom ramen för skattelag
stiftningen. I konsekvens med vad som anförts om att kommanditdelägare 
inte skall påföras förlust. som överstiger hans insatskapital. och om förbu-
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det mot aktiebolag som komplementär föreslår länsstyrelsen. att bestäm
melse om låneförbud införs i den bolagslag som nu föreslås. 

Liinsstyre/sen i Göt1'borgs och Bi/hus liin: Något behov av ett generellt 
låneförbud för handelsbolag synes knappast föreligga. - - -

Kommitten anser. att de skatteflyktsproblem som kan vara förenade 
med möjligheten att ta lån från handelsbolag bör lösas inom ramen för 
skattelagstiftningen. Länsstyrelsen delar denna uppfattning. -- - -

Länsstyrelsen anser för sin del. att det är angeläget att möjligheterna till 
kringgående av H'lneforbudet i aktieholagslagen snarast stoppas. Som fram
gär av vad länsstyrelsen anfört är detta en fråga av stor räckvidd. som även 
berör väsentliga avsnitt inom skatterätten. Länsstyrelsen anser därför. att 
det fortsatta utredningsarbetet bör omfatta såväl den civilrättsliga som den 
skatterättsliga lagstiftningen. 

LRF: Genom direktiven har aktualiserat~ frågan om överförande av 
regler om läneförhud till handelsbolag. I handelsbolagsfallet beskattas 
handelsbolagets vinst hos delägarna. Det går inte att med hjälp av en lägre 
beskattning hos bolaget undvika besk<lttning hos delägarna. Härigenom 
går det heller inte att göra någon skattevinst med hjälp av lån från handels
bolaget till delägarna. De medel som utlånas från handelsbolaget till del
iigarna är i princip beskattade medel. Att skatteflykt skulle kunna uppkom
ma genom att bolagsmännen lånar de medel som motsvarar avskrivningar
na i bolaget är inte rimligt. Avskrivningarna utgörs alltid av en latent 
skatteskuld som måste återbetalas. Därigenom kommer lånet alltid att bli 
aterhetalt. Det går inte att jämföra aktiebolagssituationen. där man lånar ut 
av skattade pengar med handelsbolagsfallet. där man på sin höjd kan låna 
ut "skattekrediter". 

Svcn'>~cs Redm•isningskonsu/ters Förbund: Vi delar utredningens me
ning att ett låneförbud inte kan införas för handelsbolagen och att de 
eventuella skatteförmaner som kan erbjudas genom lån från handelsbolag 
fär förhindras genom skatteriillslig lagstiftning. I sammanhanget vill vi 
emellertid påpeka vikten av att en total översyn av reglerna om låneförhud 
görs. då vi uppmärksammat att handelsholag i vissa fall utnyttjats för 
kringgående av reglerna om låneförbud enligt aktieholagslagen. Vi avser 
det förfarandet att handelsbolag utgör dotterbolag till aktiebolag och sålun
da kan låna från aktiebolaget genom undantagsrcglcrna avseende koncern
lån. Övriga delägare kan sedan slussa lånet vidare. 

2.7 Bestämmelser för handelsbolag i allmänhet 

2.7.J Formkra1· 

AkluJ;:urmyndigheten i Mulmii åklugardistrikt: Det synes angeläget att 
regler skapas så att samma insyn. som kräves för aktiebolag. generellt 
kommer att gälla även för handelsbolag och kommanditbolag. Jag vill 
därför föreslå att en förutsättning för att handelsbolag eller kommanditbo
lag skall anses föreligga är att skriftligt avtal upprättas samt att bolaget 
ltiter registrera firma. Det skriftliga avtalet bör därvid införas i firmaregist
ret. som därigenom skulle få en med aktieholagsrcgistret analog utform
ning. Det kan för övrigt i detta sammanhang påpekas att en effektiv 
bck~impning av den typ av brottslighet. som består i systematiska bolags
konkurser. hiist sker genom dataregister byggda på ansvariga fysiska per
soner. 

Kammarrätten i Stockholm: Enligt nu gällande rätt kan ett bolag bildas 
helt formlöst. och kommitten föreslår ingen ändring härvidlag. Sjiilvfallet 



Prop. 1979/80: 143 

må.ste emellertid i praktiken llertalet holagsavtal iklädas skriftlig form, och 
kommitten rekommenderar (s 92> att sä även framgent sker. Detta synes 
inte minst från skatter;ittslig synpunkt vara lämpligt. och av den föreslagna 
lagtexten framgår genom ordval såsom "föreskrivs i bolagsavtalct" och 
liknande (set ex 2 kap 21 § 2. 3 och 4 st, 5 kap 3 § I st. 5 kap 5 * I och 2 st 
o..:h 5 kap 6 § I st), att ett skriftligt avtal normalt förutsätts. Man kan även 
fästa uppmärksamhet på att regeln (3 kap I § 3 st) om länsstyrelsens 
prövning av frågan om rätt att som komplementär begagna aktiebolag 
synes förutsätta att holagsändamålet finns skriftligen dokumenterat. 

Det kan därför ifrägasättas om denna lagstiftarens dolda förutsättning 
eller i vart fall starka rekommendation om ett skriftligt bolagsavtal -
oavsett om någon tänkt rättsföljd kan knytas därtill - inte bör komma till 
uttryck i själva lagtexten. En sådan lösning kanske skulle komma att vara 
till gagn for de holagsmän som inte självmant skulle ha avtalat i skriftlig 
form. Skulle lagen på ett eller annat sätt "tvinga" dem att fatta pennan. 
kan man förmoda att de för ändamålet skulle vända sig till någon rättsbil
dad person. Därmed skulle holagsmännens uppmärksamhet säkerligen 
komma att riktas mot problem rörande exempelvis hur förekomsten av 
dolda reserver i bolagsmännens insatser - omsättningstillgångar eller an
läggningstillgångar - skall påverka fördelningen av vinst och förlust. Det 
bör framhållas att redan en i bolag bedriven rörelse av obetydlig storlek -
exempelvis kompanjonskap mellan två bilreparatörer som tidigare drivit 
var sin rörelse i enskild firma - kan leda till skatterättsliga problem, vars 
lösande skulle befrämjas av att bolagsavtalet förelåg i skriftlig form. 

När vidare bolagsman säljer sin andel i handelsbolaget uppkommer 
ibland behov av att noggrant bestämma den tid varunder andelen innehafts 
samt andelens anskaffningsvärde. Man kan anta att ett skriftligt bolagsav
tal kan ge ledning härvidlag. Slutligen kan framhållas att det även torde 
finnas ett samhällsintresse i att avtal med vidlyftiga konsekvenser såväl för 
avtals parterna själva som för dem - anställda, borgenärer, stat och kom
mun - som träder i heröring med den genom avtalet tillskapade juridiska 
personen, inte ingås alltför lättvindigt. Här skall inte närmare utvecklas 
hur lagstiftaren författningsmässigt bör ge uttryck för sin ståndpunkt be
träffande bolagsavtalets avfattning. Som en möjlighet kan emellertid anges 
en föreskrift, att det för bolagets registrering i handelsregistret skall inges 
ett dagtecknat, bevittnat bolagsavtal eller transumt därav. Denna lösning 
skulle visserligen inte påverka det materiella rättslägct, såvida själva regi
streringen inte görs till ett konstitutivt moment. Däremot kan man möjligen 
anta att antalet muntliga bolagsavtal härigenom skulle reduceras. 

Bankinspektionen: Kommitten har inte ansett tillräckliga skäl föreligga 
för att i lag ställa upp krav på skriftligt bolagsavtal. Inspektionen kan 
acceptera denna ståndpunkt. Att å andra sidan skiftet, såsom kommitten 
föreslår, skall ha skriftlig form förefaller också inspektionen naturligt. 

RSV: Utredningen har ej framlagt något förslag om att bolagsavtal bör 
ges skriftlig form. Enligt RSVs bedömning kan muntliga avtal försvåra en 
riktig bedömning av delägarnas vinstandelar. Även ur civilrättslig syn
punkt torde skriftliga avtal vara att föredra för att undvika tvister om 
fördelningen i samband med äktenskapsskillnad och dödsfall. Enligt RSVs 
mening bör i varje fall krav på skriftligt bolagsavtal ställas för bolag som 
driver verksamhet av större omfattning. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bnhus län: Länsstyrelsen delar kommit
tens uppfattning att något uttryckligt krav på skriftligt bolagsavtal inte 
behöver uppställas i lagen. 
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2 .7.2 BolaRsmiinnens inbiird1·s riittigheter och skyldigheter 

Hm·riitl1'n för \/iistra Sl'crige: Den i 2 kap. 6 § lagförslaget uppställda 
regeln om arvode för förvaltning av bolagets angelägenheter innebär en 
nyhet i förhällande till gällande rätt. Såvitt hovriitten har sig bekant har 
behov av ändring inte gjort sig gällande i det praktiska livet. Hovrätten 
anser för sin del att de vid lagens tillkomst anförda skälen för 8 § BL 
alltjämt äger giltighet och avstyrker förslaget i denna del. Nials (om han
delsbolag och enkla bolag, 1955. sid 139) befogade anmärkning. mot regeln 
i 8 ~ BL bör i sl~illet leda till att ändring av sistnämnda regel överväges. 

K11mmers/...oll1'Rium: Ett utmiirkande drag för handclsbolagslagen har 
varit dess dispositiva karaktär. särskilt vad gäller bolagsmännens inbördes 
förhållanden. Säsom ett godtagbart ingrepp i denna princip fär ses kommit
tens förslag om att den i lagförslagets andra kap. 5 § reglerade gransknings
rätten görs tvingande. Kollegiet delar emellertid handdskammarförbun
dets farhågor att tolkningssvårighetcr kan uppstå beträffande frågan när 
kontrollrätt kan vägras. varför bestiimmelserna härom närmare bör preci
seras. 

L1i11sstvre/se11 i Stockholms ltin: Kommittens förslag innebiir att i han
delsbolagslagen dispositivt föreskrivs att till bolagsman som deltar i för
valtningen skall utgå skiiligt arvode. Länsstyrelsen finner förslaget välbe
tänkt och mera anpassat till olika förvaltningstyper av handelsbolag än 
giillande lag. 

Enligt praxis och doktrin torde hittills ha gällt att bolagsman under 
bolagets bestånd inte kunnat göra gällande fordran på förvaltningsarvode 
eller kostnadsersättning mol annan bolagsman personligen. Kommittens 
förslag innebär att denna ståndpunkt upphöjs till lag i form av dispositivt 
stadgande. Länsstyrelsen. som biträder förslaget. finner detta väl ägnat att 
framhäva det ansvar för viktiga förvaltningst1tgärder i bolaget som åligger 
bolagsmännen. 

Nuvarande dispositiva regel om bolagsmans kontrollrätt av bolagets 
räkenskaper och rätt att i övrigt ta del av bolagets angelägenheter föreslås 
av kommitten bli tvingande i fråga om bolagsmän som är obegränsat 
ansvariga för bolagets förbindelser. Länsstyrelsen biträder förslaget då 
ifrågavarande rätt inte bör vara avhängig av ett eventuellt deltagande i 
förvaltningen av bolaget. Kommittens förslag om årsredovisnings- och 
rcvisionstvång torde vidare komma att stå i dålig överensstämmelse med 
ett bibehållande av en dispositiv kontrollrätt för nu aktuella bolagsmän. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län: I förslagets 2 kap. 14 § första stycket 
upptas en sanktionsregel av innebörd. att den bolagsman som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet skadar bolaget vid fullgörande av sina uppgifter skall 
ersätta skadan. Regeln har sin motsvarighet i gällande rätt men skiljer sig i 
den sprllkliga dräkten genom att nämna bolaget som skadelidande. Regeln 
kompletteras med möjlighet till jämkning av skadeståndet efter vad som är 
skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och 
omständigheterna i övrigt. Mot paragrafens tillämpningsområde vill läns
styrelsen invända följande. Man kan väl tänka sig. att en bolagets borgenär 
riktar sitt krav på betalning direkt mot bolagsman. Saknar i en sådan 
situation bolaget tillgångar till täckande av skulden, blir den betalande 
bolagsmannen i vart fall delvis skadelidande. Handelsbolagsformen inne
bär ju att bolagsmannen personligen svarar för bolagets förpliktelser. Så
dana kan mycket väl tänkas vara till skada för bolaget och ha sin grund i en 
medbolagsmans uppsåtliga eller oaktsamma handlande. Genom skade
ståndsregelns begränsning till bolaget som skadelidandc måste i fall som det 
5 Rikl"dllgcn 19791110. I sllm/. Nr /./3. Hi/11g"dcl 
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exemplifierade talan föras enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. 
För sädant rättsförhållande förutsätts emellertid, att talan grundas på 
förekomsten av brottslig gärning. De förmögenhetsbrott, som här kan 
komma i fråga, förutsätter beträffande det subjektiva rekvisitet vanligen. 
att gärningsmannen handlat uppsåtligt. Utformingen av skadeståndsstad
gandet medför således, att skadelidandc bolagsman saknar möjlighet att 
göra anspråk gällande mot den bolagsman. som genom oaktsamt handlan
de orsakat honom skadan. Länsstyrelsen förordar därför. att sanktionsre
geln erhåller sådan utforming. att den skyddar också skadelidande bolags
man. 

Srijielseutredningen: I fortsättningen skall förvaltningsbefogad bolags
man kunna använda tillgångar av ringa betydelse för bolagets ställning till 
allmännyttiga och liknande ändamål. Den föreslagna bestämmelsen är 
dispositiv (se 2: 3 st 2 jfrd med 2: I i förslaget). Bakgrunden till förslaget är 
att det finns liknande bestämmelser för aktiebolagen och de ekonomiska 
föreningarna (se SOU 1978: 67 s 136). 

Kommitten har genomgående strävat efter att anpassa lagstiftningen om 
handelsbolag och enkla bolag till utve1:klingen inom andra rättsområden. 
Denna strävan är befogad. Men den fär inte överdrivas. Det kan fä menliga 
följder. Ytterst kan särarten förloras. 

Förslaget att förändra ändamålsbundenheten i handelsbolaget är ett 
mindre lyckat försök att åstadkomma rättslikhet. Det beror pä att handels
bolaget skiljer sig frän aktiebolaget och den ekonomiska föreningen i ett 
viktigt avseende. Bolagsmännen ansvarar vanligen personligt och solida
riskt för bolagets förpliktelser. De löper därmed en större risk att drabbas 
av kännbara förluster än aktieägarna och föreningsmedlcmmama. 

Ändamålsbundenheten bidrar till att begränsa bolagsmännens riskta
gande. Det kan därför fä vittgående följder i ans vars hänseende att inskrän
ka denna bundenhet. Detta förhållande manar till eftertanke. Endast en väl 
avgränsad inskränkning bör kunna komma i fråga. 

Den föreslagna bestämmelsen begränsas framför allt i två avseenden. 
Ändamålet skall vara allmännyttigt eller liknande. Tillgångarna skall vara 
av ringa betydelse i förhållande till bolagets ställning. Båda dessa begräns
ningar är mycket allmänt hållna. Det kan leda till svårigheter vid tillämp
ningen. Det gäller särskilt uttrycket allmännyttigt ändamål. Av egen erfa
renhet vet vi att det är svårt att avgöra vad som menas med denna 
bestämning. Denna olägenhet förstärks av att en godtroende trejde man 
skyddas då en bolagsman överskrider sin befogenhet genom att tillämpa 
bestämmelsen felaktigt (se 2: 18 i förslaget). 

Enligt vår mening är förslaget att inskränka ändamålsbundenheten 
olämpligt utformat. Vi föreslår därför att bestämmelsen får utgå. Under 
alla förhållanden bör frågan utredas ytterligare. - - -

Kommittens lagförslag saknar jävsbestämmelser för bolagsmännen. 
Kommitten har ansett det vara onödigt att införa sådana bestämmelser. 
Anledningen till det uppges vara att bolagsmännen har en trohetsplikt 
gentemot bolaget och ett ansvar för dess förpliktelser (se SOU 1978: 67 s. 
98). 

Enligt vår uppfattning är kommittens sfallningstagande inte tillräckligt 
underbyggt. Behovet av jävsbestämmelser är inte mindre i handelsbolagen 
än i exempelvis aktiebolagen och de ekonomiska föreningarna. Vad stiftel
serna angär. har vi funnit oss böra föreslå jävsrcgler för ledamöterna i en 
stiftelses styrelse. Enligt vår mening behövs det också ett förebyggande 
skydd mot att bolagsmännen i ett handelsbolag utnyttjar sin ställning till 
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egen fördel. Förslaget erbjuder visserligen ell visst skydd i det avseendet. 
Men varken trohetspliktcn eller det personliga ansvaret är särskilt verk
samma medel mot missbruk av det slaget. 

Grundsatsen att bolagsmännen är skyldiga att verka för bolagets bästa är 
alltför obestämd för att ge nägon säker vägledning i andra än uppenbara 
fall. Allvarliga försummelser kan leda till skadeständ och straff samt yt
terst till hävning av bolagsavtalet. Bolagsmiinnens ansvar avskräcker en
dast i den m[rn som den enskilde holagsmannen riskerar att drahha~ av 
förluster. Detta är en viktig begränsning. I regel iir ju risken för förluster 
betydligt mindre för de enskilda holagsmännen än för bolaget. Det beror pä 
att de vanligen ansvarar solidariskt för bolagets förpliktelser. 

Enligt vår mening är kommittens förslag alltså otillräckligt. Skyddet mot 
bolagsskadliga åtgärder kommer att förbli starkt begränsat. Även i fortsätt
ningen kommer det friimst att träffa fall av grovt missbruk. Vidare kommer 
svärigheten att i enskilda fall avgöra vad som gäller i jävshänscende att 
kvarsttl. Vi föreslär dlirfor att det införs uttryckliga bestiimmclser om jliv 
for bolagsmiinnen i handelsbolagen. 

FAR: I 2 kap. fi ~har den ränta, Sl1m skall tillgodoräknas bolagsman på 
hans vid räkenskapsårets början behallna insats, föreslagits utgå enligt en 
räntefot som motsvarar diskontot vid räkenskapsärets början med ett 
tillägg av två procentenheter. Kommitten har icke närmare motiverat 
denna läsning av räntan till nivan vid räkenskapstlrcts början. Det synes 
bättre överensstämma med de allmänna bestämmelserna i räntelagen och 
skapa större rättvisa bolagsmännen emellan, om räntan följer diskontot. 
dvs utgär med två. procentenheter över det av riksbanken fastställda, vid 
var:ie tid gällande diskontot. 

S1·ens/..a Handl'iskammurfi.irbundct: Av de bestämmelser som reglerar 
det inbördes forhällamiet mellan bolagsmännen är endast 5 § indispositiv. 
Handelskammarförbundet tillstyrker att den granskningsrätt som tillkom
mer bolagsman enligt denna bestämclsc till skillnad från vad som gäller 
enligt gällande rätt görs tvingande. Med hänsyn härtill och då det är 
angeläget att en minoritetsskyddsregel av förevarande slag ges en klar 
utformning bör bestämmelsen, kompletterad med ullalandcn i propositio
nen, noggrannare än bolagskommittcns förslag ange under vilka förutsätt
ningar kontrollåtgärer kan vägras av bolaget. Den materiella utformingen 
av regeln bör diirvid enligt Handelskammarförbundets mening ge uttryck 
för principen att kontrollrätten endast fär inskränkas då det är uppenbart 
nödvändigt med hänsyn till praktiska omständigheter eller vid rena trakas
serier från bolagsmans sida. Har kontrollåtgärder vägrats med hänvisning 
till praktiska omständigheter bör det framgå att kontrollrätten åter ska 
kunna utnyttjas så snart detta är möjligt. Av "praktiska skäl" kan det 
rimligen inte komma i fråga all under en längre tid vägra bolagsman 
kontrollrätt. - - -

Enligt förslagets 3 § gäller att bolagsman är berälligad all vidta åtgärd i 
förvaltningen av bolagets angelägenheter om ej förbud inlägges mot åtgär
den av annan bolagsman som ej är utesluten från förvaltningen. Beträffan
de åtgärd som är främmande för bolagets ändamål gäller dock att sådan fär 
vidtas endast med samtliga bolagsmäns samtycke. Vid utformningen av 
förevarande bestämmelse måste hänsyn tas till att en dispositiv bestäm
melse träder in där något avtal mellan bolagsmännen ej föreligger. Med 
hänsyn härtill kan det starkt ifrågasättas om inte minoritebskyddet borde 
stärkas utöver vad som gäller enligt förslaget. Det kan visserligen hävdas 
att den generella vetorätt som tillkommer bolagsman som ej är utesluten 
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frtm förvaltningen innehiir ett mycket långtgående minoritetsskydd. Detta 
minoritetsskydd är emellertid passivt till sin karaktär såtillvida att det 
förutsätter att någon opponent själv tar initiativ till att agera mot ett förslag 
fr~m annan bolagsman. Dessutom omfattas hara förvaltningsberättigad ho
lagsman av vetoriitten. Endast tttgärd som är främmande för bolagets 
iindamål kriivcr enhällighet. Det sagda torde innebiira att exempelvis en 
investering i en helt ny produktionsanläggning, upptagande! av ett nytt 
pnidukhortiment, ändring av rörelsens lokalisering och flera andra frågor 
av större vikt kan genomföras utan samtliga blilagsmäns samtycke sa länge 
t11gärden inre kan siigas vara främmande för hl)lagets ändamål. Detta synes 
ej tillfredssHillamle i en situation dä parterna ej avtals vägen har klarlagt hur 
bölU! i sädana frt1gor skall fattas. Handelskammarförhundet erinrar om all 

handelsbolagsformen kiinnetecknas av en personlig rclatilln mellan del
ägarna. Med hänsyn härtill torde det vara rimlig! all i samtliga frågor av 
sli.irre vik! i den disposi1iva 3 !i införa krav på enhiillighet hland bolagsmän
nen. 

S1·aiges Gmssistj{"irhuncl: I förslag !ill lag om handelsholag och enkla 
bolag. ~ 3, :! st, stigs bl. a.: "Förvallningsberättigad hlllagsrnan äger dock 
all rill allmiinnyttigt eller därmed jämförligt ändamäl anviinda tillgäng som 
mt:d hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse." Även om försla
get i materiellt hänseende är av mindre vikt. anser vi det knappast finnas 
skäl att tillskapa en regel. vars innebörd och effekt normalt är av rörelse
främmande art. Vi anser, att dylika. i likhet med ~ndra för bolaget främ
mande åtgiirder skall kunna vidtas endast med ·samtliga holagsmäns sam
tycke. 

S1·aiges /nJ11s1rijl"irh1111J: Förslaget i 2 kap. 6 * om sättet för riintans 
heriikning innebiir en direkt överföring av r-äntelagens nu gällande regler 
om avkastningsriinta. Förbundet ·anser det riktigt att låta räntelagens regler 
sU1 igenom på det nu aktuella omrt1det. Samtidigt· vill dock förbundet rikta 
uppmiirksamheten på att komtruktionen av den föreslagna regeln i 2 kap. 
6 * gör. att en förändring i räntelagens bestämmelse om avkastningsr~inta 
inte automatiskt medför en ändring av ·sättt:t att beräkna riinta p!"t av 
bolagsman gjord insats. Kommittens ståndpunktstagande på sid. 95 i be
tiinkandet ger närmast intrycket av att en sådan automatik förutsatts. 
Kommitten uttalar följande. "Viu en samlad bedöming anser kommitten 
att uet ligger närmast till hands att H'it.a räntans höjd bestämmas genom en 
hänvisning till avkastningsräntan enligt riintelagen ., . 

En förklaring till diskrepansen i kommittens allmänna motivering och 
lagti:xtens utformning kan. vara. att konstruktionen av riintelagcns regel 
om avkastningsriinta är sådan att en direkt - okomplicerad - hänvisning 
därtill är svär att göra. Förbundet har dock velat fästa uppmärksamhc;-ten 
pr1 förhållandet. 

2. 7.3 Bolagl'ts och hulagsmiinnens förhållande till tredje man 

RSV: I den exekutiva· verksamheten har sedan länge frägan om en 
exekutionstitel mot ett handelsbolag även kan användas mot de solidariskt 
ansvariga bolagsmännen tilldragit sig stort intresse. Senast har frågan 
hehandlats av högsta domstolen den 15 april 1976 ( UÖ 783/76). F.n särskild 
exekutionstitel kräv!'> för att bolagsmannens ansvar skall kunna utkr~ivas. 
När det gäller arhet~givaransvaret enligt 75 !i upphördslagen har HD:s 
avgörande emellertid inte ansetts utgöra hinder för lokal skattemyndighet 
(LSM) att tillskapa en särskild exekutionstitel som gäller mot håde han-
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delsbolaget och bolagsmännen (jfr JK:s resolution den 27 maj 1968, kr. 48/ 
66). Det förfarande som LSM tillämpar innebär att LSM samtidigt riktar 
bctalningskravet för ej avdragen preliminär A-skatt för anstilllda säväl mot 
bolaget som mot de solidariskt betalningsskyldiga bolagsmännen. Bolaget 
och bolagsmännen delges kravet och bereds tillfälle att göra invändningar. 
Härefter beslutar LSM om betalningsskyldighelcn och lämnar besvärshän
visning. Ett likartat förfarande tillämpas av länsstyrelsernas mervärdeskat
teenheler för att enkelt möjliggöra indrivning mot bolagsmännen. Det 
förfarandet godtas, såvitt är känt, allmänt av- kronofogdemyndigheterna. 

RSV finner emellertid inte anledning föreligga att genom ändring av den 
föreslagna bestämmelsen i 20 § möjliggöra att exckutionstitlar mot handels
bolag generellt skall kunna verkställas ocksä mot bolagsmänncn. 

Enligt RSVs mening iir de ovan beskrivna förfaringssätten ändamålsenli
ga och smidiga jämförda med ett förfarande med betalningsföreläggande 
mot bolagsmiinnt.:n vid allmän domstol. 

RSV anser därför att man bör utvidga sådana förfaranden till att omfatta 
även andra skatte- och avgiftsslag. som t. ex. arbetsgivaravgifter. Ert·or~ 

derliga ändringar hör dä göras i berörd lagstiftning. - - -
I samband med konkurs kan fordran enligt lagförslaget "genast göras 

gällande mot bolags männen". I gällande handelsbolagslags 21 * används 
däremot uttrycket "genast hos bolagsmännen utsökas". I specialmotive
ringen (s. 141) uttalas att någon skilland i sak inte avses mellan den 
gällande och föreslagna bestämmelsen. Bland utmätningsmännen råder 
stor tvekan om bestämmelsen i 21 § handelsbolagslagen skall tolkas som en 
förfalloregel eller som en regel som m~jliggör direkt verkställighet mot 
bolagsmännen personligen. I 4 § lagen om siikerhet för skattefordringar 
m. m. (SFS 1978: 882) används ett motsvarande uttryck "borgen får genast 
utsökas". I förarbetena till lagen (prop. 1978179: 28 s. 174) uttala'! att 
uttrycket "genast utsökas" hos borgensmannen betyder att "'någon exe
kutionstitel behöver alltså inte utverkas mot. honom''. Lagrådet som grans
kade lagstiftningen har inte erinrat mot denna tolkning av uttrycket. 

Det är således angeläget att det i 23 § klarläggs, att uttrycket "genast 
göras gällande mot bolagsmännen" har samma innebörd som i säkerhets\a. 
gen. 

Liinsstyrl:'/sen i Giitehorg.1· och Bohus liin: Den föreslagna bestämmelsen 
i 2 kap. 20§, vilken i sak överensstämmer med 19§ i 1895 ars lag om 
handelsbolag och enkla bolag. innebär primär betalningsskyldighet för 
bolagsmännen. Detta innebär, att bctalningskrav kan riktas mot dessa utan 
att kravet först har gjorts gällande mot bolaget. För att bolagsmännens 
ansvar skall kunna utkrävas fordras emellertid särskild exekutionstitel. 
Detta krav har ansetts vara uppfyllt vad gäller arbetsgivaransvar för an
ställdas skatter enligt 75 och 77 §§ uppbördslagen genom att på gransk
nings rapport och fastställelsebeslut anges både handelsbolagets och bo
lagsmännens namn på sätt anvisas i riksskatteverkets meddelande RSV Du 
1972: 5. För mervärdeskatteområdet har riksskatteverket i skrivelse till 
länsstyrelserna 1978-03-14 förc:slagit ett liknande tillvägagångssätt. Betal
ningsansvar för arbetsgivaravgiften, vilka fastställs av riksförsäkringsver
ket. riktar sig inte mot bolagsmännen utan enbart mot handelsbolaget. 

Det förfarande som tillämpas inom källskatte- och mervärdeskatteomrä.
dena synes i allmänhet godtas av kronofogdemyndigheterna för 
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indrivningsåtgär<ler lH.:kså. mot holagsmännen. Om förfarandet skulle god
tas av allmän domstol, är emellertid tveksamt. Det är här fräga om två 
olika rättssubjckt, varav det ena är en juridisk person. Handelsholaget -
inte holagsmännen - registreras som arbetsgivare och som skattskyldig till 
mervärdeskatt. Länsstyrelsen ifrågasätter. om det finns lagligt stöd att på 
sätt nu sker i fastställelsebeslut utpeka bolagsmännen som solidariskt 
betalnings- och skattskyldiga för bolagets källskatter m:h mervärdeskatt. 
Länsstyrelsen föreslår därför ett tillägg till den föreslagna bestämmelsen i 2 
kap. D § att fordran mot handelsbolag genast kan göras gällande mot 
bolagsmännen, om bolaget inte betalar klar och förfallen gäld. Genom ell 
sädant tillägg skulle nu rådande oklarhet undanröjas. Tillägget skulle också 
medföra. att fastställelsebeslut o. d. kan riktas enbart mot handelsbolagel. 
vilket enligt länsstyrelsens uppfallning måste vara det mest korrekta. 

2.7.4 Bolagets likvidation och upplus11i11R 

LiinsåklagarmyndiRheten i Malmöhus liin: I förslagets 37 § föreskrives 
att bolagsman fär utses till likvidator. I skatte- och gäldenärsbrottssam
manhang har upptäckt av brott ibland försenats genom att till ansökan om 
likvidation fogats fingerade bokslutshandlingar. Helst borde krävas att 
auktoriserad revisor skulle utses till likvidator. I vart fall borde bolagsman 
själv inte äga utses till likvidator. 

Hol'riitten fi.)r V iistra Sverige: Så.som kommitten funnit bör lagstiftaren 
söka underlätta genomförandet av avtal som föreskriver utträde där likvi
dation eljest skulle ha skett. Hovrätten biträder uppfattningen att. i så.dana 
situationer. avtal om utträde bör vara giltigt även om grunden för utlösan
det inte angivits i avtalet. 

De av kommitten gjorda övervägandena angå.ende rätten att utesluta 
holagsman oaktat avtal därom saknas. förefaller hovrätten bärande och 
hovrätten tillstyrker att föreslagna regler därom införes. 

I stället för att som i 27 * BL räkna upp särskilda uppsägningsgrunder 
anser kommitten att dessa kan sammanföras till en mera allmänt hällen 
uppsägningsgrund. Om sä sker bör. enligt hovrättens mening. utförligare i 
motiven redovisas vad som åsyftas. 

Kammarriilll'n i Stockholm: I skatterättslig praxis har flera g[mger prö
vats huruvida handelsbolag under kortare eller längre tid kan bestf1. sedan 
andelarna i bolaget samlats på en delägares hand. Fräga har uppkommit 
bl. a. om vilka skattekonsekvenser som skall intr~ida om "enmansdel
ägaren" till ny kompanjon säljer förre bolagsmannens andel. Av dåvaran
de Riksskattenämndens förhandsbesked RN 1956 nr I: 14 h) torde kunna 
utläsas att enmanshandelsbolag accepterats i vart fall om det existerat 
hög~t ett par månader. Även RN 1955 nr 6: 6. RN 1957 nr 4: 7 och RÅ 1969 
Fi 1424 belyser enmanshandelsbolaget ur skatterättslig synvinkel. Den nu 
föreslagna regeln i 2 kap. 28 !i löser den oklarhet som tidigare förelegat. 
Den föreslagna tidrymden sex månader synes böra godtas. 

Banki11spekrio11en: En klar regel som inte accepterar enmanhandelsbo
lag är en positiv nyhet. 

RS V: Det kan ifrågasättas huruvida föreslagen bestämmelse om att 
Iikvidator alltid skall utses i de bolag som föreslagits erhttlla styrelse skall 
vara tvingande. Enligt 2 kap. 31 ~ är bestämmelserna om tillsättande av 
lik vidator dispositiva för handelsbolag som ej behöver ha nägon styrelse. 
Reglerna om införande av styrelse har till syfte att tillgodose de anställdas 
krav på inflytande och insyn i bolaget. Om dessa krav på samma sätt gör 
sig gällande när bolaget träder i likvidation kan ifrågasättas. Utredningen 
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har - som skäl för att likvidator alltid skall utses i dessa fall - framhållit 
att det här är fråga om stora handelsbolag (s. 155). RSV delar inte utred
ningens uppfattning att detta skäl ensamt är så tungt vägande att det 
motiverar att bestämmelserna görs tvingande. De handelsbolag som styrel
se enligt förslaget skall finnas i behöver inte heller vid likvidationstidpunk
ten vara särskilt stora. Av 5 kap. 2 * lagförslaget följer nämligen att skyl
digheten för ett handelsbolag att ha styrelse inte förändras om antalet 
anställda i bolaget med tiden underskrider 25. Enligt RSVs mening bör 
nft.gon särreglering i dessa fall inte göras. 

Länsstyrdfo1 i Stockholms län: Länsstyrelsen anser reglerna i 2 kap. 
21 ~ om lösningsrätt utgöra ett pl)Sitivt medel för att förverkliga bolagsmän
ncns gemensamma intresse av att i handelsbolag ingår intressenter som 
befinnes lämpliga och betydelsefulla för bolagets förvaltning. Det förhål
ländet att de överli\tbara rättigheterna enligt lag är begränsade utgör enligt 
länsstyrelsens förmenande ej skäl att inte införa den föreslagna reglering
en. - - -· 

Länsstyrelsen finner föreslagen reglering av avtal om utträde och av 
uteslutning av synnerligt värde för handelsbolagens verkande då samhälls
ekonomiskt onödiga likvidationer härigenom bör kunna undvikas. Läns
styrelsen vill emellertid ifrågasätta om det inte bör övervägas att avtal om 
utträde skall kunna göras gällande även mot bolagsmans konkursbo. En 
sådan möjlighet skulle kräva lagkomplettering rörande lösenbelopp och 
ansvarighet för bolagets skulder i förhållande till konkursboet. Med hän
syn till att en ordinär domstolsprövning av eventuellt uppkommande tvis
ter kan ta avsevärd tid vill länsstyrelsen vidare föreslå att det närmare 
övervägs om inte ett skiljemannaförfarandc vore mera ändamålsenligt. 
Den nackdel som begränsningen av besvärsprövningen av skiljedom utgör 
mäste rimligtvis vägas mot bolagets behov av att få till stånd ett snabbt 
avgörande av tvisten, ett behov som ju kan vara av helt avgörande betydel
se för bolagets fortsatta bestånd. 

Länsstyrelsen i J\.folmiihus län: Kommitteförslagets 2 kap. 21 §stadgar, 
att tvister rörande lösningsrätt och lösenbelopp skall avgöras enligt lagen 
om skiljcmiin, då bolagsman utan övriga bolagsmäns samtycke överlåtit 
sin andel i bolaget. Samtidigt sägs i motiven (s. 103 f) att vid tvist om 
lösenbelopps storlek vid bolagsmans utträde allmän domstol är behörig. 
Prim.:ipen i svensk rätt rörande organ för konfliktlösning är att så länge inte 
annat avtalats, iir allmän domstol behörig. Vid den aktuella typen av 
tvister kan, som kommitten framhl'lller. ett klart behov av sakkunnig fin
nas. Delta behov kan emellertid tillgodoses vid allmän domstol. Då det 
synes omotiverat att göra skillnad mellan de angivna fallen, då reglerna är 
dispositiva och då, som påpekats ovan, svensk rätt i första hand anvisar 
allmän domstol som organ för konfliktlösning, finner länsstyrelsen inte 
ntigra skiil för att hänvisa tvister av detta slag till förfarande enligt lagen om 
skiljemän. Det förtjänar också att i sammanhanget pilpekas. att vid holags
mans och holagsmans rättsinnehavares tvister med bolaget vad gäller 
liisenbelopp samma fråga kan komma att prövas av olika organ. om kom
mittens förslag genomförs. 

Liinsstyrdsen i Giilehuri<s och Bohuslän: Uinsstyrelsen delar kommit-
"ns uppfattning. att handelsbolag hör kunna besttl någon tid efter det att 

alla andelar samlats p:L en hand. Förutsiittningcn hör dock vara att avsikten 
iir. att det i bolaget skall tagas upp ('Il ny deliigare. Om det redan fri)n 
början är klart att någon ny dcfagarc inte skall upptagas. hör handelsbola
get anses omedelbart upplöst. Som ex('mpel pti en sadan situation kan 
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nämnas det fall då ett aktiebolag eller annan juridisk person förvärvar alla 
andelar i ett handelsbolag. Även här kommer beskattningsfrågan in. Efter
som reglerna om fåmansbolag gäller även handelsbolag. kommer en ut
skiftning av tillgångar från handelsbolaget till den ensamme delägaren att 
utlösa beskattning. Detta torde gälla oavsett om delägaren är en fysisk 
perscm eller ett fåmansbolag. En tidpunkt som anges till "senast sex 
månader" kommer att ytterligare komplicera beskattningsförfarandet, ef
tersom tidpunkten för bolagets upplösning blir flytande inom en sexmåna
dersperiod. Även för borgenärerna kan det vara av intresse med en ome
delbar likvidation och en därav följande fixering av beskattningskonse
kvenserna. 

Konkurslagskommitthz: Konkurslagskommitten har i betänkandet 
<SOU 1979: 13) Konkurs och rätten att idka näring föreslagit att den som 
visat sig uppenbart olämplig att driva näringsverksamhet skall kunna med
delas förbud att idka näring för en tid av högst fem år. Den som meddelats 
sådant förbud skall inte fä vara ställföreträdare för bl. a. handelsbolag eller 
faktiskt handha ledningen eller förvaltningen av sådant bolags angelägen
heter. Den av kommitten föreslagna regleringen avser inte bara rätten att 
starta ny verksamhet eller att åta sig nya uppdrag att företräda sådana 
juridiska personer som omfattas av förslaget. Den innebär också att upp
drag eller motsvarande sorn vederbörande redan har. när förbud meddelas, 
skall avvecklas. Om bolagsman meddelas näringsförbud bör sådan viktig 
grund för bolagets upplösning anses föreligga att 2 kap. 25 § i bolagskom
mil!ens förslag är tillämplig. I en sådan situation kan det dock ligga närma
re till hands att övriga bolagsmän begagnar sig av den möjlighet att utesluta 
vederbörande som den ovan berörda regleringen i 2 kap. 30 § i förslaget ger 
dem, om annat ej avtalats. 

Sveriges lndustriförhund: Förbundet ställer sig positivt till den av kom
mitten uttalade uppfattningen att mera "onödiga" fall av likvidation av 
bolagen bör undvikas. Detta kan bl. a. åstadkommas genom att underlätta 
genomförandet av sådana avtal som föreskriver utträde där likvidation 
eljest skulle ha skett. Det är viktigt att söka undvika den omgång och de 
kostnader som är förknippade med likvidation och bildande av nytt bolag; 
liksom också den värdeförstöring som oftast kan anses förenad med av
vecklande! av en rörelse. Förbundet tillstyrker därför förslaget att avtal 
om utträde, där likvidation eljest skulle ha skett, bör äga giltighet även om 
grunden för utlösande! inte angivits i avtalet. 

Likaså anser förbundet det riktigt att - under i förslaget angivna förut
sättningar - möjligheter skapas att kunna utesluta bolagsman till vilken 
likvidationsanledningen är att hänföra i stället för att tvingas likvidera 
företaget. I detta fall är det dock av vikt att den sålunda uteslutna bolags
manncns berättigade intressen tillgodoses. Utformningen av förslaget är 
sådant. att det enligt förbundet uppfyller dessa krav, varför införandet av 
den föreslagna regeln tillstyrkes. 

Si•eriges Redovisningskonsulters Furbund: Förbundet har med tillfreds
ställelse noterat de uppstramningar av gällande praxis som skett, t. ex. i 
fråga om likvidationsgrunder vid minskning i delägarkretsen till en deläga
re. 
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3 Förslaget till lag om årsredovisning, revision och koncerner 

3.1 Allmänt 

Överåklagaren i Stockholm: Åtskilliga förundersökningar i brottmål vi
sar att förmögenhetsbrott - oftast i form av gäldenärsbrott - och skatte
brott förekommer inom handelsbolag. aktiebolag och koncerner. Brotten är 
svårutredda. då samhällets kontrollmöjligheter är begränsade. Jag ser där
för med tillfredsställelse att regler föreslås beträffande ttrsredovisning. 
revision och koncerner. 

Överåklagaren i Giitehorgs åklagardistrikt: Att förslaget i allt väsentligt 
nära anknyter till aktiebolagslagen är enligt min mening bra. 

Kammarrätten i Stockholm: Frän kammarrättens utgangspunkter finns 
ingen erinran mot kommittens förslag beträffande årsredovisning. revision 
och koncerner. 

Bok.fi"iringsniimnden: BFN vill inledningsvis framföra några principiella 
synpunkter på uppläggningen av lagstiftningen betriiffande redovisning. 
Bestämmelser om årsredovisning finns i skilda lagar nämligen aktiebolag~
lagen och lagen om ekonomiska föreningar. Dessutom finns så.dana n:glcr 
för speciella företagsformer såsom banker och försäkringsbolag. Koncern
bestämmelser finns f. n. bara i aktiebolagslagen och lag om försäkringsrö
rclse. Då nu skyldigheten att avge ott"entlig årsredovisning och koncernre
dovisning föreslås utsträckt till nya kategorier näringsidkare vill BFN peka 
på önskvärdheten av att en samordnad och för alla företag oavsett associa
tionsform gemensam lagstiftning i dessa frågor kommer till stånd. BFN ser 
uppenbara fördelar i en sådan samordning och vill därför föreslå att ett 
sådant alternativ övervägs vid den fortsatta behandlingen av utrednings
förslaget. 

BFN är positiv till att skyldigheten att upprätta och avge årsredovisning 
utsträcks till att gälla även för föreslagna grul'per av näringsidkare. BFN är 
däremot tveksam till lämpligheten av en särskild lag om årsredovisning och 
koncerner för andra näringsidkare än aktiebolag och ekonomiska förening
ar. Om en gemensam lagstiftning i fråga om årsredovisning och koncernre
dovisning i stället övervägs bör en naturlig utgångspunkt vara att bokfö
ringslagens (BrL) bestämmelser om årsbokslut kompletteras med bestäm
melserna i 11 Kap. aktiebolagslagen. Dessa regler bör i tillämpliga delar 
gälla för alla som blir skyldiga att avge årsredovisning och koncernredo
visning. Denna lag skulle därigenom komma att omfatta regler för bokfö
ring, årsbokslut, årsredovisning och koncernrcdovisning. Ett eventuellt 
behov av särbestämmelser för olika associationsformer eller med hänsyn 
till företagsstorlek bör utan svårighet kunna tillgodoses också inom denna 
lag. En sålunda utvidgad bokföringslag bör kompletteras med en särskild 
lag med bestämmelser om revisi,on i företag för vilka särskild associations
rättslig lagstiftning saknas. Revisionsfrågan rörande t. ex. handelsbolag 
bör lösas inom lagen om handelsbolag och enkla bolag. 

BFN motiverar sitt ställningstagande med dels likheten i utredningsför
slaget med gällande bestämmelser i 11 Kap. aktiebolagslagen och dels den 
ökade överskådligheten i bestämmelser för redovisning i olika associa
tionsformer, som en gemensam lagstiftning i dessa frågor skulle ge. Efter
som företagets intressenter har samma behov av information om företaget 
oavsett vilken associationsform det drivs i, har BFN svårt att förstå att det 
skall vara nödvändigt att ställa olika krav på årsredovisningens innehåll i 
olika associationsformer. Om en gemensam lagstiftning utreds bör erfaren-
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heterna av tillämpningen av bestämmelserna i 11 Kap. aktiebolagslagen tas 
till vara O(;h därav motiverade ändringar i lagtexten i förekommande fall 
göras. 

RR\/: RRV vill i detta sammanhang anmäla att verket f. n. har under 
utarhetande ett förslag till förordning avsedd att bl. a. reglera bokförings
skyldigheten inom statsförvaltningen. En strävan är därvid att nä ökad 
samstämmighet med motsvarande regler framför altt i bokföringslagen. 
För arbetet bedömer RRV att även en del material ur betänkandet - t. ex. 
avseende begrepp och definitioner - bör kunna utnyttjas i nämnda syfte. 

l\ommersko/legium: Vad beträffar aktiebolagen återfinnes besHimmel
ser om årsredovisning, revision och koncerner i aktiebolagslagen. Skall 
motsvarande regler införas beträffande handelsbolag och enkla bolag krä
ver enligt kollegiets mening lagteknisk konsekvens att reglerna införes i 
själva blllagslagen. 

Kraven på årsredovisning och revision har i gemen kunnat sättas lägre 
på handelsbolag och enkla bolag än vad som gäller for aktieholag på grund 
av att innehavarna av handelsholag och enkla bolag har personligt ansvar 
för bolagens åtaganden. Liksom handelskammarförbundet vill kollegiet 
emellertid inte förneka att det föreslagna regelsystemet i vissa fall kan göra 
det lättare för vissa intressenter att förskaffa sig berättigad information och 
kollegiet instämmer i att det frän allmän synpunkt kan anses skäligt att 
rörelseidkare av viss storlek ålägges avge årsredovisning och underkastas 
kvalificerad revision. Med den avgränsning av bestämmelsernas tillämp
lighet som kommitten föreslagit vill kollegiet därför inte motsätta sig att i 
handelsholagslagen - och icke som kommitten förordat i en särskild lag -
införes best;immelser om ärsredovisning och revision. 

Uppenbart kommer den av kollegiet rekommenderade lagtekniska lös
ningen att medföra att sådana företagsformer som enskilda firmor och 
rörelsedrivande ideella föreningar inte kommer att omfattas av regleringen 
ifraga. Inte heller kommer vissa s. k. sidoordnade koncerner att uppfångas 
genom kollegiets alternativa förslag. Några mer påtagliga behov av en 
heltäckande lag om ekonomisk uppgiftsskyldighet torde knappast heller 
föreligga varför kollegiet avstyrker kommittens förslag till särskild lag om 
årsredovisning. revision och koncerner. 

Vad stiftelser beträffar är frågan om redovisningsskyldighet och revision 
före mal för s;irskild utredning (stiftelseutredningen Ju 1975: 0 I). Anledning 
att föregripa resultaten av denna utredning synes ej föreligga. 

Patl'nl- och rt'1-:isrrcrin1-:sverke1: Den ökade offentliga redovisningen 
som föreslås ttligga handelsbolagen bör enligt patentverkets mening verka 
kreditstärkande för handelsbolagsformen. 

Lii11sstyrelsc11 i Stockho/m.1· län: Förslaget innebär enligt länsstyrelsens 
uppfattning betydligt förbättrade insynsmöjligheter i berörda företag och 
en ökad likställighet i redovisnings- och revisionshänsecnde mellan dessa 
företag och aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

Srijidscu1red11in1-:e11: Förslaget till lag l)ffi årsredovisning. revision och 
kl)ncerner har en stor betydelse för vt111 arhete. Det har föranlett oss att 
hchandla detta förslag tämligen ing<'lende. 

Fiiretagsohcs1ci11J.1kon1111itfr11: FOK anser allmänt sett att förslagen rö
rande ärsredovisning nch revision. om de genomföres. bör underhitta att 
obeståndstendenser i företagen upptiicks i tid och att lämpliga motätgärder 
vidtages. Förslagen ligger diirigenom v~il i linje med de intentioner FOK 
har i sitt arbete. 

FAR: I sitt förslag till lag om årsredovisning. revision och koncerner har 
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kllmmitten behandlat ett område som är nytt för svensk lagstiftning och i 
allmänhet ej heller regleras av lag i andra länder. - - -

En sådan ny lagstiftning skulle komma att beröra ett förhållandevis stort 
antal enskilda näringsidkare och handelsbolag iivcnsom vissa bokförings
skyldiga organiserade i annan juridisk form. 

Kommitten har i betänkandet pa ~. 16'.! diskuterat bade insynsintressena 
Lll:h vissa motiv mot att åfagga företagarna utökad uppgiftsskyldighet. 
Enligt FARs uppfattning pekar inte denna redogörelse entydigt på att 
lagbestämmelserna kan anses motiverade. i varje fall om de görs tillämp
liga på ett sä stort omräde som enligt förslaget skulle hli fallet. Även 
kommitten synes i vissa fall tveksam om nyttan av de föreslagna reglerna 
- stl ~ägs exempelvis på s. 163 att redovisningshandlingarna (ltrsredovis
ningen) för en del av de berörda företagen "torde dock inte komma att 
cfterfri)gas av någon intressent". vilket alltså innebär att de upprättats till 
ingen nytta. - - -

Med hänvisning till att det finns starka skäl att kopiera bestämmelserna i 
ABL i tilliimpliga delar beträffande årsredovisningen. osäkerhet om till
gimgen pä kvalifa:erade revisorer samt den anförda tveksamheten om 
angelägenheten av de föreslagna reglerna i förhållande till belastningen på 
uppgiftslämnaren. finner FAR det lämpligt att en lag av detta slag inled
ningsvis ges försökskaraktär och d~irvid får en mera begränsad tillämpning. 
En möjlighet vore därvid att inkludera endast den grupp av större företag, 
som anges i förslagets I kap. 4 * och för vilken strängare bestämmelser 
föreslagits. En annan möjlighet vore att sätta den nedre gränsen vid t. ex. 
50 anställda. Sedan erfarenhet vunnits om nyttan eller bristen på nytta av 
lagbestämmelserna kan det avgöras om lagen bör kvarstå oförändrad, ges 
en vidare tillämpning eller avskaffas. 

LRF: LRF finner att regel systemet är tämligen väl avvägt för att kunna 
uppnti sitt syfte. Det mils te dock noggrant prövas om värdet av en skyldig
hd för förc:tag all upprätta årsredovisning verkligen uppväger de problem 
mcJ en utökad uppgiftsbörda som tillkommer för näringsidkarna. Särskilt 
gäller detta. från LRF:s utgangspunkter. den del av förslaget som behand
lar skyldighet att upprätta årsredovisning och att utse revisor. 

SACO/SR: I allt väsentligt tillstyrker SACO/SR förslagen. även om 
centralorganisationen i nägon man känner en viss tveksamhet därför att 
kommittens arbete inte helt ostridigt visat att nagot verkligt behov av de nu 
föreslagna reglerna föreligger. 

Däremot vill SACO/SR starkt ifrågasätta om det föreslagna regelsyste
met skall utformas som en särskild lag. Frågorna om bl. a. årsredovisning. 
redovisning, revision. koncerner och tinansieringsanalyser anknyter i till
lämpliga delar helt till mol svarande bestämmelser i nu gällande bokforings
och aktiebolagslagar. Överskädligheten och den praktiska tillämpningen 
torde vinna åtskilligt om samtliga regler om ärsredovisning. revision och 
koncerner sammanfördes i en lag och icke säsom nu föreslagits splittras 
upp i olika lagar och förordningar. beroende pt'l vilken kapitalassociations
form som giiller för respektive företag. 

Sl'<'ns/..a B_\'RRlllldsentrl'pr1'11iir.for1·11inRen: Enligt förslaget till lag om 
ärsrcdovisning. revision och koncerner samt gällande aktieb1llagslag före
ligger bL a. då tillgangarnas nettov;irde två bokslut i följd överskridit visst 
griinsviirde jiimfört med gällande basbelopp skyldighet att anlita auktori
saad revisor uch att öppet redovisa lagerreserver samt avge delarsrap
port. I lvfi bolag med lika stor balansomslutningssumma är behovet av 
auktoriserad revisor och intresset för insyn avsevärt större i det bolag som 
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uppnått ovan nämnt griinsvärde utan att inneha nägra fastigheter. Fastig
hetsförvaltning iir som n.:gcl en relativt stabil verksamhet. Antalet transak
tioner i förM.llande till balansomslutningssumman ~ir också litet. Den ovan 
nämnda gränsen för auktoriserad revisor kan vid fastighetsinnehav träffa 
verksamheter som måste betraktas som mycket små. SBEF föreslår dii1for 
att ändring görs dels i aktiebolagslagen, dels i föreliggande lagförslag sä att 
vid heräkning av det värde som skall jämföras med grii.nsbeloppen, inne
havda fastigheters bokförda värde fär ned räknas med 50 ~:;., 

Si·cnska Handclskammarförhundet: Kommittens förslag representerar i 
denna del något nytt i svensk rätt. Det kan vidare konstateras att någon 
motsvarighet till de föreslagna reglerna inte, annat än undantagsvis, finns i 
andra länders rättsonlningar. Mot bakgrund härav måste först prövas 
huruvida förslaget motsvarar ett behov av en reglering. Handelskammar
förhundet vill för sitt vidkommande göra gällande att nttgot påtagligt behov 
hii.rutinnan inte har kunnat förmärkas. Borgenärers hehlW av information 
kan i allmänhet tillgodoses redan idag och lk anställdas anspri'tk i detta 
avseende torde vara tillgodosedda genom medbestämmandelagstiftningen. 
När det gäller den information om handelsbolag som kan ges i en årsredo
visning vill Handelskammarförbundet vidare papeka att det förhållandet 
att ägarkretsens ekonomi av integritctsskäl inte kan öppet redovisas inne
bär en inte oväsentlig försvagning av infonnationsvärdet i en sådan årsre
dovisning. Å andra sidan kan inte förnekas att det föreslagna regelsystemet 
i vissa fall skulle kunna göra det lättare för olika intressenter att fä viss 
information som de kan anses berättigade till. Det kan också fran allmän 
synpunkt anses skäligt att rörelseidkare av viss storlek avger arsredovis
ning och underkastas kvalificerad revision. Med hänsyn h~irtill, och då 
förslaget har utformats på ett sätt som i flertalet fall torde leda till ett 
endast obetydligt besvär för den företagskategori som berörs. vill Handels
kammarförhundet inte rikta erinran mot att lagförslaget genomförs. 

Lagförslagets närmare utformning, som särskilt beträffande skyldighet 
att utse revisor i vissa fall nära ansluter till regleringen i aktieholagslagen. 
föranleder (med undantag för frågan om sidoordnade koncerner) inga 
kommentarer av förbundet. Det bör dock understrykas att den avgräns
ning av skyldighet att avge årsredovisning och utse revisor som gjorts av 
kommittemajoriteten torde vara en förutsättning för att den nya reglering
en inte ska bli betungande för mindre företag. Vad som i denna del anförts i 
en reservation av ordföranden och ledamoten Hammarherg med insnim
mande av experterna Eriksson och Gustafsson avvisas således bestämt av 
förbundet. 

Svenska kommwi(i.irhundet: Enligt förslaget skall även andra företag än 
aktiebolag och ekonomiska föreningar i vissa fall upprätta årsredovisning. 
För större företag tillkommer krav på ökad uppgiftsskyldighet i form av 
bl. a. finansieringsanalys och uppgift om ackumulerade avskrivningar på 
anläggningstillgångar samt skyldighet att avge delårsrapport. Om sådana 
företag äger eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över annan 
juridisk person, blir också reglerna om koncernrcdovisning tillämpliga. 

Styrelsen finner ingen anledning till erinringar mot dessa förslag, som 
inom det kommunala området i första hand kommer att fä betydelse för 
bostadsstiftelser och andra stiftelser. 

Sveriges Ackordscentra/: Vad gäller årsredovisning och revision finns 
det enligt vår mening i princip ingen anledning till åtskillnad mot aktiebo
lagslagens regler. Som Konkurslagskommitten i senaste betänkandet 
starkt understrukit saknas i Sverige i stort sett etableringskontroll, vilket 
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förh~tllande bör motviigas genom olika fitgärder i preventivt syfte till skydd 
för borgenärerna. En sådan ätgärd avser skärpta krav på årsredovisning 
och revision. vilket l)Ckså Brottsforehyggande Räckt fäst stort avseende 
vid. De flesta nystartade företag är små i början men v;ixer. Att särbarhe
ten iir siirskilt pJtaglig i inledningsskedet har vl"il dokumenterats i universi
tetslektl)rn Kcdners utredning på uppdrag av Statens lndu~triverk. Den 
begr;insning i relation till antal anstiillda och btloppsmässigt som Kommit
ten föreslM - ocksä för koncerner - finner vi diirfor principiellt foga 
tilltalande. 

S1·aii.:es GrossistFirb1111d: I förslag till lag om ärsredovisning. revision 
och koncerner eftersträvar kommitten att anpassa redovisningsstandarden 
till nutida krav. Detta anser vi vara helt nödvändigt samtidigt som vi 
konstaterar. att förslaget i tilfampliga delar är identiskt med motsvarande 
regler inom gällande bokförings- och aktiebolagslagar. Enligt vår uppfatt
ning skulle :,aväl överskådligheten ökas som den prakti~ka tifömpningen 
piitagligt underhittas om n:gelsystemet för redovisning. ärsredovisning. 
revision och koncerner sammanfördes i en lag och inte som nu. beroende 
p[1 företags form. splittrades pt1 olika lagar och förordningar. 

Sii IO-Familkfi"ir1'Wge11 och S1'aiges l\iipma1111a_f('irh11nd: Bestämmel
serna utgör en utökad börda for framför allt de smf1 och medelstora 
företagen. Dessa har ju under senare [ir i allt högre· utsträckning fält större 
administrativa bördor genom den utökade uppgiftsskyldigheten från olika 
myndigheter. Organisationerna vill för den skull naturligt nog inte avfärda 
behovet av insyn i företagsformer av ifrågavarande slag men betonar 
önskvärdheten av en ordning som icke onödigt betungar företagarna. 

S1·eriges lndustrifi.irbund: Lagförslagets närmare utformning (med un
d<.tntag för sidoordnade koncerner) föranleder inga speciella kommentarer 
från förbundet. Den avgränsning av skyldighet att avge årsredovisning och 
utse revisor som gjorts av kommitten synes vara en förutsättning för att 
den nya regleringen inte ~kall hli alltför betungande för mindre företagare. 
Förhundet avvisar sålunda bestämt vad som i denna del anförts i en 
reservation av ordföranden och ledamoten Hammarberg. 

SABO: Frågan om lämplig associationsform för de allmännyttiga bo
stadsföretagen är inte löst. Bl. a. med hänvisning till det formella n:gelsy
stemct rekommenderar dock SABO f. n. de allmännyttiga bostadsföretagen 
att anviinda sig av aktiebolagsformen. 

Om särskilda regler nu skall införas för allmännyttiga bostadsstiftelser 
eller om den sittande stiftelseutredningens resultat först skall inväntas. 
undandrar sig SABO:s bedömning. SABO rekommenderar sedan flera år att 
reglerna i BFL och ABL om årsredovisning och revision i tillämpliga delar 
skall användas av de medlemsföretag som är organiserade som stiftelser. 

3.2 Årsredovisning 

Riksil/.../agaren: Utredningen har valt att begränsa skyldigheten att avge 
sådan ofTcntlig redovisning till all avse företag med minst 10 anställda. De 
av utredningen angivna skälen för denna begränsning finner jag inte bäran
de. Även beträffande dessa mindre företag gör sig behovet av insyn starkt 
gällande för de anställda och det allmänna. Jag förordar därför i enlighet 
med den uppfattning som kommit till uttryck i den av ordföranden och 
ledamoten Hammarberg med instämmande ;iv experterna Ericson och 
Gustafsson avgivna reservationen att skyldigheten all upprätta arsrcdovis
ning bör omfatta samtliga de näringsidkare :.om enligt hokföringslagcn har 
all upprätta årsbokslut. 
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Ö1·cråklagari·n i Stockholm: Ur åklagarsynpunkt vore det önskvärt om 
även de mindre företagen underkastades reglerna om årsredovisning. Jag 
ansluter mig i denna del till reservationen av ordföranden. Hammarberg, 
Ericsson oc:h Gustafsson. 

Ö1wåklagaren i Giitchorgs åk.lagardistrikt: Här ansluter jag mig till 
reservanternas uppfattning och motivering till att alla som enligt bokfö
ringslagcn har skyldighet att upprätta årsbokslut bör åläggas att upprätta 
arsredovisning . 

.Ä.k/agarmyndighl'lcn i Malmö åklagardistrikt: Ifråga om arsredovisning 
vill kommitten inskriinka skyldigheten att avge sådan till bolag. som haft 
minst 10 personer anställda eller varit skyldigt avge koncemredovisning 
(samt i 4 ~. sid. 38. angivet större bolag). Skälen. som anförts härför. synes 
ej bärande. Det hela är en fråga om att låta boksluten bli offentliga. Då den 
principen gäller för aktiebolagen. synes som reservanterna anfört samma 
prim:ip böra gälla för alla bolag. som är skyldiga att upprätta bokslut. Ett 
bolag med tekniskt avancerad maskinpark och dataanläggning kan för 
övrigt vara större och mer kapitalintensivt än ett bolag med ett stort antal 
anställda. I mindre bolag kan även intresset av insyn vara väl så stort som i 
större både för de anställdas del som för borgenärernas, av vilka staten 
numera intar en alltmer dominerande roll. Bolagen bör vara skyldiga att till 
fansstyrelsen utan anmodan insända årsredovisning. 

Länsåklagarcn för spcriclla mål: Vad avser den föreslagna bestämmel
sen om undantag från uppgiftsskyldighet för privata tillgångar och skulder 
(I kap. 5 § I punkt) kan jag inte finna att de av kommitten anförda skälen är 
övertygande. Kommitten har påpekat (sid. 112) att ett kommanditbolag 
kan byggas upp på sådant sätt att dess kreditunderlag blir mycket obetyd
ligt. Den skada för borgenärer och anställda som härigenom kan uppstå. 
kan enligt kommitten elimineras genom att endast fysisk person. eller 
undantagsvis aktiebolag. godtas som komplementär. För det fall årsredo
visningen inte skulle innehålla uppgifter om dennes personliga tillgångar 
och skulder kommer viktig information angående kreditunderlaget att sak
nas vartill kommer att den föreslagna bestämmelsen om komplementär 
inte för den eftersträvade effekten. 

Liinsåklagarmyndighl'len i Malmiihus län: Skyldighet att hålla årsredo
visning offentligt tillgänglig bör, som angivits i reservation I., ej vara 
begr~insad till de större företagen. Skäl för en offentlig insyn kan ofta vara 
väl sä starka när det gäller små företag. 

Länsåklagarmyndigheten i Älvsborgs län: Skyldighet att upprätta och 
insända årsredovisning bör vara obligatorisk. Om länsstyrelsen först måste 
anmoda vissa bolag för att årsredovisning skall avgivas. kan man i dessa 
bolag antaga att bolaget är utsatt för särskild granskning - antingen bola
get är det eller ej - och vidtaga dispositioner för att dölja oegentligheter. 
Den som anmoda~ ingiva årsredovisning kan vägra detta, varigenom lång 
tid kan gå innan redovisningen inkommer. 

Ka111marriit11·11 i Stockholm: Det synes lämpligt att enskild näringsidkare 
dlcr annan som är obegränsat ansvarig för rörelsens förbindelser skall 
slippa att till ärsredovisningen foga sammanställning över sina privata 
tillgängar och skulder. 
Bo~f{"iringsntimnden: BFN tillstyrker i princip förslaget att skyldigheten 

att upprätta och avge offentlig årsredovisning utsträcks till att gälla även 
handelsbolag. enskild näringsidkare m. fl. Även sådana företags intressen
ter har behov av information om företagets verksamhet. ekonomiska ställ
ning oc:h resultat. - - -
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Begränsningen av vilka företag som skall vara skyldiga att upprätta och 
avge årsredovisning samt vilken information som skall krävas i denna bör 
enligt BFN göras utifrån en bedömning av kostnaden för och värdet av 
informationen för företaget och dess intressenter. Utredningens förslag om 
en gräns på minst 10 årsanställda för att vara skyldig upprätta ihsredovis
ning finner nämnden i princip ej anledning att ifdgasiitta, da uppgiftsskyl
dighctcn i årsredovisningen inte överstiger bokföringslagens krav på infor
mation i det interna årsbokslutet. Kravet pä årsredovisning hör dock inte 
enhart knytas till antalet anställda utan även till företagets omsiittning. 
Skälet härför är att intressenterna i ett kapitalintensivt företag med fä 
anstiillda många gånger kan ha ett väl så stort behov av årsredovi::.ning snm 
intressenterna i ett arhetsintensivt företag med många anställda och rela
tivt låg omsättning. - - -

Om utredningens förslag om en separat lag om årsredovisning. revision 
och koncerner genomförs, vill BFN poängtera vikten av att bestämmelser
na i 11 Kap. akticholagslagcn fär utgöra grunden för den nya lagstiftningen 
och sålunda i tillämpliga delar också bli giltiga for handelsbolag. enskilda 
näringsidkare m. tl. med minst 10 arsanställda eller omsättning av viss 
storkk. 

BFN har i övrigt följande synpunkter på I Kap. i förslaget till lag om 
ärsredovisning. revision och koncerner. 
Underskrift av årsredovisningen 

BFN anser att i 2 § bör för undvikande av missförstånd införas en 
bestämmelse om att den bokföringsskyldige skall underteckna den offent
liga årsredovisningen. 
Finansieringsanalys 

I Sverige och i utlandet debatterar man för närvarande finansieringsana
lysens utformning. Den lydelse som 7 § punkt 4 i förslaget till lag om 
årsredovisning. revision och koncerner har. försvårar en vidareutveckling 
av finansieringsanalysen. BrN anser därför att det betr. finansieringsanaly
sens utformning enbart bör anges att den skall visa företagets finansiering 
och kapitalinvestcringar under räkenskapsåret samt att den skall upprättas 
enligt god redovisningssed. Motsvarande ändring bör även göras i 11 Kap. 
9 § sista stycket aktiebolagslagen. 
Yerksamhetsbaättelse 

Årsredovisningen skall enligt 2 § enbart bestå av balansräkning och 
resultaträkning. Enligt 7 § skall de företag som avses i 4 § i notform lämna 
uppgift om bl. a. anläggningstillgångars anskaffningsvärde. sammanlagda 
beloppet av av- och nedskrivningar samt taxeringsvärde. 

BFN anser att samtliga företag, som skall avge årsredovisning, oavsett 
storlek bör avge någon form av verksamhetsberättelsc liknande den som 
krävs av aktiebolag. I denna berättelse bör ingå uppgifter enligt 7 § punk
terna I, 2 och 3 och 9 § i förslag till lag om årsredovisning, revision och 
koncerner samt 11 Kap. 8 § punkterna 3 och 8 och 9 § första och andra 
styckena aktiebolagslagen. 

BFN motiverar sitt ställningstagande med att ovanstående infonnation 
till viss del enligt förslaget till lag om årsredovisning, revision och kon
cerner skall lämnas i företagens delårsrapporter samt dessutom torde vara 
av betydelse för att företagets intressenter skall kunna bättre bedöma 
företagets resultat och ställning. 

Enligt BFN:s bedömning torde det för flertalet företag inte vara alltför 
betungande att ta fram dessa uppgifter och sålunda upprätta en verksam
hetsberättelse. Uppgifterna torde normalt tas fram i samband med det 
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interna årsbokslutet och självdeklarationen samt uppgiftslämnandet till 
rihsförsäk rings verket. 
Resultat- och balansr~ikningar för n~irmast föregående år 

BFN anser att bestfönmelserna i 6 ~ beträffande skyldigheten att återge 
resultat- och balansräkningar för fi.iregäende räkenskapsfir i årsredovis
ningen btir gälla samtliga företag som omfattas av skyldigheten att lämna 
årsredovisning. En sådan uppgift iir av betydelse då det gäller att bedöma 
företagets utveckling oavsett företagsstorlck. Det merarbete som härige
nom uppstår för företagen torde vara obetydligt. 

Bw1/.:.inspe/.:.tio11e11: Inspektionen anser kommittens förslag beträffande 
större handelsbtilags offentliga redovisning tillfredsställande. Däremot kan 
inspektionen inte dela majoritetens uppfattning att gränsen för mindre 
handelsbolags offentliga redovisning bör sättas vid tio anställda. Eftersom 
årsredovisningen beträffande de mindre bolagen blir identisk med det 
årsbokslut de ändi:1 måste upprätta och i vissa avseenden t. o. m. torde 
kunna anses mindre ingående. innebär det inte någon ökning i uppgifts
skyldigheten att alägga samtliga bolag som är skyldiga att upprätta års
bLikslut att även upprätta årsredovisning. Betänkligheterna häremot mins
kas också av kommittens förslag att dessa bolag först efter anmaning 
behöver insända sin ärsredovisning till länsstyrelsen och att enskilds begä
ran härom avgiftsbelägges. Inspektionen har sålunda hamnat på samma 
principiella sti:mdpunkt som kommittens minoritet. Emellertid vill inspek
tionen förorda att en gräns för upprättande av årsredovisning sätts vid 5 
anställda. Härigenom faller de allra minsta bolagen med skyldighet att 
upprätta årsbokslut utanför. 

RRV: RRV ansluter sig till den föreslagna avgränsningen av kravet pil. 
offentlig årsredovisning till företag och koncerner med minst tio anställ
da. - - -

Kommitten föreslår att årsredovisningen efter anmodan offentliggörs 
genom att hällas tillgänglig hos länsstyrelse. Anmodan kan enligt förslaget 
ske på begäran av envar. RRY anser att man så långt möjligt hör söka 
begränsa det allmännas kostnader för hantering av rcdovisningshandling
arna. Därvid torde kunna ifrågasättas om den i direktiven angivna utgångs
punkten att årsredovisningen skall vara offentlig med nödvändighet måste 
medföra att årsredovisningen skall inkomma till myndighet och därmed bli 
allmän handling enligt andra kapitlet tryckfrihetsförordningen. Vissa skäl 
talar för att en enklare lösning bör prövas. 

Den avsedda effekten - offentlighet - torde vara möjlig att uppnå även 
genom att företaget åläggs att direkt tillhandahålla sin årsredovisning pt1 
hegäran av envar. 

I praktiken torde också enskilda intressenter av årsredovisningen kom
ma att vända sig direkt till företaget i fråga och be att fä del av arsredovis
ningen. Härigenom kan tidsspillan undvikas och kostnaden för den före
slagna expeditionsavgiften. 50 kr, inbespara~. RRY föreslår att denna form 
för tillhandahållande legaliseras genom att redovisningsskyldiga företag 
åläggs att, sedan årsredovisning upprättats. på begäran hålla den tillgänglig 
för envar viss tid efter bokslutstillfället. Företaget bör självfallet ha rätt att 
uttaga ersättning för kopieringskostnad och porto vid tillhandahållandet av 
årsredovisningen. Endast om företaget inte tillhandahåller arsredovisning
en behöver länsstyrelsen kopplas in för ett vitesföreläggande. Med denna 
ordning undgår länsstyrelserna att drabhas av en kostsam och slentrian
mässig administrativ rutin. RRV forestar att av verket angivna form för 
tillhandahållande får tillämpas även av sådana större företag, som enligt 
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lagförslaget skall sända in sin årsredovisning till länsstyrelsen utan anmo
dan. Även här skulle länsstyrelsen sålunda enligt RRVs bedömning behöva 
kopplas in endast "vid behov". 

RRV !skiljaktig mening tH" t1·li bt:fa1tningshavarc): Vi anser i enlighet 
med direktivens syfte att alla företag av nu berörda slag som enligt bokfo
ringslagen mäste upprätta årsbokslut oeksä skall hålla årsredovisningen 
tillgänglig för företagets intressenter. Med det av RRV härvidlag föreslag
na förenklade förfarandet och eftersom årsbokslutet och årsredovisningen 
innchti.ller nära nog identisk information torde ett offentliggörande inte 
medföra nämnvärt ökat besvär för företagen. 

RSV (majoriteten): RSV instämmer i reservanternas förslag att knyta 
skyldigheten till bokföringslagens bestämmelser om upprättande av års
bokslut. Motiveringen att bolagen skulle drabbas av stort merarbete ge
nom årsrcdovisningsskyldighctcn är inte hållbar. eftersom årsredovisning
en endast föreslås innehålla rcsult<.it- och balansräkningar, vilk<.t ändå mås
te upprättas. 

RSV (rn minuritd ai· två ll'dami.iti'r): Regering och riksdag har enhälligt 
hlinvisat den mindre företagsamheten till associationsformen handelsbo
lag. Lagstiftarna har i konsekvens härmed erbjudit en möjlighet att utan 
betungande skattekonsekvenser avveckla aktiebolag så att verksamheten 
därefter kan bedrivas såsom enskild firma eller handelsbolag. Mot denna 
bakgrund framstår det som egendomligt att man för den associationsform 
man erbjuder de mindre företagen nu vill införa såsom styrelsemajoriteten 
yrkar lika fullständiga formella regler som de som gäller för aktiebolag. 
Riksskatteverket som givetvis inte har att ta ställning i näringspolitiska 
frågor borde ändå ha noterat lagstiftarens attityd till den mindre företag
samheten. I konsekvens med lagstiftarens uppfattning och med beaktande 
av de faktiska förhällandena avstyrker vi bestämt att årsredovisning och 
koncernredovisning skall lämnas för företag som haft mindre än tio anställ
da under räkenskapsåret. 

Patrnt- och registrcringn·erkct: Möjligheten att ta del av ett företags 
räkenskapshandlingar är av stor hetydelse för att olika intressenter skall 
kunna bedöma ett företag. Denna insyn möjliggörs genom att räkenskaps
handlingarna blir offentliga. Beträffande aktiebolag sker detta genom att 
handlingarna insändes till patentverket. Patentverket kan konstatera att 
intresset frän allmänheten för dessa är mycket stort. En mängd besök hos 
patentverket och många beställningar av kopior av handlingarna styrker 
detta. Enligt patentverkets mening bör det föreligga ett liknande intresse 
beträffande de medelstora och större handelsbolagens årsredovisningar. 

Den av kommitten föreslagna lösningen med dubbla gränser synes knap
past godtagbar. Enligt patentverkets mening bör skyldigheten för handels
bolag att upprätta årsredovisning grundas på det samhälleliga intresset av 
att hos myndighet utan omgång kunna ta del av redovisningen. Att ålägga 
ett företag att upprätta dessa redovisningshandlingar enbart för att hållas i 
beredskap for den händelse någon skulle intressera sig för dem synes inte 
rimligt. Utifrån dessa synpunkter bör skyldigheten att upprätta årsredovis
ning inte åläggas andra företag än sädana beträffande vilka man med stor 
sannolikhet kan räkna med att de blir efterfrågade av allmänheten. 

Gränsen for företag vilka sålunda bör åläggas att upprätta och insända 
årsredovisning hör sättas så att förpliktelsen inte blir onödigt betungande 
för ~måföretagen. En lämplig avvägning kan vara att rikta kravet på årsre
dovisning till företag med minst 50 anställda. 

AAIS: Styrelsen vill tillstyrka och ansluta sig till reservationen I. Bland 
fi Uik.1da;:en 1979/RO. I .l't11t1l. Nr /./3. lli/11gedd 
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de skäl som reservanterna framfört, vill styrelsen för sin del särskilt trycka 
på vad som sägs om de anställdas bt:hov av insyn i små företag, där 
kollektivavtalsförhållande ofta saknas och medbestämmandelagstiftningen 
inte är tillämplig enligt sin § 19. 

Statens industriiwk: Enligt industriverkets uppfattning är möjligheterna 
till insyn i företagen för anställda, km.litgivare, kunder. statliga och kom
munala myndigheter, den ekonomiska forskningen samt massmt:dia bety
delsefulla även beträffande mycket små företag. Utomstående intrt:ssenter 
av typt:n kreditgivare, leverantörer och offentliga myndigheter får av rent 
praktiska skäl inte någon nära och fortlöpande kontakt med den verksam
het som bedrivs i varje enskilt små.företag. Även ur de anställdas synpunkt 
fördigger ett behov att förbättra insynen. Man accepterar idag att den 
anställde skall få sitt behov av fortlöpande information om det egna företa
gets ekonomiska läge och framtidsutsikter väl tillgodosett. oberoende av 
företagets storlek. Inte minst mt:d medbestämmandelagens tillkomst har 
frågan ytterligare aktualiserats. Även om man på goda grunder kan räkna 
med att detta informationsbehov tillgodoses till vissa delar visar bl. a. 
erfarenheterna från en industriverksutredning (Styrelserepresentation för 
anställda, SIND 1975: 4) att de anställda i alltför stor utsträckning lämnas 
utan information i viktiga hänseenden. Industriverket hänvisar till denna 
utredning. Ett i betänkandet framfört skäl mot att utsträcka den offentliga 
redovisningen till att omfatta även företag med några få anställda är att 
redovisningen kunde antas medföra betydande besvär för företagaren. 
Lagförslaget innebär dock att årsredovisningen för årsredovisningsskyldig 
i allmänhet inte behöver innehålla några uppgifter utöver vad årsbokslutet 
skall innehålla. Mot bakgrund av det ovan anförda och då tillfredsställande 
underlag för regler om offentlig redovisning skapats genom bokföringsla
gen (BfL) anser industriverket att skyldighet att upprätta årsredovisning 
bör åläggas alla som enligt BFL har att upprätta årsbokslut. 

Länsstyrelsen i Stockholms län: Länsstyrelsen ställer sig tveksam till 
huruvida det kan anses befogat att inskränka nu aktuell skyldighet i enlig
het med kommittens förslag. De anställdas intresse av insyn i ett företag 
låter sig knappast kvantifieras efter antalet anställda i det enskilda företa
get. Det måste vidare beaktas att. informationsskyldigheten för arbetsgiva
ren enligt medbestämmandelagen inte omfattar samtliga företag. Enligt 
länsstyrelsens uppfattning måste det därför anses rimligt att närmare över
väga om inte årsredovisningsskyldighetcn generellt bör kunna knytas till 
skyldigheten att upprätta årsbokslut. Länsstyrelsen tillstyrker den före
slagna avgränsningen såvitt avser företags skyldighet att utan anmodan 
insända avskrift av årsredovisning. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län (majoriteten; se avsnitt I): Länsstyrelsen 
anser, att det inte kan vara rimligt. att en anställd, som riskerar bl. a. sin 
egen ekonomi. skall sättas i ett sämre utgångsläge än en kreditgivare på 
den grund. att han tjänstgör i ett företag med mindre än tio anställda. 
Härtill kommer att också små företags ekonomiska situation kan vara av 
betydelse för fler än anställda och kreditgivare. Pä.pekas skall att årsredo
visningen i dessa fall kan göras identiskt med årsbokslutet. Skyldigheten 
att avge årsredovisning behöver därför inte medföra något egentligt merar
bete för företagaren. Länsstyrelsen förordar därför i likhet med reservan
terna att skyldigheten att avge årsredovisning bör knytas till bokföringsla
gens regler om årsbokslut. vilka tillämpas på enskild näringsidkare. då han 
driver verksamhet med fler än två årsanställda och den årliga bruttoom
sättningen i rörelsen uppgår till minst 200000 kr. 



Prop. 1979/80: 143 83 

Förslaget till lag om ärsredovisning. rev1s1on och koncerner innehär 
aligganden för länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall i vissa fall på hegäran av 
envar anmoda arsrcdovisningsskyldig att insända avskrift av årsredovis
ningen. I andra fall har den årsredovisningsskyldige att utan särskild anmo
dan inkomma med sadan redovisning. Tvängsmedlet är vite. I betänkandet 
berör~ inte närmare länsstyrelsens handläggning av dessa ärenden. 

Läns~tyrelsen har normalt inte tillgång till sådana uppgifter. att liinssty
relsen kan avgöra nm uppgiftsskyldighet enligt förslaget föreligger för 
förel<tg. Det giiller uppgifter om antalel anställda. om företags nettotill
gångar enligt balansräkningar. om företag ingår i koncern \H.:h llm antalet 
anställda i kom:ernen. I det fall där ett företags uppgiftsskylighet är ohliga
tnrisk enligt förslaget bör det ankomma pi\ länsstyrelsen att tillse att 
företaget fullgör sina skyldigheter. För det fall någon begär att länsstyrel
sen skall anmoda företag att skicka in handlingar. kan det inte förutsättas. 
att det framgär att företaget har denna uppgiftsskyldighet. Även i dessa fall 
saknas i betänkandet erforderliga uppgifter eller riktlinjer for hur ärendet 
skall handliiggas. Mahända visar det sig att företaget inte besvarar länssty
relsens skrivelser eller att företaget hestrider uppgiftsskyldighet. Frågan 
om länsstyrelsens agerande i dessa hänseenden hör niirrnare uppmärksam
mas i det fortsatta lagstiflningsarbetct. 

Lii11.1.wyrc/sc11 i Giiteh<>rgs och Bohus lä11: Länsstyrelsen ansluter sig för 
sin Jel till den reservation som avgetts av ordföranden och ledamoten 
Hammarberg. Möjligheterna till insyn i företagen for anställda, kreditgi
vare. kunder. statliga lKh kommunala myndigheter. den ekonomiska 
forskningen samt massmedia är hetydelscfulla ocksä beträffande små före
tag. 

Kommitten föreslår all den som är skyldig all upprätta &r5redovisning 
ocksii. skall vara skyldig all efter anmodan av länsstyrelsen insända av
skrift av årsredovisningen. Anmodan skall ske på begäran av envar. Stora 
företag. dv~. företag i vilka tillgångarnas nettovärde för de tvtl närmast 
fiiregttende räkenskapsåren överstiger ett griinsbelopp på I 000 gånger 
basbeloppet enligt allmän försäkring. skall vara skyldiga att utan anmodan 
insända tirsredovisning till länsstyrelsen. Länsstyrelsen tillstyrker kommit
kns förslag i denna del. De regler som här uppställts för offentliggörande 
av [irsredovisning synes ändamålsenliga och väl avvägda. 

Uinsstyrel.H'n i Västernorrlands län (majoriteten J: I likhet med reser
vanterna Stark och Hammarberg med instämmande av experterna Ericson 
och Gustavsson anser länsstyrelsen att den möjlighet till insyn i ett före
tags ekonomi och skötsel som årsredovisning kan ge, hör finnas även för 
företag. som enligt hokföringslagen har alt upprätta årsbokslut men som 
har mindre än tio anställda. Som reservanterna framhållit torde årsredovis
ning. med hänsyn till att densamma enligt huvudregeln skall upprältas med 
iakttagande av bestämmelserna om flrsbokslut i bokföringslagen inte bli 
alltför betungande. Enligt I* första stycket bokföringslagen äger reglerna 
om skyldighet att upprätta årsbokslut inte tillämpning på enskild näringsid
kare. som driver sin verksamhet utan biträde av fler än två anställda och i 
vars rörelse den årliga bruttoomsättningssumman umlerstiger 200000 kro
nor. De minsta företagen kommer därför. även om skyldigheten att upprät
ta flfsredovisning utvidgas till företag som har att upprätta årsbokslut att 
bli befriade härifrän. 

L1i11ss1yrdse11 i \i1istcrnorr/a11Js län (l'n minoritl'I av .l'l".t !.•dam(jf1•1"): 
Skyldigheten att upprätta ti.rsredovisning bör inte göras mer omfattande än 
vad bolagskommitten föreslagit. 
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Konkurslugskommitfrn: Som bolagskommittcn framhåller (s. 162) kan 
årsredovisning t;inkas vara av värde bl. a. för anställda. olika kategorier av 
kn:ditgivare samt stat och kommun, dvs. sådana intressenter som vid ett 
företags konkurs ofta drabbas hå.rt. De föreslagna reglerna om årsredovis
ning nwdför ökade möjligheter till insyn i företagen. vilket är ägnat att 
stävja sf1dana fö1faranden som i den allmänna debatten betecknas som 
missbruk av konkursinstitutet. 

St(fidseutrcd11i11gen: Ett förvt!rkligande av kommittens förslag kommer 
att beröra stiftebcviisendet. Vi har därför valt att behandla de föreslagna 
bestämmelserna utifrån stiftelsernas förhallanden. 

Kommittens strävan att öka insynen i näringslivet har vårt fulla stöd. 
Men skyldigheten att lämna årsredovisning hör bygga på de särskilda 
behoven och förutsättningarna i de olika typerna av företag. Vad stiftel
serna beträffar har förslaget i det avseendet åtskilliga hrister. Det torde 
främ~t bero på au kommitten har utgått frän förhållandena i handclshola
gen. 

Skyldigheten att lämna årsredovisning kommer snm nämnts att begrän
sas till dem som har att upprätta årsbokslut och som har en viss sysselsätt
ning. förmögenhet eller koncerntillhörighet. Därmed faller ett betydande 
antal stiftelser utanför förslagets tillämpningsområde. Denna begränsning 
är inte motiverad fiir stiftelsernas del. Vidare bör det tas hiinsyn till att 
vissa stiftelser står under tillsyn och därmed är skyldiga att lämna en form 
av ti.rsredovisning till tillsynsmyndigheten (se 14 9 i lagen ( 1929: 116) om 
tillsyn över stiftelser). 

Kravd p'1 årsredovisning kommer endast att beröra stiftelsernas bokfö
ringspliktiga verksamhet. Det följer av kopplingen till skyldigheten att 
upprätta ärshok~lut Ufr prop. 1975: 104 s. 204). Denna inskränkning är 
hetydelsefull. Fä stiftelser torde driva enbart näringsverksamhet. Enligt 
var uppfattning bör atgärder för att förbättra insynen i stiftelserna avse all 
verksamhet. Ärsredovisningen bör därför bygga p<'i andra uppgifter än 
sådana som lämnas i ett årsbokslut. 

Årsredovisningen skall enligt förslaget bli tillgänglig för allmiinheten hos 
den Hinsstyrelse som är registreringsmyndighet enligt handelsregisterlagen 
( 1974: 157). Denna ordning är ofämplig för stiftelserna. De bör i stället 
inlämna 11rsredovisningen till den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet 
enligt I§ i lagen ( 1929: 116) om tillsyn över stiftelser. Dessutom bör de 
föreslagna hestiimmelserna samordnas med 14 § i samma lag. 

Enligt vtU" uppfattning tillgodoser kommittens förslag om årsredovisning 
knappast alls hehlwet av insyn i stiftelsernas verksamhet. Denna fråga bör 
i stället lösas med utgängspunkt i de särskilda förhållandena inom stiftelse
väsendet. Starka skäl talar för att införa bestämmelser om bl. a. årsredo
visning i en ny lagstiftning om stiftelser. Vi ämnar föreslä en sådan ord
nmg. 

Enligt v5.r mening saknas det anledning att övergångsvis införa ett krav 
pii att vissa stiftelser skall lämna årsredovisning enligt förslaget. De före
slagna hestämmelserna har ett alltför begränsat värde fran redovisnings
synpunkt för att belasta stiftelserna med en sådan skyldighet. Vi anser att 
det pågående utredningsarbetet kan avvaktas utan påtagliga olägenheter. 
Dessutom finns det redan vissa bestämmelser i ämnet inom ramen för 
tillsynen över stiftelserna. Vi föreslår därför att stiftelserna undantas frän 
förslaget om årsredovisning. 

Fi.iretagsohesrdndskommitthz: De minsta företagen (m:h koncernerna) 
dvs. de ~om sysselsätter i medeltal mindre iin tio anställda har lämnats 
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utanför förslagen. Denna kategori företag kan i vissa fall ha hetydelse från 
arhetsmarknads- och regionalpolitisk synpunkt. Har sfidana företag erhål
lit statligt stöd for sin verksamhet åligger det företaget att fortlöpande hi\.lla 
samhällets organ informerat om resultatutvecklingen. Detta gäller emeller
tid inte övriga företag som hör till den minsta kategorin. Skyldighet för de 
minsta företagen att upprätta offentlig årsredovisning kunde generellt inne
bära att samhällets organ fick ökade möjligheter att tidigt varsna tendenser 
till ogynnsam utveckling. Hur tungt denna synpunkt bör väga vid en 
samlad bedömning av fragan om offentlig årsredovisning for de minsta 
företagen kan dol'.k FOK inte avgöra. 

FAR: Förslaget har utformats med 197.'i års aktieholagslag som förebild. 
När det gäller bestämmelserna om årsredovisning har dock vissa betydel
sefulla undantag gjorts. Så skall arsredovisningen enligt förslaget exempel
vis inte innehålla någon förvaltningsberättelse. Däremot har bestämmel
serna om delarsrapport öveifö11s utan iindring. Informationsinnehållet 
kommer d:'l att bli fylligare i deli\rsrapporten än i årsredovisningen. Av en 
schematisk kartläggning av olika bestämmelser framgår att förslaget skulle 
leda till en komplicerad struktur. 

FAR vill ifrf1gasätta om inte bestämmelserna bör utformas enligt 11 kap. 
ABL i tillämpliga delar. H~irigenom skulle en förenkling även uppnas. 
Detta leder emellertid till ökade krav på uppgiftslämnaren, vaiför en be
gränsning till större företag än som föreslagits blir e1forderlig, i vart fall 
inledningsvis. - - -

FAR gör följande bedömning av detaljerna i lagförslaget såvitt gäller 
årsredovisning. 

I. Aktiebolagslagen kräver att styrelsen och verkställande direktören 
skriver under årsredovisningen. Detta krav finns inte i föreliggande lagför
slag for årsredovisningar (men däremot för koncernredovisningar). För 
frågan om revision har detta en betydande nackdel eftersom revisorn 
tolkar underskriften som bevis på att undertecknarna tar ansvar för inne
hållet i årsredovisningen, som ju i vissa avseenden avviker från årsbokens 
innehåll. Detta måste i så fall lösas på annat sätt av revisorerna (genom 
korrespondens mellan företaget <Kh revisorn), vilket är något opraktiskt. 
Lagen ·bör däiför kräva att de bokföringsskyldiga skall underteckna årsre
dovisningen. 

2. Enligt I ~skall ett företag som ingår i koncern. som enligt lagförslaget 
har att avge koncernredovisning, avge årsredovisning även om det har 
mindre än 10 anställda. Den motivering, som ges i betänkandet på s. 163. 
bör leda till att kravet på årsredovisning kan begränsas till modeiföretaget i 
koncernen. för det fall att detta har mindre än 10 anställda. 

3. Enligt sista stycket av 7 §får uppgift som avses i punkterna I och 2 av 
samma paragraf intagas i not. Detsamma bör gälla uppgifi enligt paragra
fens punkt 3. eftersom denna uppgift - om resultatet av rörelsegrenar -
enligt eifarenhe!erna av aktiebolagslagens tillämpning har sin naturliga 
plats bland noterna till resultaträkningen. 

LRF: Som föreslagen gräns för skyldighet att över huvud taget upprätta 
arsredovisning har angetts att företaget under det gångna räkenskapsåret 
sysselsatt i medeltal minst tio anställda. LRF utgår ifrån att därmed i likhet 
med den i bokföringslagen uppsatta gränsen för enskilda näringsidkare att 
uppriitta årsbokslut, avses årsanstiill<la. Eljest skulle de stora säsongvaria
tioner i antalet anstiillda som förekommer inmn jordbruket pt1 ett mindre 
lyckat sätt kunna öka jordbrukares uppgiftsskyldighet. f-'örhundet vill 
emellertid ifragasiitta lim antalet anstiillda över huvud taget bör vara avgö-
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rande för skyldigheten att upprätta årsredovisning. Antalet ansllillda säger 
nämligen ingenting om företagets storlek. Som kommitten anfört i motiven 
har de anställda andra vägar att få information om företaget. Redovisning
en kommer således att rikta sig till främst borgenärer och myndigheter. 
Dessa torde vara betydligt mer betjänta av att å.rsredovisning upprättas vid 
en viss årsomsättning eller. som i förslagets 4 *. vid ett visst nettovärde av 
i rörelsen ingående tillgångar. I båda fallen hör gränsen uttryckas som ett 
antal basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. 

LO: Vad gäller frågan om att utsträcka skyldigheten att upprätta årsre
dovisning till bl. a. handelsbolag och enskild näringsidkare finner LO helt 
riktigt. Principen bör då vara att innehå.llet i dessa årsredovisningar skall så 
långt möjligt överensstämma med aktiebolagslagens krav på innehåll. Till 
vissa delar föreslås också detta. Men märkligt nog inte att förvaltningshe
rättelsc skall upprättas. Inte heller behöver företag med en omsättning som 
understiger I 000 gånger hasbeloppet eller med antalet anställda som under 
vart och ett av de två närmast föregående räken~kapsåren i medeltal 
understigit 200 uppge de uppgifter som föreslås i lagförslagets ~~ 6 och 7. 
Likaså föreslås att endast företag resp. koncern (och sidoordnad dito) med 
under räkenskapsåret i medeltal minst 10 anställda är skyldig att upprätta 
årsredovisning resp. koncernredovisning. Till det senare föreligger två 
reservationer till vilka LO fullständigt instämmer. Enligt LOs förmenande 
finns det ingen som helst anledning att skapa sådana särreglcr gentemot 
aktiebolagslagens krav. De uppgifter det är fråga om är av en sådan 
karaktär att även om de inte är direkt tillgängliga (vilket de borde) så skulle 
en redovisning även vara till fördel för företagets skötsel. 

I anslutning till det ovan sagda vill organisationen hänvisa till sitt yttran
de över "'Riksdagens insyn i statliga företag" (SOU 1978: 63) i vilken LO 
redovisade sina krav på bl. a. innehållet i arsrcdovisningen i aktiebolag . 

.'frenska Fabriksarhet11reförbundet: Inflytandet för de anställda i företa
gen kan och ska ta sig olika former. Ett medel för inflytande kan vara 
representation i ett företags styrelse. Andra medel till inflytande kan vara 
rätt till förhandlingar. information i olika frågor. Inflytandet kan också 
vara utformat stlsom vetorätt eller egen beslutanderätt. Ett inflytandcsätt 
utesluter inte andra. Olika inflytandevägar ska komplettera varandra. Men 
en sak ska vara genomgående när det gäller de anställdas inflytande. Och 
det är att alla arbetstagare ska ha samma möjligheter till inflytande oavsett 
om deras arbetsgivare utgörs av ett stort företag eller ett litet företag. 

Förbundet kan mot den bakgrunden inte biträda ett förslag som innebär 
att de minsta företagen dvs. de som sysselsätter i medeltal mindre än I 0 
anställda ska vara undantagna från skyldigheten att upprätta årsredovis
ning. <Med tlrsredovisning avses liksom betr. aktiebolag den offentliga 
redovisningen). Sv. Fabriksarbetareförbundet har medlemmar på ungefär 
I 600 företag med mindre än 10 anställda. 

Förbundet vill på samma sätt som reservanterna Hammarberg, Ericson 
och Gustavsson peka på att den informationsskyldighct betr. den prnduk
tionsmässiga och ekonomiska utvecklingen inom företaget som 19 * med
bestämmandelagen ålägger arbetsgivaren endast är aktuell om arbetsgiva
ren står i ett kollektivavtalsförhållandc till arbetstagarorganisationen. Den
na förutsättning brister ofta i frtlga om de små företagen. 

Det kan alltså från de anställdas synpunkt varn mera motiverat med 
offentlig årsredovisning för de små företagen än för de större. 

Det kan inte heller föreligga något argument mot årsredovisning för 
dessa små företag innebärande att det skulle medföra alltför betydande 
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besvär för företagarna. Enligt kommitteförslaget behöver årsredovisning
en inte innehålla mer uppgifter än årsbokslutet. I dessa fall kan aJltså 
årsredovisningen till sitt innehåll vara identisk med årsboksli!let. 

Förbundet stöder således reservanternas förslag att skyldighet att upp
rätta årsredovisning bör åläggas alla som enligt bokföringslagen har att 
upprätta årsbokslut. 

lCO: TCO instämmer i vad reservanterna anför. Det rör sig enligt 
reservanterna om ca I 00 000 företag som med majoritetens synsätt skulle 
ställas utanför möjligheten till denna insyn. Den fackliga verksamheten är 
av naturliga skäl normalt avsevärt svagare i dessa företag. Bestämmelsen i 
19 § medbestämmandelagen pm information är ofta inte tillämplig p. g. a. 
att kollektivavtalsförhållande till arbetsgivaren inte råder. Det är således 
ur de anställdas synpunkt i själva verket mera motiverat med en offentlig 
redovisning för de små företagen än för de större. Innehållet i årsredovis
ningen bör i princip överensstämma med MBLs regler. De undantag beträf
fande bl. a. skyldighet att upprätta förvaltningsberättelse som föreslås för 
företag under en viss storlek (bl. a. 200 anställda) bör därför enligt TCOs 
mening utgå. 

S1·e11ska Bankji"ireningen: Bankförcningen ifrägasätter om anmodan via 
länsstyrelsen inte är en onödig omgång. Myndighet som önskar ta del av 
årsredovisningen bör normalt kunna vända sig direkt till företaget med sin 
begäran. Detsamma gäller varje enskild som har ett berättigat intresse att 
få del av ån.redovisningen, t. ex. en kreditgivare. Endast om en sådan 
begäran inte villfares, borde begäran om årsredovisningen via länsstyrel
sen ifrågakomma. Denna ordning borde avspeglas i lagtexten. 

S1·c11ska Byggnadsentreprenör,färeningen: SBEF anser att det är riktigt 
all man så långt möjligt bereder företagsintressenter insyn i rörelsens 
ekonomiska förhållanden. SBEF har därför under lång tid, bland annat 
genom boken "Byggnadsföretagets årsredovisning", arbetat med att ut
veckla god redovisningssed. Långt före tillkomsten av nu gällande aktiebo
lagslag rekommenderade SBEF öppen redovisning av lagerreserver. I vissa 
situationer måste emellertid kravet på öppen redovisning efterges. Detta 
kan bl. a. vara fallet om företagets konkurrenter ges möjlighet till insyn i 
företaget som på sikt kan leda till skada för företaget och dess anställda. 

I tidigare avsnitt har bl. a. visats att medelstora byggföretag som arbetar 
pa en lokal marknad ofta har dålig lönsamhet samt är mycket känsliga för 
förluster. 

Dessa företags ställning är därför mycket ömtålig och ett konkurrent
företag som vill öka sin marknadsandel på orten kan, om det får vetskap 
om att det andra företagets ekonomiska ställning är svag, genom att lokaJt 
anta anbud till förlustpriser under ett å två år, konkurrera ut sin ekono
miskt svagare konkurrent. 

Om det på detta sätt konkurrensutsatta företaget drivs i form av handels
bolag befinner sig ägarna. genom den personliga ansvarigheten för bolagets 
skulder, i en mycket svår situation. Nuvarande lagbestämmelser har möj
liggjort för dessa företag att undvika insyn från konkurrenter. De intres
senter som verkligen har ett berättigat krav på insyn i företaget torde för 
övrigt redan i dag ha möjligheter till detta. Sålunda torde de anställda ha 
möjlighet till insyn genom sina fackliga förtroendemän och banker och 
andra kreditgivare har regelmässigt insyn i samband med kreditgivning och 
förnyelse av äldre krediter. Vidare är skattemyndigheternas möjlighet till 
insyn väl tillgodosedd. 

På grund av vad sålunda anförts anser SBEF att ett genomförande av 
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förslaget om årsredovisning kan medföra mycket besvärande ofagenhcter 
för den ifrågavarande företagstypen och att olägenheterna inte uppvägs av 
några påtagliga fördelar. 

Om krav på årsredovisning skulle införas anser SBEF emellertid att 
dispensmöjligheten i förslaget till I kap. 5 § punkt 3 utvidgas till att gälla 
också befrielse från skyldigheten att särskilt redovisa storlek och föränd
ring av lagerreserv. Vidare bör som exempel på dispensskäl i en eventuell 
proposition anges sådana konkurrensskäl som SBEF ovan redovisat. 

Om kravet på årsredovisning införs bör de föreslagna kriterierna för 
årsredovisning, att "företaget ingår i koncern, med minst 10 anställda" 
tagas bort. Ett genomförande av förslaget i denna del skulle nämligen 
kunna leda till en icke lämplig offentlighet för byggföretag med endast ett 
fåtal pågående arbeten eller fastigheter. Resultatet av enstaka projekt eller 
förhållande mellan företaget och enstaka kund kan alltför lätt uppenbaras 
för konkurrenter. Motivet för att alla företag i koncern med minst 10 
anställda skall lämna årsredovisning är att koncern redovisningen bör kom
pletteras med årsredovisningar för alla i koncern ingående företag. SBEF 
kan inte inse att det förhållandet att ett litet bolag ingår i en koncern skulle 
göra årsredovisningen intressant. Tvärtom torde intäkter. kostnader. till
gångar och skulder i de små företag som här är fråga om var för sig utgöra 
en så försvinnande liten andel av koncernens intäkter. kostnader, tillgång
ar och skulder att möjlighet till separat studium av det lilla företaget är helt 
utan intresse. Möjligen är orsaken till utredningens förslag till separat 
årsredovisning för små koncernbolag önskemalet att möjliggöra avstäm
ning av koncernredovisningen. Inte heller detta skäl kan dock göras gällan
de eftersom revisor, enligt lagförslagets 2 kap. 7 §. skall granska såväl 
koncernredovisningen som koncernföretagens inbördes förhållanden i öv
rigt. SBEF anser därför att kravet på offentlig redovisning av alla koncern
företag oavsett storlek måste utgå. - - - Givetvis bör även de minsta 
företagen medtas i koncernredovisningen samt aktieinnehavet specificeras 
i not till balansräkningen. 

Svenska Re1·isorsamfundet SRS: Enligt samfundets uppfattning bör en 
avgörande vikt fästas vid formen för verksamhetens bedrivande. Det är 
motiverat att föreskriva offentlig årsredovisning för företag. som bedrivs 
utan personligt ansvar och med ett risktagande som begränsas till gjorda 
insatser. I företag där delägarna står ett ohegränsat personligt ansvar. finns 
inte dessa skäl för en offentlig årsredovisning. På grund härav anser 
samfudnet, att skyldighet att avge offentlig årsredovisning bör begränsas 
till sådana fall där det kan anses föreligga ett mera allmänt intresse av insyn 
i företaget. Den nedre gränsen för skyldighet att efter anmodan insända 
årsredovisning till registrcringsmyndigheten bör därför i vart fall inte sättas 
lägre än till företag som normalt sysselsätter minst tjugofem årsanställda. 
Anknytningen till antalet anställda bör uttryckligen ske till årsanställda, då 
i annat fall tolkningssvilrigheter kan befaras uppstå. Beträffande gränsen 
för skyldighet att utan anmaning insända avskrift av tlrsredovisningen 
tillstyrkes utredningens förslag. 

Vad därefter angar årsredovisningens innehåll finner samfundet ingen 
annan anledning till erinran iin att förslaget hör kompletteras med före
skrift om att årsredovisningen skall undertecknas av de bokföringsskyldi
ga. 

Sveriges adrnkatswnftmd: Samfundet har ingen erinran mot de i I kap. 
4 * föreslagna bestämmelserna. Diirernot kan samfundet inte finna att 
något godtaghart skill anförts för bcstiimmelserna i I kap. 3 *. Enligt 
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samfundets mening hör det inte föreskrivas någon skyldighet för de 
ärsredovisningsskyldiga. som inte omfattas av bestämmdserna i ~ 4. att 
ens efter anmodan insända redovisningshandlingarna till llinsstyrelsen. 
Under alla omständigheter bör det inte tillkomma "envar" en ohetingaJ 
rlitt att för:rnstalta om att skyldighet intr~ider för den ärsredovisningsskyl
digc att insända nlimnJa handlingar. För att en sådan skyldighet skall 
intriida måste åtminstone krävas att länsstyrelsen i varje enskilt fall prövar 
om det. med beaktande av samtliga relevanta omständigheter. kan anses 
föreligga godtagbart skäl för anmodan till den ärsredovisningsskyldige att 
inkomma med redovisningshandlingarna. 

Srerigc.1 Bo/.:.fi»rigns- och Rt'visionsbyråns Fi.irbund SBRF: Kommittens 
förslag till årsredovisning för handelsbolag med minst IO årsanställda och 
skyldighet att utse revisor föranleder ingen kommentar frän SBRF:s sida. 

Det torde ur såväl anställdas som det allmännas synpunkt väl motiverat 
med en fackmiissigt utarbetad årsredovisning i alla större företag. 

Däremot är det !veksamt om årsredovisningarna skall vara tllfentliga 
handlingar som av envar kan rekvireras frän fän'.'>styrelsen. Dels skulle 
förslaget innebära en betungande arbetsbörda för länsstyrelserna. dels kan 
det ifrt1gasättas om t. ex. borgenärer kan ha nägon användning av de 
uppgifter som kan avläsas i redovisningarna. dä bolagsmännens privata 
ekonomi inte kan redovisas öppet. Dä uppgifterna därför inte kan ha något 
större värde ur kreditvärdighetssynpunkt har man anledning förmoda att 
det i första hand är konkurrenterna som kommer att infordra handlingarna. 
Uppgifterna om bruttoomsältning, förändring av lagerreserv etc. anser vi 
kan ge en ur konkurrenssynpunkt skadlig insyn i företaget. 

S\·eriges Rcdo1·isnings/.:011sulters Förbund: Vi ddar utredningens upp
faltning atl skärpta krav på årsredovisning kan vara motiverat. Vi anser 
emellertid att kraven pä upprättande av årsredovisning och revision hör 
knytas inte endast till antalet anställda utan även till företagets omsättning. 
Skälet härför är att ett kapitalintensivt företag med fä ansHillda. många 
gänger kan ha väl så stort behov av kvalificerad redovisning och kvalifice
rade ekonomiska rådgivare som ett arbetsintensivt företag med många 
anställda och relativt låg omsättning. 

SABO: SABO utger varje fir rekommendationer till medlemsföretagen 
om hur årsredovisningen skall utformas. Dessa rekommendationer bygger 
helt på bestämmelserna i gällade ABL. i SABOs rekommendation lill ut
formning av de anslutna stiftelsernas stadgar har dessutom intagits en 
beslämmclsc om att för årsredovisningen skall i lillämpliga delar gälla 
hestämmelserna i 11 kap ABL. För SABO-föreragen skulle därför de före
slagna redovisningsbestämmelscrna i huvudsak inte innebära någon änd
ring i förhallande till nuvarande, av SABO rekommenderad praxis. 

SABO motsätter sig inte i och för sig förslaget om offenlliggörande hos 
registreringsmyndighet (länsstyrelsen) av stiftelsernas årsredovisning. 
SA BO-stiftelserna har nämligen redan nu skyldighet att avge årlig redovis
ning, till respektive uppdragsgivare/kommun. där handlingarna auloma
tiskt blir offentliga. SABO ifrågasätter därför om olfentliggörande hos 
länsstyrelsen är motiverad för dessa stiftelser. 

3.3 Revision 

Ri/.:si/l.,/agarcn: Jag delar utredningens uppfattning om behovet av lag
~tadgad revision för i princip alla bnkföringsskyldiga företag oav~ett stor
lek oL·h företagsform. Kostnadsaspckten och den begränsade tillgflngcn p{1 
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revisorer torde dock i vart fall för närvarande lägga hinder i vägen för att 
utsträcka revisionskyldigheten till att omfatta alla de företag som enligt 
bokföringslagen är skyldiga att upprätta årsbokslut. Med hänsyn härtill har 
jag ingen erinran mot att gränsen för revisionsskyldigheten tills vidare 
bestämmes till företag med minst IO anställda. Pä sikt bör dock enligt min 
mening kretsen av de företag som skall vara underkastade kvalificerad 
revision utökas till att avse samtliga de företag som formellt eller reellt kan 
drivas utan personligt betalningsansvar. 

Överåklagaren i Stockholm: Jag vill fästa uppmärksamheten på att de 
föreslagna reglerna om revision för närvarande ej kan förväntas skapa 
några garantier mot brott av olika slag. Det är vanligt i många företag att 
samme person. "'revisorn", för den löpande bokföringen, upprättar års
bokslut och hjälper ägaren med råd angående bl. a. skattetransaktioner. 
lagliga eller olagliga. Det förekommer att "revisorn" är den drivande 
kraften i brottsligheten. Ett önskemål är att i framtiden större krav ställs på 
revisorerna även i mindre företag. 

Åki<Jgarmyndi1;heten i Malmö åklagardistrikt: Skall bestämmelserna om 
årsbokslut och årsredovisning kunna efterlevas bör företagen vara skyl
diga att anlita revisor för revision. Kommitten har velat inskränka skyl
digheten till större bolag under hänvisning till de för mindre bolag betung
ande kostnaderna. Reservanter har tillika framhållit bristen på revisorer. 
Givet är att dessa invändningar är betydelsefulla. Som jag närmare avser 
att utve<.:kla. när det gäller koncerner. är invändningarna inte bärande. Jag 
anser därför att alla bolag. som är skyldiga upprätta årsbokslut, tillika skall 
vara skyldiga låta verkställa revision. Med hänsyn till de anförda svårighe
terna bör en sådan bestämmelse införas successivt under en övergångs
tid. - - -

Jag vill starkt understryka det allmänna intresse. som finnes för revision 
i de i 3 kap. 1 och 12 §§ i förslaget angivna koncernerna. Jag anser även att i 
de fall koncern föreligger, skyldighet skall finnas att anlita auktoriserad 
eller godkänd revisor. 

Länsåklaf:armyndighetcn i Malmöhus län: Såsom påpekats i reserva
tion I bör på sikt alla företag med obligatorisk årsredovisning också vara 
skyldiga att anlita revisor. Av skäl som framgått av reservationen bör i vart 
fall i fråga om de företag som enligt kommittens förslag skall upprätta 
årsredovisning råda revisionskrav. 

Kammarriittt'll i Stockholm: Lagföreskrift om förekomsten av revisor 
även i andra företag än sådana som drivs i aktiebolagets eller den ekono
miska föreningens form torde förmodligen leda till att bokföringslagens 
regler om årsbokslut m. m. noggrannare iakttas. eftersom detta bokslut 
skall ligga till grund för årsredovisningen. Särskilt i mindre företag torde 
förekomsten av revisor leda till att företagsledningen avhåller sig från 
obefogade eller tveksamma dispostioner. i vart fall före det att revisorn 
eller annan som känner till tillämpliga författningsbestämmclser tillfrågats 
om det tillåtliga i dispositionerna. 

Banki11spektione11: Också när det gäller skyldigheten att ha revisor anser 
inspektionen att gränsen 5 anställda hör gälla. Inspektionen får i samman
hanget erinra om att inom ramen för brottsförebyggande rådets översyn av 
lagstiftning mot organiserad och ekonomisk brottslighet har man i en 
rapport (BRÅ. PM 1978: 2) behandlat revisors verksamhet. I rapporten (s. 

40) framhåller man som angeläget att frågan om revisionsplikt beträffande 
handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare får en positiv 
lösning. Den registrering som man föreslår anser man bör gälla även andra 
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foretagsformer d~ir revisionsplikt införs. Inspektionen har i yttrande 1979-
01-1 ::! tillstyrkt att de förslag och rekommendationer promemorian innehål
ler genomförs. I detta sammanhang anser inspektionen särskilt angeläget 
att peka pä den ändring i revisors tystnadsplikt som föreslfis i promemor
ian. 

RR\i: Det syns naturligt att kravet på revision ej utsträcks till en sti.irre 
grupp än den som omfattas av kravet på årsredovisning. eftersom 
revisionsarbetet i väsentliga hänseenden utgår från denna handling. Sär
skilda omstiindigheter talar också för att gränsen för skyldigheten att anlita 
revisor ej bör sättas lägre än vid tio anställda. Verket återkommer till dessa 
frågor i ett senare avsnitt. - - -

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har i promemoria 1978: :! "Revisors 
verksamhet" lagt fram vissa förslag och rekommendationer. RRV förut
sätter att erforderliga samordnande bedömningar kommer till stand i det 
fortsatta arbetet med beredning av här aktuella betänkanden. Samord
ningsbehovet rör bl a. de i direktiven till bolagskommitten upptagna fri1-
gorna om tillgången pfl kvalificerade revisorer och behovet av särskilda 
övergångsregler. 

I förenämnda promemoria rekommenderas att kvalificerad revision på 
sikt skall krävas i alla aktiebolag. Bolagskommitten föreslår (2 kap. 3 ~ 
lagförslaget) att även andra företag än aktiebolag skall ha kvalificerad 
revisor när föret;tget resp. koncernen har sådan balansomslutning eller 
sådant antal anställda som enligt aktiebolagslagen medför skyldighet för 
aktiebolag att anlita kvalificerad revisor. Närmare uppgifter om tocala 
antalet företag som berörs av kommittens förslag saknas. Det kan enligt 
RRVs mening inte uteslutas, att tillgången på auktoriserade revisorer f. n. 
är sil snäv att särskilda olägenheter - bl. a. pä grund av bristande incita
ment till konkurrens - kan uppkomma om kommittens förslag genomförs. 
Dessa kan dock eventuellt komma att motverkas genom utnyttjande av 
den föreslagna dispensmöjligheten för godbnda revisorer varigenom sär
skilda övergångsbestiimmelser inte skulle erfordras. Ett genomförande av 
BRÅs angivna förslag torde dock bli möjligt att diskutera först i ett längre 
tidsperspektiv. 

I den fortsatta beredningen av aktuella lagstiftningsfri'lgor torde även 
höra närmare övervägas de! i ovan angivna promemoria föreslagna förbu
det för andra än auktoriserade eller godkända revisorer och revisonsbolag 
att i firma eller eljest vid beteckning av sin näringsverksamhet använda 
ordet revision eller sammansättningar med eller avledningar av detta ord. 
Bolagskommitten föreslår ett lagstadgat krav på revision för företag och 
koncerner med rninst tio anställda. För dessa uppgifter krävs varken 
aukcorisation eller godkännande. Ett sådant krav vore för övrigt antagligen 
orealistiskt med hänsyn till revisionskostnadcrna och tillg:'mgen på perso
nal inom ifrågavarande revisorsgrupper. Del synes RR V i detta läge inte 
vara praktiskt genomförbart att sådana grupper som inte brukar betecknas 
såsom kvalificerade revisorer utesluts frän användningen av ordet revi
sion. 

RS\i: RSV instämmer i reservanternas förslag att gränsen för att utse 
revisor i princip bör sättas vid tio anställda. För närvarade är tillgången på 
revisorer dock tillräcklig, varför regeln tills vidare inte bör sättas i kraft. 

Liinsstyrl'lsen i Stockholms liin: Länsstyrelsen delar kommittens upp
fattning om nödvändigheten av revisionsregler för att föreskrifterna om 
årsredovisningsplikt skall bli effektiva. Praktiska möjligheter synes därvid 
inte föreligga att låta revisionsskyldigheten omfatta de företag och kon-
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cerner som har färre ~in tio anställda. ··· I likhet med vad slim föreskrivs för 
tirsred,wisningshandlingar bör avgift uttas vid begäran från envar om att 
l~insstyrelse genom beslut skall anmoda revisionsskyldig att inkomma med 
avskrift av behiirig revisionsberättelse. 

Liinsstyrd.1·01 i G1)tehorgs och Bolzus län: Uinsstyrelsen tillstyrker i 
princip vad kommitten har föreslagit. En särskild fräga iir i vad män 
reservationsforslaget om utvidgad skyldighet att upprätta årsredovisning 
skall slå igenom även på omfattningen av revisionsskyldigheten. Länssty
relsen har ovan tillstyrkt reservanternas förslag om ut vidgad skyldighet att 
upprätta årsredovisning. Det synes d<'i naturligt att iiven revisionsskyldig
heten utvidgas. - - - Länsstyrelsen delar emellertid reservanternas upp
fattning, att revisionsskyldigheten tills vidare bör begränsas i enlighet med 
vad kommittens majoritet föreslagit. 

Konkurslagskommirfrn: Det ligger i sakens natur att de företag som 
fWiggs att uppriitta ttrsredovisning också blir föremål för revision. - - -
Konkurslagskommitten har under sitt arbete pekat på att reglerna om 
revision kan behiiva ses över. Det är naturligt att de ändringar i frttga om 
revision av aktiebolag som kan komma beaktas i det fortsatta arbetet med 
den av holagskommittten föreslagna lagstiftningen. 

Sriftdse111reJni11go1: För pensionsstiftelser skall arbetsgivaren utse re
visor om inte annat är stadgat. Vidare kan tillsynsmyndigheten vid behov 
utse en särskild revisor. Revisionsberättelsen skall tillsammans med årsre
dovisningen lämnas in till tillsynmyndigheten (se 17 § 3 st i lagen 
( 1967: 531) om !ryggande av pensionsutfästelse m. m.). Motsvarande ord
ning gäller för personalstiftelser (se 30 ~ I st i samma lag). 

För de alhniinnyttiga bostadsstiftclserna är det ett lånevillkor att räken
skaperna granskas av minst två revisorer. Minst en av dem skall vara 
auktoriserad om stiftelsens grundkapital uppgår till minst 2 miljoner kronor 
(se 22 ~ 2 st i hostadsfinansieringsförordningen ( 1974: 9461: se liven ho
stadsstyrelsens anvisningar i Sfo 36/75). - - -

Kommittens förslag om revision träffar stiftelserna i flera olika fall. De 
stiftelser som har att lämna årsredovisning enligt förslaget blir skyldiga att 
utse revisor. Om en sådan stiftelse är moderföretag i en koncern skall 
revisorn granska både stiftelsens oi:h koncernens förhållanden. De stif
telser som är dotterföretag i koncerner enligt förslaget kommer i vissa fall 
att beröras av koncernrevisionen. Detsamma kommer att gälla de stiftelser 
som ingi'tr i sidoordnade koncerner. Om en sådan koncern står under en 
enhetlig kdning av en stiftelse kommer även denna stiftelse att i vissa fall 
beriiras av en del föreskrifter om koncernens revision. 

Vi har valt att begr;insa oss till att behandla de föreslagrn1 bestämmelser
na utifran stiftelsernas förhållanden. Framställningen inleds med vissa 
synpunkter på skyldigheten att utse revisor i ett antal stiftelser. Därefter 
behandlas vissa koncernförhållanden. 

I likhet med kommitten anser vi det vara angeliiget att företagens förhi'tl
landen granskas av revisorer. Men ett lagfäst krav på revision bör vara 
anpassat till de siirskilda förhållandena i de herörda företagen. För stiftel
serna iir den föreslagna ordningen oliimplig i flera avseenden. Även hiir 
tnrde det hero p[1 all kommitten har utgätt fr:in behoven och förutsiittning
arna i handelsbolagen. Kommitten synes inte ha uppmiirksammat de tidi
gare omtalade hestiimmelserna om revi~ion i vissa stiftelser. 

Skyldigheten att uhe revisor kommer att begränsas till dem som har att 
Himna hrsredovisning. D~irmed undantas ett betydande antal stiftelser. 
Enligt v:ir mening finns det ingen anledning att siirbehandla vissa stiftelser 
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pf1 detta sätt. Ett krav pä. revision bör avse alla stiftelser. Samtidigt bör ett 
sadant krav samordnas med den nuvarande ordningen för vissa stiftelser. 
Vidare bör det beaktas att stiftelser kan sta under tillsyn. 

Revisorn skall utses av stiftelsen. Men det framgi'lr inte av förslaget vem 
som skall vidta denna ätgiird för stiftelsen. Betänkandet ger ingen annan 
viigledning än att det inte skall anses vara ntigon förvaltningsätgärd (se a. a. 
s. 191 ). För stiftelserna llirde delta regelmiissigt innehiira att styrelsen har 
att utse den som skall granska stiftelsens forhällandcn. En s:idan ordning 
kan inte utan vidare godtas. Den medför uppenbara risker fiir att revisorn 
blir beroende av styrelsen. Därmed kan han förlora i trovärdighet. 

Revisorn skall granska stiftelsens ärsredovisning rn.:h räkenskaper samt 
företagslcdningens förvaltning. Innebörden av detta är nägot oklar i ett 
avseende. Troligen avses endast stiftelsens bokföringspliktiga verksam
het. Förslaget bygger ju p;'t skyklighell'n all lämna Msredovisning. Men i så 
fall ri.ir det sig om en omotiverad begränsning. Den kan fa stor praktisk 
betydelse för stiftelserna. 

RevislH11 skall ha tystnadsplikt. Han skall inte fä lämna upplysningar om 
sitt uppdrag till obehöriga om det kan skada stiftelsen. Utformningen av 
förslaget i denna del iir bristfällig. Bestämmelsen är alltför ohesfamd för att 
erbjuda nflgon siiker vägledning. För stiftelserna måste bl. a. förhållandet 
mellan revisorn och tillsynsmyndigheten redas ut. 

Länsstyn:lst:n skall medverka till att revisionsberättelsen blir tillgänglig 
för allmiinheten och i vissa fall förordna revisor. Da det gäller stiftelserna 
hör dessa uppgifter avse den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet enligt 
I * i lagen (I 929: 116) om tillsyn över stiftelser. Dessutom bör de föreslag
na bestämmelserna samordnas med 17 §tredje stycket i lagen ( 1%7: 531 l 
om !ryggande av pensinnsutfästelse m. m. 

Förslaget att vissa stiftelser skall utse revisor är behäftat med påtagliga 
brister. Enligt var uppfattning är det inte ägnat att ligga till grund för 
lagstiftningsätgärder. Frågan hör i stiillet lösas inom ramen för en ny 
lagstiftning ,1m stiftelser. Vi ämnar utarbeta ett förslag till en sådan lös
ning. 

De föreslagna bestiimmelserna bör inte heller införas i avvaktan på vårt 
utredningsarbete. De har ett alltför bcgriinsat värde frän kontrollsynpunkt 
för att belasta vissa stiftelser med att utse revisor enligt förslaget. Vidare är 
den föreslagna ordningen dåligt anpassad till stiftelsernas förhållanden. 
Dessutpm torde huvuddelen av de berörda stiftelserna redan vara föremål 
för revision. Vi föreslår därför att stiftelserna undantas från de föreslagna 
reglerna om skyldighet att utse revisor. Det sker för övrigt utan vidare om 
stiftelserna befrias fran att lämna årsredovisning enligt förslaget. 

Det f1terstttr att behandla vissa koncernfrågor. Revisorn i sådana företag 
som har att famna i'lrsredovisning och som är moderföretag enligt förslaget 
skall ~iven granska koncernens redovisning och övriga förhållanden. I 
första hand herör detta förslag de stiftelser som är moderföretag. Men 
stiftelser kan även som dotterföretag omfattas av en sådan revision. 

Till att börja med brister den föreslagna bestiimmelsen i samordning med 
förslaget om koncerner. För sådana koncerner som under det senaste 
räkenskapsåret har sysselsatt i genomsnitt mindre än 10 anställda kommer 
det inte att behöva liimnas någon koncernredovisning. Därmed kan det 
komma att saknas ett viktigt underlag för granskningen. 

Det framgår inte ultrycldigen av förslaget om revisorns uppdrag är 
avsett att begränsas till koncernföretagens bokföringspliktiga verksamhet. 
Men det finns skäl att anta det. Enligt vår uppfattning finns det ingen saklig 
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grund för en sådan begränsning. Ett krav på koncernrevision bör avse all 
verksamhet i kom:ernens företag. Annars kan den bli tämligen meningslös. 
Det gäller inte minst om det ingär stiftelser i koncernen. 

Den före~lagna bestämmelsen om tystnadsplikt för revisorerna är otill
fredsställande vid koncernförhållanden. Enligt ordalydelsen skyddas en
dast den som har att lämna årsredovisning. En sadan ordning kan inte 
godtas. Tystnadsplikten bör i stället gälla i förhållande till samtliga kon
cernföretag. 

Även utformningen av revisorernas skadestånd sans var har liknande 
brister. Det är osiikert hur lttngt detta ansvar sträcker sig vid skador hos 
dotterföretagen. Denna brist bör avhjälpas. Enligt vår mening finns det 
ingen anledning att särbehandla vissa koncernföretag i ansvarshänseende. 
Ansvaret bör vara enhetligt inom koncernen. 

De stiftelser som ingår i sidoordnade koncerner berörs i vissa fall på 
samma sätt som dotterföretag av de föreslagna bestämmelserna om kon
cernrevision. Vi hänvisar i denna del till tidigare redovisade synpunkter pä 
koncernförhållanden. Här skall vi däremot avslutningsvis behandla det fall 
då en sådan koncern står under en enhetlig ledning av en stiftelse. 

När det fordras koncernredovisning, skall det utses revisor för sidoord
nade koncerner. Därmed undantas koncerner som under det senaste rä
kenskapsåret inte har sysselsatt i genomsnitt minst I 0 anställda. Enligt vi'tr 
mening är emellertid behovet av revision inte enbart beroende av antalet 
anställda. En begränsning kan vara motiverad, men den bör i så fall bygga 
på andra kriterier. 

Av den föreslagna bestämmelsen framgår det inte vem som har att utse 
revisor för sidoordnade koncerner. Troligen har kommitten menat att det 
skall ankomma pä det ledande företaget att göra det (jfr 3: 13 i förslaget). 
Det är nödvändigt att bestämmelsen förtydligas i denna del. 

Förslaget innehåller inte någon föreskrift om vem som skall bära kostna
derna för revisionen. En sådan regel bör övervägas. Enligt var uppfattning 
är det inte rimligt att låta det ledande företaget svara för kostnaderna. 
Detta företag omfattas ju inte av själva revisionen. Enligt förslaget behöver 
det inte heller utse någon egen revisor. Revisionskostnaderna bör i stället 
fördelas mellan koncernföretagen. 

Då det ledande företaget utgörs av en stiftelse bör revisillnsberättelsen 
sändas in till den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet enligt I § lagen 
(I 929: 116) om tillsyn över stiftelser. Därmed upprätthålls ett samband med 
tillsynen över stiftelserna. 

Företagsobeståndskommitten: Det är enligt FOK:s mening av stort vär
de om det i ett företag finns en revisor. Förutom uppgiften att kontrollera 
redovisningen och granska att bokslut m. m. uppfyller legala krav kan 
revisorn. särskilt i mindre och medelstora företag, ha en rådgivande funk
tion, t. ex. beträffande redovisningssystemets uppläggning, rutiner för 
kontroll av det ekonomiska utfallet gentemot hudgets och i skattefrågor. 
Det sagda förutsätter givetvis att revisionen genomföres noggrant och 
sakkunnigt. FOK vill i sammanhanget erinra om de förslag och rekommen
dationer beträffande revisors verksamhet som brottsförebyggande rädet 
har avgivit I PM 1978: 2). De nya eller ändrade bestämmelser som kan bli en 
följd härav anser FOK bör kunna tillämpas på revisllrer i handelsbolag och 
hos enskilda näringsidkare m. n. 

FAR: Den utökade revisionsplikten antages enligt utredningen endast i 
begränsad utsträckning beröra auktoriserade och godkända revisorer. Vid 
övervägande om tillgängliga resurser är tillräckliga uppehåller sig utred-
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ningen i stor utsträckning vid tillgången på bokföringsbyråer som inte har 
kvalificerade revisorer anställda. Detta förefaller egendomligt ur mer än en 
synvinkel. Det har inte tillräckligt observerats att 1975 års aktiebolagslag 
innehäller jävsregler som begränsar bokföringsbyråernas möjligheter att 
~iven utföra en oberoende revision. Tillgången på oheroende revisorer är 
därför inte självklart tillräcklig för att tillgodose de behov som skulle 
uppkomma om lagen infördes. Ur samhällets synvinkel eftersträvas en 
situation där revisionen handhaves av kvalificerade revisorer (Se HRÅs 
promemoria "Revisors verksamhet", PM 1978: 2). Mot denna bakgrund 
vore det olyckligt om den okvalificerade revisionen skulle utvidgas. Revi
sorsfunktionen skulle uttunnas genom att den överföres till bokförare utan 
egentlig revisorsutbildning och erfarenhet av revision. Vid bedömning av 
behovet av revision i de allra minsta företagen bör vidare noteras att det 
rör sig om företag med personlig ansvarighet. -- - -

FAR gör följande bedömning av detaljerna i lagförslaget såvitt gäller 
revision. 

I. I lagförslaget har kravet på förvaltningsrevision öve11agits från aktie
bolagslagen. Förvaltningsrevisionen i aktiebolag syftar främst till att fast
ställa huruvida bolaget kan ställa ersättningsanspråk på styrelsen och/eller 
den verkställande direktören eller huruvida dessa eljest handlat i strid mot 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

I handelsbolag, föreningar etc. kan uppgiften att identifiera ersättnings
grundande handlingar bibehållas. Däremot är det otänkbart att utföra en 
förvaltningsrevision med denna målsättning i en enskild firma, och revi
sionsberättelsen kan där inte innehålla något uttalande i denna fräga. 

Hänvisningen i IO kap. IO § aktiebolagslagen till "denna lag" ("eljest 
handlat i strid mot denna lag") omfattar många bestämmelser av aktiebo
lagsrättslig art, medan hänvisningen i lagförslaget 2 kap. IO §endast täcker 
årsredovisning och revision samt i förekommande fall koncernredovisning 
och delårsrapport. Med undantag av delårsrapporten täcks dessa områden 
in i revisionsberättelsens uttalanden om huruvida årsredovisningen resp. 
koncernredovisningen uppgjorts enligt "denna lag". Det är inte möjligt att 
hänvisa till de lagar i vilka de associationsrättsliga reglerna för de årsredo
visningsskyldiga behandlas. eftersom dessa behandlats i många olika lagar. 
Det är inte heller möjligt att hänvisa till alla gällande lagar då en sådan 
uppgift faller utanför revisorns kompeiensområde och skulle innebära en 
praktiskt omöjlig utvidgning av revisorns arbete. Denna hänvisning bör 
därför utgå, då den knappast är motiverad enbart av eventuell delårsrap-
porteringsskyldighet. 

I första stycket på s. 176 i betänkandet diskuteras hur förvaltningsrevi
sionen kan komma att utvecklas i framtiden. Där görs bl. a. följande 
uttalande: "Enligt denna utvecklingstendcns skall revisorerna granska och 
bedöma viktigare beslut och åtgärder inom företaget från atTarsmässig och 
ekonomisk synpunkt samt kanske också granska företagets verksamhet ur 
social och samhällsekonomisk synvinkel." Vi delar uppfattningen att för
valtningsrevisionen kommer att utvecklas och utvidgas men den citerade 
skrivningen hör inte intagas i en kommande proposition, eftersom den kan 
medföra orealistiska förväntningar på vad revisorerna kan åstadkomma 
vid en normal revision. Det finns ännu inga fastställda regler för hur 
företagen skall uppträda ur "social och samhällsekonomisk synvinkel", 
varför det inte heller är möjlig! för revisorerna att uttala sig om förelagem; 
beteende ur denna synpunkt. 

Det synes även olämpligt att överväga att generellt ålägga revisorerna en 
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plikt all "'granska och bedöma viktigare beslut och åtgärder inom företaget 
från affärsmässig och ekonomisk synpunkt". Denna formulering kan bi
bringa läsaren den uppfattningen att revisorerna är lika väl som eller bättre 
~kickade än företagsledningarna att göra affärsmässiga bedömningar. 

Propositionstexten bör ange att god revisionssed får bli styrande i vad 
avser förvaltningsrevisionens utveckling. 

Fran aktiebolagslagen har övertagits meningen att revisorerna tiven i 
övrigt kan bringa upplysningar till aktieägarnas kännedom genom revi
sionsberättelsen. I lagförslaget har "aktieägarnas" ersatts med "den årsre
dovisningsskyldiges"'. Rapportering och information till den årsredovis
ningsskyldige torde dock endast i undantagsfall komma att ske genom 
re visionsberällelsen. 

Tredje stycket av 10 ~ som behandlar rapporteringen av förvaltnings
revisionclla iakttagelser bör sålunda fä följande lydelse: "Har revisor vid 
sin granskning funnit all åtgärd eller försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet ligger n:'tgon som ingår i företagsledningen till last. 
skall detta anmärkas i berättelsen. 

2. Med den nya hokföringslagcn har möjligheterna att ha bokslut vid 
andra tidpunkter än den 31 december starkt beskurits. Med de tidsperioder 
som föresläs i lagförslaget kommer i värsta fall revisionen av de företag 
varom fråga är att få göras mellan den 15 maj och den 31 maj varje år. Detta 
förefaller praktiskt orimligt. Lagförslaget bör i denna del ändras så att 
arsredovisningshandlingarna bör avliimnas till revisor senast fyra månader 
efter bokslutet och så att revisor skall avge revisionsberättelse senast fem 
ol"'.h en halv månad efter bokslutsdatum. 

3. Om begreppet "sidoordnad koncern" bibehålles bör i 2 kap. 17 ~ 
utsägas att den som reviderar den "sidoordnade koncernen" även bör 
utses till revisor i de i "koncernen" ingående företagen. Ett problem ur 
rcvisionssynpunkt är att. då den koncernredovisningsskyldige inte är bok
föringspliktig. det kan vara svärt att fastställa huruvida koncernredovis
ningen omfattar alla de enheter som borde ingå däri. Det kan tänkas att 
revisorn måste omtala detta faktum i revisionsberättelsen. Detta problem 
bör behandlas i propositionen, om förslaget om införande av begreppet 
"'sidoordnad koncern·· leder till proposition. 

l.RF: Revisorer skall enligt förslaget utses i samtliga företag, vilka har 
att upprätta ärsredovisning. LRF accepterar att årsredovisning skall upp
rättas (lCh revisor utses också i tämligen små företag. LRF vill emellertid 
starkt understryka att det för LRF synes helt meningslöst att nu eller i 
framtiden sätta denna gräns lägre iin vad som framgår av förslaget. De 
flesta mindre företag. även jordbrukare, anlitar redan i dag bokförings by
råer och har därmed nrdnad bokföring. De fördelar som kan vinnas genom 
att ålägga också de minsta företagen skyldighet att upprätta årsredovisning 
och utse revisor kan d~irför inte uppväga de ökade kostnader som en sådan 
skyldighet skulle innebära. Detta gäller alldeles oavsett om tillgången på 
revisorer i en framtid praktiskt skulle möjliggöra åläggandet av skyldighet 
h(irutinnan. 

LO: Vad beträffar kretsen av revisionsskyldiga företag instämmer LO i 
reservanternas förslag att sedan erfarenheter vunnits av den nu föreslagna 
lagstiftningen. bör fragan om revisionsskyldighetens utsträckande till yt
terligan.: gruppa av företag bli föremål för förnyat övervägande. 

Svenska Fahriksarhetarefiirhundet: Frågan om granskning genom revi
sorer hör intimt samman med frågan om årsredovisning. Förbundets in
stiillning är därvidlag att revisionen utgör en viss garanti för att bokförings-
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lagen kommer att efterkvas. rör att nfi delta mtil skulle vi behöva anlita 
revisorer för mellan 50000-70000 fört:tag. Antalet nu tillgängliga, utbil
dade revisorer torde inte till närmelsevis räcka till för att tiicka alla dessa 
företag. Förbundet kan diirför tilb vidare i likhet med kommitten tiinka sig 
att kretsen av revisionsskyldiga företag begr;insas till att omfatta företag 
med minst I 0 anstmlda. 

TCO: Reservanterna fi.ireslii.r att frägan om utökning av kretsen av 
revisionsskyldiga företag bör upptas pft nytt sedan crfarcnhL"ler vunnits ;iv 
den föreslagna lagstiftningen. TCO vill pa denna punkt - med hiinsyn till 
det betydande intn:sset av att årsredovisningar granskas av utbildade 
revison:r - föreslft att frågan om revisionsskyldighetens utsträckande till 
ytterligare grupper av företag omgt1ende blir föremäl fi.ir en fördjupad 
prövning. 

Si·enska Ba11k.fiire11i11gc11: Enligt bestiimmelse i andra kapitlet I § skall 
revisor utses i varje företag som är ~kyldigt att uppriitta ärsredovisning. 
Det synes tveksamt huruvida under de niirmaste ån:n kommer att finnas 
tillriickligt manga revisorer. Ett omedelbart krav på revisorer i alla de 
aktuella företagen kan medföra att kvaliten pä de anlitade pers1merna ofta 
blir otillfredställande. Krav att revisor skall tillsättas b1)rde därfi.ir gälla 
först efter en övergångstid. 

Si·enska kommun.fiirbundet (majoriteten inom fiirhundets styrelse): För
slaget skulle inum den kommunala sektorn fä betydelse för val av revisorer 
i första hand i kommunala stiftelser. Möjligheterna att tillgodose behovet 
av enhetlighet och samordning i den kommunala revisionen, vari då inbc
gripes även de kommunala företagen, skulle härigenom försväras. För 
revision av kommunala företag. som till större delen utgöres av bostadsfö
retag, är enligt styrelsens uppfattning de kommunala yrkesrevisorerna väl 
kvalificerade. När det gäller den kommunala sektorn har förslaget om 
ökade kvalifikationskrav för revisorer nära anknytning till de frågor om 
insyn i kommunala företag, som behandlas av kommitten för utredning av 
frågor om kommunala företag m. m. Styrelsen för därför föreslä att denna 
fråga hänskjuts till nämnda kornmitte. 

S1·e11ska kommw{förhundet (en minoritet m· tre lcdamiitcr i förhundct.1· 
styrelse): Vi anser att andra och tredje meningarna i föregående stycke bör 
ersättas av följande. 

Möjligheterna att tillgodose behovet av enhetlighet och samordning i den 
kommunala revisionen, vari <lä inbegripes även de kommunala företagen. 
skulle härigenom möjligen försväras. Styrelsen vill ernellc11id trots detta 
inte motsätta sig förslaget. 

S1•n1ska revisorsam.fundet !SRSJ: Samfundet är ense med kornmitten 
om behovet av lagstadgad revision även för andra företagsfonner än aktie
bolag och ekonomisk förening. Erfarenhetsmässigt har flertalet företag 
emellertid redan i dagsläget tillgång till redovisnings- och skatteteknisk 
sakkunskap, vilket i viss mån förringar styrkan av kommittens argumente
ring. 

Beträffande revisionsreglernas utformning har motsvarande stadgande i 
aktiebolagslagen tjänat som förebild. Däri ingar även bestämmelserna om 
revisorsjäv innebärande bl. a. att jäv som revisor föreligger för den som 
varit behjälplig med företagets bokföring eller medelsförvaltning eller som 
intar en underordnad eller beroende ställning till eller är anställd i samma 
rörelse som person, vilken yrkesmässigt biträtt företaget med grundbok
foringen eller medelsförvaltningen. Genom bestämmelserna om revi
sionsskyldighet samt reglerna om revisorsjäv kommer de företag, som 

7 IW. .. 1duK<'fl ICJ79i80. I sam/. Nr J.13. Hilll!!edcl 
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omfattas av revisionsskyldighd att äsamkas en extra kostnad. Revisions
skyldigheten bör därför enligt samfundets uppfattning inskränkas till före
tag av sådan sll•rlek att fördelarna med revisionen uppväger denna kmt
nau. 

På grund av vaJ ovan anförts föreslttr samfundet att endast företag med 
normalt minst tjugofem ärsanställda skall omfattas av revisionsskyldighet. 
För att revisionen skall bli meningsfull föresläs å andra sidan. att endast 
revisorer som står under tillsyn skall fä utses. Samfundet föreslår därför, 
al! den undre gr~insen för revisionsskyldighet utformas sä att auktoriserad 
eller gllllkänd revisor skall utses i företag, som normalt har minst tjugofem 
årsanställda. Enligt samfundets uppfattning finns tillräckliga personella 
resurser att möta den ökade efterfrtigan pä kvalificerade revisorer, som 
skulle följa av detta kvalifikationskrav. 

Enligt förslaget skall revisionen omfatta även förvaltningsrevision. Revi
sorn skall s1\.lunda enligt motiveringen, sid. 176, "granska och bedöma 
viktigare beslut och åtgärder inom företaget frän affärsmiissig och ekono
misk synpunkt samt kanske också granska företagets verksamhet ur social 
och samhällsekonomisk synvinkel". Samfundet motsätter sig dessa formu
leringar, eftersom de kan framkalla <1nspräk på revisorn. som överstiger 
hans kompetens. Vidare torde det vara omöjligt för revisorn att granska 
företagets verksamhet ur social och samhällsekonomisk synpunkt, då någ
ra fastställda regler h~irför saknas. Samfundet ifrågasätter vidare det me
ningsfulla i föreskriften att revisorn i revisionsberättelsen för enskild firma 
skall anmärka om han vid granskningen av företagets förvaltning påträffat 
fel eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighct för företags
ledningen. Bestämmelsen bör därför utgå vad gäller enskild firmu. 

Enligt förslagets 2 kap. 8 § skall årsredovisnings- och koncernredovis
ningshandlingar för det senast förflutna räkenskapsåret överlämnas till 
revisor senast fyra och en halv månad efter räkenskapsårets utgång. Efter 
genomförd revision skall revisorn därefter jämlikt 2 kap. IO § avlämna 
revisionsberättelse till den som svarar för förvaltningen av företagets ange
lägenheter senast fem månader efter räkenskapsårets utgång. Den tidsperi
od under vilken revisorn har att utföra revisionsarbetet skulle sf1lcdes 
kunna komma att inskränkas till två veckor, vilket förefaller praktiskt helt 
orimligt. Förslaget bör därför omformas så. att årsredovisningshandling
arna skall överlämnas till revisorn senast fyra månader efter räkenskaps
årets utgång. och att revisorn skall avge revisiom.berättelse senast fem och 
en halv månad efter samma datum. 

Sveriges Redol'isningskon.rnlters Fiirhund: Betriiffande kravet på n:vi
sion ställer vi oss tveksamma till om detta inte kan utformas så att krav i 
stället uppställs på kvalificerad redovisningskonsult. Handelsbolagen och 
kommanditbolagen utgör ofta relativt små företag, där en kvalificerad 
redovisningskonsult ofta kan fylla ett större behov än en kvalificerad 
revisor. Genom kravet på kvalificerade redovisningskonsulter i stället för 
krav på revisorer undgä.r man ocksa de manga problem som annars upp
kommer genom jävsreglerna. Reglerna om krav på kvalificerad redovis
ningskonsult måste föregås av någon typ av auktorisation av redovisnings
konsulter. Ett krav pä. kvalificerad rednvisningskonsult bör medföra att 
företagets redovisning blir ordentligt skött. vilket i sin tur borgar för att 
säväl fiskala intressen som borgenärsintressen tillgodoses. Vi ber att i 
detta avseende få hiinvisa till vårt remissvar över Brottsförebyggande 
rådets promemoria (PM 1978: 2) "Revisors verksamhet". 

SABO: Vad gäller revisionen instämmer SABO i sak med utredningens 
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iiverväganden. Enligt SABOs mening Lir det av stor vikt att reglerna för de 
allmiinnvttiga hosladsförctagens årsredovisning LKh revision utformas st1 
lika so~ möjligt oavsett om företagen drivs i form av stiftelser dler 
aktieholag. 

3.4 Koncerner 

3 .4.1 A/1111ii111 

Rik.\'llk/ugaren: Enligt min mening är det mindre fampligt att låta skyl
digheten alt avge koneernrcdovisning vara avhiingig av antalet anstiillda i 
knncnnen. När det giiller företagskonstellationer av detta slag kan verk
samheten ofta vara mycket omfattande och betydande liven om antalet 
anställda understiger 10. Otvivelaktigt har si\viil det allmänna som de 
anstiillda ett starkt intresse av insyn Liven heträffande sadana koncerner. 
Jag fornrdnar d~i1fiir i likhet med ledamoten Hammarberg och experterna 
Erieson oc-h Gustafsson att koncernredovisning skall avges utan annan 
begriinsning än den som följer av skyldighekn alt upprätta arsbokslut. 

Ö1·atlklagarc11 i Gi>tehorg.1 åk/agardi.1tri/.:1: Jag ansluter mig till reserva
tion 2. 

AJ.:lugam1_rndigheten i Maln1<:i åklagardi.llri/.:t: Som kommitten framhal
lit. kan handclsholag vara moderbolag i en koncern. Men även stiftelse 
eller fysisk person kan ha ett helt dominerande inflytande över ett stort 
antal bolag bl. a. genom aktieinnehav eller andelar. så att ett koncernlik
nande förhållande föreligger. Da det är av stor vikt att dessa ägarrelationer 
utät och inftt fastställes i en koncern. är de förslag som härom framlagts 
hetydelsefulla och tillstyrkes. Niir det gäller koncernredovisning har kom
mitten inskränkt denna till att avse koncerner med minst JO anställda. 
Detta synes ej tillriickligt. Alla typer av koncerner bör i princip vara 
redovisningsskyldiga. Exempel härp:'t: En civilekonom drev under fem är 
tjugosex bolag. huvudsakligast kommanditbolag. med mindre än 10 an
stiillda. Genom att begagna avdragsrätterna betalade han under nämnda tid 
ingen skatt. Att fä en samlad bild av bokföringen - som inrymdes i en 
kontorslokal på sexton rum alla fyllda med böcker - var näst intill omöj
ligt. En sfldan koncern föresU1r nu kommitten ej skall vara skyldig avge 
korn.:ernredovisning. ej heller vara skyldig underkasta sig revision. Ett 
annat exempel: En företagare drev fyra aktiebolag. Han ägde samtliga 
aktier. Bolagen samarbetade pti det viset att ett bolag träffade avtal om 
entreprenad. medan de andra bolagen enligt interna avtal uppträdde som 
underentrcprenörer till det externt avtalsslutande bolaget. Två av bolagen 
gick sedan i konkur~. Mindre än 10 personer har varit anställda i bolagen. 
Enligt kommitten skulle ej heller i ett sådant fall krävas koncernredovis
ning. Eller den koncern. som bestär av ett moderbolag i Sverige med åtta 
anställda och tre hrevlildeforctag i Liechtenstein. som skötes av en bank
tjänstcman pt1 platsen? 

J,iin.1tl/../agtJr111y11dighl'fl'f1 i A,ltJ/mi>hus liin: I likhet med vad som fram
ht1llits i reservation 2. bör även sma koncerner vara koncernredovisnings
skyldiga och denna redovisning vara knuten till skyldigheten att upprätta 
årsbokslut. 

Ba11/..i11spc/..tio11rn: Inspektionen vill läta gränsen 5 anställda slå igenom 
även niir det giiller koneernredovisningen. Inspektionen anser det nämli
gen väsentligt att iiven ~mäföretagare som driver sin vt:rksamhet i olika 
bolag ftläggs att iaktta dessa regler. 

RSV (majoriteten; se tll'.\'llitt 3 .2 ): I likhet med ledamoten Hammarberg 
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och experterna Erics1m och Gustafsson kan inte RSV finna nägon anled
ning att införa n[1gon hegr~insning i skyldigheten att avge koncernredovis
ning. Sådan skyldighet bör avse alla koncerner i likhet med vad som gäller 
enligt aktieholagslagen. Aven om i:n sädan rl!dovisning inte dird.t har 
nägon betydelse for taxeringen av bolagl!ls defagare erhttlls diirigenom 
niidv;indiga upplysningar om de i koncernen ing{1ende företagen s1Hn kan 
vara till indirekt nytta i i.txeringsarbetet. RSV vill i detta sammanhang 
foresl[1 att en best:immelse införs i taxeringslagen. varigenom den som har 
att upprätta konccrnredovisning också. skall bifoga en klipia av denna till 
allmän sj;ilvdeklarati1m. 

Patl'nt- och re~istreri11R-\'\'erket: Om kornmittens förslag genomfors ak
tualiseras fr{1gan till vilken myndighet handlingarna skall ins;indas. Den 
uppdelning som kommitten föresli"ir innebär att rt!dovisningshandlingar for 
företagskomhinationer av typen "sidoordnad koncern" samt fiir kon
cerner med aktiebolag som moderföretag skall ins;indas till patentverket 
medan koncerrm.:dovisningar i övrigt skall insiindas till länsstyrelsen. Pa
tent verket finner detta betänkligt eftersom osäkt!rhet lätt uppstt1r hos all
mänheten om till vilken myndighet man skall vända sig för att fä önskad 
information. Enligt patentverkets mening är det mest ;indamälscnligt att 
redovisningshandlingarna samlas hos en myndighet. Denna myndighet bör 
vara patentverket. som redan är centralmyndighet för aktieb1>lagens rä
kenskapshandlingar. 

AMS: Styrelsen vill tillstyrka och ansluta sig till reservationen'.!. H~ir vill 
styrelsen särskilt framhålla, att en kl1ncerns verksamhet kan vara omfat
tande och betydande även vid ett litet antal anställda. Vidare vill styrelsen 
påpeka att redan det i olika avseenden ofta sv~1röverski\.dliga forhällandet 
med konccrnverksamhet som sådan. jämfört med ett enda oheroende 
bolags verksamhet. ger särskilt anledning för de anstiillda och samhiillet att 
ffi möjlighet till insyn också genom koncernredovisning. Möjligheten att 
bedöma en koncerns rördseresultat enbart pä grund av koncernföretagens 
separata i\.rsrcdovisningar är begränsad. vilket även det motiverar ett krav 
på koncernredovisning, också för koncern mt!d få anställda. 

Länsstyrdsen i GötcborRs och Bohuslän: En koncerns verksamhet kan 
vara omfattande och betydande även med ett färre antal anstiillda än tio. 
Länsstyrelsen delar reservanternas uppfattning i detta hänseende. Skyl
digheten att upprätta koncernredovisning bör avse alla koncerner oavsett 
storlek, i likhet med vad Sl)m gäller enligt aktiebolagslagen. 

Liinsstyrdse11 i \iiisternorrlands /iin (majoriteten): Länsstyrelsen delar 
reservanten Hammarberg och experterna Ericsons och Gustafssons upp
fattning att koncernredovisning bör avges även om antalet anställda inom 
koncernen understiger 10. 

Liins.1·tyrdsl'llS i \iiisternorrlands ltln (en minoritet ar sex il'dami.iterJ: 
Skyldigheten att avge koncernredovisning bör inte göras mi:r omfattande 
iin vad bolagskommitten föreslagit. 

St(fielscutrcdnin~c11: I likhet med kommitten anser vi att insynen i 
koncernerna bör förbättras. Även här har kommitten emellertid underlåtit 
att anpassa förslaget till stiftelsernas särskilda behov och förutsättningar. 
För dem är den föreslagna ordningen i flera avseenden otillfredsst~i\lande. 

Förslaget till allmiint koncernbegrepp begränsas i ett viktigt avseende. 
Moderföretaget skall utgöras av någon som har att upprätta årsbokslut. 
Denna begränsning har stor praktisk betydelse för stiftelserna. Enligt vår 
uppfattning har kommitten inte anfö11 några övertygande skäl för att in
skränka den föreslagna bestiimmelsen på detta sätt. Vi återkommer till 
frågan vid behandlingen av sidoordnade koncerner. 
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Del finns liven sLil all erinra om att fi.irslagel s;1knar ett skydd mot all 
n;\gon Lir siWLil moder- som dntterföretag till ett annat företag. Inom aktie
bnlagsrätten finns det cl\ visst skydd mot delta gcm'm förbudet mot 
förv:irv av egna aktier. Enlig! vär mening bör det överviigas att införa en 
liknande ordning iivcn hiir. 

Skyldigheten att lämna koneernredovisning kommer att bq?ränsas till 
koncerner som under det senaste rLikenskapst1ret har sysselsatt i genom
snill mins I 10 anst:illda. Snm vi tidigare har n:imnt iir emellertid hehovet av 
koncernredtwisning inte enbart beroemk av antalet anst;illda utan bör en 
begrLinsning bygga på andra kriterier. 

Konccrnredovisningen skall bygga pfl koncernföretagens ärsbokslut. I 
vissa fall skall dock avvikelser kunna göras. Detta förslag har flera brister. 
Det allm~inna koncernbegreppet föruts~itter inte all dotterföretagen har att 
uppriilla tirsbokslut. Följaktligen kan det komma att saknas ett viktigt 
underlag för koncernredovisningen. Vidare gäller kravet på ärsbokslut 
endast företagens bokföringspliktiga verksamhet. I den m{rn som det även 
drivs annan verksamhet kan i'trsbokslutet ge en missvisande bild av företa
gets ställning. Bäda dessa förhhllanden har stor betydelse för stiftelserna. 
Vi anser att förslaget i denna del mt1ste omarbetas. Koncemredovisningen 
far inte brista i tillförlitlighet. 

Koncernredovisningen skall bli tillgiinglig för allmiinheten hos den läns
styrelse Sl)m är registreringsmyndighet för moderföretaget enligt handels
registerlagen ( 1974: 157). Denna ordning iir oliimplig för stiftelserna. Även 
här bör de ha att viinda sig till den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet 
enligt I §Jagen ( 1929: 116) om tillsyn över stiftelser. 

Enligt var uppfattning har förslaget om att moderföretag skall lämna 
korn:ernredovisning så.dana brister att det bi.ir grundligt omarbetas. För 
stiftelserna bör även i detta fall frt1gan lösas inom ramen för en ny lagstift
ning om stiftelser. Vi ämnar utarbeta ett förslag till en shdan lösning. 

Stiftelsl·rna bör inte heller övergtmgsvis belastas med att lämna koncern
redovisning. Förslaget har ett alltför begriinsat viirde från rcdovisningssyn
punkt for att det skall vara skäligt. Vidare är det dåligt anpassat till 
stiftelsernas förhtillanden. Värt utredningsarbete torde kunna avvaktas 
ulan påtagliga olägenheter. Vi föreslår diirfor att stiftelserna undantas från 
skyldigheten att lämna kom:ernredovisning. D~iremot har vi inget att erinra 
mot att stiftelserna berörs av förslaget som dotterföretag. 

FAR: Förslaget kriiver att tirsredovisning för årsredovisningsskyldiga 
med mellan 10 och 200 anställda och med tillgångar understigande ett 
värde motsvarande I 000 basbelopp avliimnas endast efter anmodan av 
l~insstyrelsen. För koncerner finns ingen motsvarande regel. utan både de 
koncerner som avses i 3 kap. I *och "sidoordnade koncerner" med minst 
10 anstiillda skall enligt förslaget utan anmodan infämna koncernredovis
ning. Anledningen hii11ill är enligt motivens. 185 främst att uppgifter om 
koncernförM.llanden i allmänhet kan anses vara av större vikt iin årsredo
visningen. Detta pftslående kan ifrägasiittas. Det faktum all en verksamhe! 
iir uppdelad p{1 tvi'tjuridiskt separata enheter torde snarare göra koncernre
dovisningen mindre intressant än ärsredovisningen för den enhet som man 
har kontakt med (levererar till. är ans@ld hos). om ett val mellan koncern
redovisningen och iirsredovisningen m~1sle göras. FAR anser att reglerna 
för insiindande av <'trsrcdovisning och koncernrcdovisning bör vara helt 
parallella. 

LO: Slutligen vill LO beröra utredningens förslag till utvidgning av 
koncernbegreppet. LO ser det som myl'ket angeläget att detta kommer till 
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stfind rn<.?n befarar att de föreliggande definitionerna inte täcker flera stora 
knrH:<.?rnliilJningar. excrnpdvis Bonnicrföretagen och Johnsonkoncernen. 

I en gemensam skrivelse från tolv LO- och PTK-förhund till industrimi
nistern har förbunden visat alt Johnsonkonccrnen utgör en konccrnhild
ning och att de anstiHlda med nuvarande lagstiftning inte kan fa insyn i 
koncernens totala verksamhet. Det är enligt LOs uppfattning mycket all
varligt att de ans@lda i en koncern med nära 30 000 anställda inte kan fä 
insyn i för dem viktiga frågor. 1 underremiss från Svenska Fahriksarhetare
forhundet pätalas att nuvarande koncernregler försvårar de anstiilldas 
insyn i flera stora koncern bildningar inom fi.irhundets vcrksamhetsomrnde. 

LO anser att den utvidgning av koncernhegrcppet som föreslås i utred
ning<.?ns kapitel JO inte är tillriickligt langtgaende. Flera stora koncernhild
ningar skulle som nvan sagts inte komma att riiknas som koncerner. 

Vidare foreslär utn.:dningen endast att koncernbegreppet skall utvidgas 
när det g~illcr kravet ptt kom:emrcdovisning. Ur de anställdas synvinkel är 
konu:rnhegreppct iiven intressant i andra avseenden exempelvis fragan 
om styrelserepresentation. En utvidgning av koncernhegreppct hör därför 
gälla alla koncernhildningar och gälla i alla för de anställda väsentliga 
avseenden. 

S1·1'11sk11 Fahriksarhl'tar1fifrbu11de1: Förbundet kan inte alls bifalla för
slaget i denna punkt. En koncerns verksamhet kan vara mycket omfat
tande och bt!lydande även om den har färre antal anställda än JO. Det 
skulle därför vara otillfredsställande för de anställda om dessa koncerner 
skulle vara undantagna från skyldigheten att avge koncernredovisning. 
Förslaget skulle innebära om det genomfördes att statsmakterna missade 
möjligheten att genomföra en föriindring som har stor betydelse ur före
tagsdemokratisk synpunkt men också ur samhällets synpunkt. Det är en 
facklig erfarenhet att många företag använder sig av en uppdelning i olika 
juridiska enheter och koncernbildningar för att undgå insyn frän de anställ
da och kontroll från samhället. Det är därför ett samhällsansvar att de 
anställda och samhiillet skaffas möjligheter till insyn i koncerner med fä 
anställda. 

Förbundet stöder reservanterna Hammarberg. Ericson och Gustafsson i 
deras reservation pt1 denna punkt och menar liksom reservanterna att den 
som bedriver verksamhet i sådan avancerad form som koncernförhållandet 
ändtt får anses vara med säkerhet besitter sådan kunskap att ett upprättan
de av koncern redovisning inte är alltför betungande. Skyldigheten att avge 
koncernredovisning bör saledes enligt förbundets mening knytas till skyl
digheten att upprätta årsbokslut. 

Förbundet anser att den utvidgning av koncernbegreppet som föreslås i 
utredningens kapitel 10 inte är tillräckligt längtgaende. 

Flera stora koncernbildningar inom förbundets verksamhetsområde 
skulle inte komma att räknas som koncerner. Det giiller exempelvis Trelle
borgs Gummifabrik/Tretorn och Johnsonkoncernen. 

Vidare föreslås att korn.:ernbegreppet endast skall utvidgas nLir det gäller 
kravet p<'t koncernn:Jnvisning. Fri'rn de ansUilldas synvinkel iir koncernbe
greppet ~ivcn intressant i andra avseenden exempelvis frågan om styrelse
representation. En utvidgning av koncernbegreppet hör diirför giilla alla 
koncernbildningar och giilla i alla för de anställda viisentliga avseenden. 

1CO: Koncerndden i lagförslaget innebär att koncernred1wisning skall 
avges. En majoritet i kommittC:n har dock föreslagit att denna skyldighet 
endast skall giilla om koncernen sysselsatt i medeltal minst tio anstiillda. 
St1som en ledamot och de biigge arhetstagarexperterna i en reservation 
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konstaterat. vore det synnerligen urillfredsstiillandl' inte bara för de an
stiillda om övriga koncerner skulle undantas. TCO kan inte acceptera att 
de anställda går miste om viktig information i just sädana .koncerner diir 
deras möjligheter till insyn eljest är mer begränsade och tillstyrker därför 
reservanternas förslag. 

Vidare anser TCO att den av utredningen föreslagna utvidgningen av 
korn:ernbegreppet inte är tillräckligt hcltiickande. Spe~'.iellt allvarligt är att 
flera stora koncernbildningar inte skulle omfattas av utredningens förslag 
om sidoordnad koncern. Detta giiller exempelvis fohnsonkoncernen och 
Bonnierföretagen. I en gemensam skrivelse frftn tolv LO- och PTK-fiir
bund till industriministern har Jessa förbund påtalat att Johnsonkoncernen 
utgiir en koncernbildning där de ansrnllda inte kan fä insyn i för dem 
synnerligen viktiga förhållanden på grunu av nuvarande lagstiftning. TCO 
anser det mycket angeläget att fohnsonkonccrnen och liknande koncern
bildningar omfattas av koncernbegreppet i en kommande lagstiftning. 

Slutligen anser TCO att det vore otillfredsställande om det av utredning
en föreslagna nya koncernbegreppet endast kommer att innehiira krav på 
koncernredovisning. Från de anställdas synpunkt är koncernbegreppet 
betydelsefullt i flera andra avseenden. Det gäller bl. a. frägan om styrelsl'
rl'prcsentation. 

S1·enska Rl'vis11rsam.fi111dct SRS: Det finn~ enligt samfundets uppfatt
ning ingen anledning att föreskriva olika regler för skyldigheten att offent
liggöra årsredovisning och koncernredovisning. 

Inte minst i fråga om skyldigheten att upprätta koncernredovisning bör 
fördelen av sådan redovisning vägas mot de kostnader som åsamkas före
tagen. Som utredningen själv pf1pekat (sid. 182) kräver upprättandet av 
koncernredovisning en inte obetydlig bokföringsteknisk kunskap. varför 
det får förutsättas att medverkan från utomstående redovisningsteknisk 
sakkunnig kommer att efterfragas. Den information. som berörda intresse
grupper kan ha ett sakligt intresse av att fä tillgång till. torde mycket väl 
kunna ges i annan form än genom en koncernredovisning. Uppgift om 
ägareförhållanden. "koncerninterna" mellanhavanden m. m. kan således 
lämnas utan upprättande av koncernredovisning. 

Aktiebolagslagens syfte med koncernredovisning. att bestämma gränsen 
för vinstutdelning inom koncernen. saknas helt i den föreslagna lagstift
ningen. där man inte har uppdelning i bundet och fritt kapital. I ett handels
bolag kan sålunda alla vinstmedel fördelas mellan bolagsmänncn. En "si
doordnad koncern" torde vidare mestadels ägas av en eller ett fä.tal fysiska 
personer. Vinstutuclning iir i dessas. k. fåmansbolag sällsynt. då vinsto.:n i 
stället vanligen uttages som lön. 

Införandet av ett nytt koncernbegrepp kan komplicera annan lagstift
ning. där uttrycket koncern kan ha en annan betydelse. 

Rent redovisningstekniska problem kan uppkomma vid ett genomföran
de av förslaget. Nägra normer. vare sig nationella eller internationella finns 
inte för upprättande av koncernreuovisning for de "koncerner" utrt>dning
en sammanshillt. 

Sammanfattningsvis avstyrker samfundet förslaget vad giilll'r sl\yldighe
ten att upprätta klincernredlivisning. 

Si·erii.:cs Red111·i.rni11i.:sk1ms11/tas.fi"irh11llll: Hetriiffande förslaget avseen
de 1'oncerner delar vi utredningens uppfattning att slirskilda regler avseen
Je koncerner ml'd handclsholag är nödvändiga. 
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3 .4 .2 Siduurdnadc /...onccma 

Ö1·1'r1l!..la[.:ar1"11 i Stockholm: Siirskilt angelägen synes mig reformen he
träffande sidonrdnade kom:erner. vilka regler även foresl~is g:illa :igare till 
aktiebolag. Emellertid är det i 3 kap. 12 * I st. 2 p. uppstiillda kravet att de 
juridiska personerna skall stä unda den fysiska personens enhL'lliga led
ning ur äklagarsynpunkt väl strängt. I brottssammanhang förekommer det 
nämligen ofta att hulvaner stflr som ledare för företag i sidoordnade kon
cernt:r. Det finns diirför risk för all liin:-styrelsen med den föreslagna 
lagtexten i många fall kan komma att sakna tillräckligt underlag för föreläg
gande att inkomma med koncernredovisning. Jag förutsätter då att regler
na om undantag fran samma räkenskapsar i 3 kap. 5 * 2 st. och 14 § 2 st. 
kommer all tilliimpas yltcrst restriktivt. Det har n;imligen i praktiken visat 
sig att brottslighet pä ifr:'lgavarande omrt1de ofta möjliggjorts genom att 
olika räkenskapsär kunnat användas för olika bolag eller all ell holag haft 
brutet riikcnskapsär medan dess ägare deklarerat per årsskiftet. 

R11/..._ti"irin[.:s111immfr11 (mqjorite/1'11): Fiir hl. a. li\.ngivarc och de anställda 
innebiir det idag i en del fall betydande svi\.righetcr att fti överblick över 
och insyn i det som utredningen benämner "sidoordnade koncerner". RFN 
kan mol den bakgrunden se att det föreligger ett behov av all förbättra 
informationen fran och om shdana verksamhetsformer och Lir positiv till att 
redovisningskraven utvecklas på ett sådant sätt att de ökade informa
tionskraven kan tillgodoses. 

Det vore givetvis önskvärt att gällande praxis för upprättande av arsre
dovisning i koncerner med vanliga moder- och dotterbolagsförhållanden 
ocksä kunde tillämpas di\. det gäller typen "sidoordnade koncerner". Den
na praxis innebär bl. a. eliminering av alla interna mellanhavanden mellan 
kom:erncnheterna (aktieinnehav. internvinster etc.). Kommitten förutsät
ter på sidan 206 i betänkandet att "vad i specialmotiveringen till 7 * sagts 
om eliminering av interna resultatposter. interna mellanhavanden. internt 
aktieinnehav och internvinster otksa gäller då fråga är om sidoordnat 
koncernförhållande". Enligt BFN :s uppfattning saknas emellertid kon
cernstrukturens förutsättningar för att tillämpa gängse regler för upprättan
de av koncernresultat- och koncernbalansräkningar. Den koncernredo
visning som av utredningen föreslås i 12- 15 ** för "sidoordnade kon
cerner" skulle enligt vad BFN förstt1r resultera i ett slags sammanlägg
ningsbalans där inga som helst elimineringar kan göras. UFN !inner inte att 
man i bet~inkandct tillräckligt kartlagt värdet och användningen av den 
information som därigenom uppnås. 

Koncernredovisning i "sidoordnade koncerner" medför sålunda nya 
redovisningstekniska problem utöver de som är förknippade med koncern
redovisning i koncern med t. ex. aktiebolag eller handelsbolag som moder
företag. För konccrnredovisning i "sidoordnade koncerner" finns varken 
praxis eller nationella/internati1>nella rekommendatilmer. Aven om utred
ningen diskuterat svårigheterna anser BFN att dessa inte iir tillr~ickligt 

beaktade. Som oklara frägor vill BFN framhtllla bl. a. följande: 
- Definition och redovisning av det egna kapitalet. Skall enbart kapital 

som intjänats efter övertagandet/starten fä riiknas in i "koncernens" egna 
kapital eller skall det egna kapitalet riiknas fram genom sammanläggning 
av de fristt1endi.: holagens? 

- Hur skall förviirvad lagerreserv redovisas"! 
- Rchandlingcn av minoritetsp11st i annat i den "sidoordnade koncer-

nen" ingtu:nde bolag som forv:irvats fdin ägaren av di::n "sidPordnade 
koncernen ... Hur skall ev. över-/unJerviinlc behandlas·~ 

- Definition och behandling av internvinst s1lm uppst:ltt vid försiiljning 
mellan sidoordnade bolag'.' 
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BFI' anser sammanfattningsvis de reJovisningstekniska frägorna i sam
hanJ med sidoordnade kom:erners t1rsreJovisning vara av sä genomgripan
de natur ::itt det framlagda förslaget i nuvarande utformning inte bör läggas 
till grund för lagstiftning utan hör utredas vidare. 

Bokfiiringsniimnden ( reserl'ation m· lt'damiitcnw Lennart Nyström, 
LO. och Birgitta Isaksson Phl'-::.. TCO): 13 kap. 12-16~§ föreslas att s. k. 
sidl)Ordnade koncerner skall avge konccrnredovisning. För bl. a. långivare 
och de anställda innehär det idag i en del fall betydande svårigheter att fä 
i.iverhlick över och insyn i det som utredningen benämner sidoordnade 
koncerner. Som holagskommitten påpekat har ()(;ksä hankinspektionen i 
remissvar ptt aktiebolagsutredningen pekat på de problem som finns med 
dessa ekonomiska konstellationer. Mot den bakgrunden föreligger det ett 
behov av att förhättra informationen från och om de s. k. sidoordnade 
koncernerna. Vi vill därför tillstyrka utredningens förslag om redovis
ningsskyldighet för s. k. sidoordnade koncerner. 

Koncernredovisningen i sidoordnade koncerner kan dock medföra nya 
redovisningstekniska problem utöver dem som normalt är förknippade 
med koncernredovisning i koncerner med t. ex. aktieholag eller handelsho
lag som moderföretag. 

Vi tillstyrker mot bl. a. denna bakgrund utredningens förslag (3 kap. 7 §) 

att i denna lag liksom i aktiebolagslagen medge undantag från kravet på 
t. ex. koncernresultaträkning om det med hänsyn till koncernens samman
sättning eller andra särskilda skäl är förenat med synnerliga svårigheter att 
tillämpa en fullständig koncernredovisning. Enligt vår mening innehär 
dettä att den som har att upprätta koncernredovisning för sidoordnade 
koncerner i sådana fall ålägges att upprätta minst en informationssamman
ställning innehållande en förteckning över den sidoordnade koncernens 
bokföringsskyldiga juridiska personer. 

Till en sådan förteckning bör fogas en redogörelse för samtliga de 
ekonomiska mellanhavanden som förekommer mellan de i förteckningen 
förekl>mmande juridiska personerna inbördes och mellan dessa juridiska 
personer och ägaren. Därtill skall också fogas årsredovisning för vart och 
ett av de av honom kontrollerade bolagen och övriga juridiska personerna. 
Förteckningen jämte diirtill fogade handlingar bör enligt var mening insän
das utan anmaning till PRV i likhet. med vad som enligt utredningens 
förslag skall gälla för mer fullständiga koncernrcdovisningar för sidoord
nade koncerner. En sädan sammanställning synes vara analog med 21 § 
BFL. 

Vad gäller de särskilda nya redovisningstekniska problem som följer av 
koncernredovisning för sidoordnade koncerner anser vi att BFN bör ta upp 
dessa till behandling när en lagstiftning om sidoordnade koncerner blir 
verklighet. Genom utfärdande av anvisningar kan då. BFN undanröja de 
tekniska problem som kan uppstt1 vid upprättandet av koncernredovisning 
för sidoordnade koncerner. 

Vi vill vidare tillstyrka utredningens förslag i 3 kap. 16 ~ att det införs 
regler som föreskriver upplysningsplikt för företag i sidoordnade kon
cerner att namnge övriga företag i koncernen. Vi anser dock att alla 
ekonomiska mellanhavanJen med övriga företag i den sidoordnade kon
cernen bör anges och inte enhart andel av ftrets inköp och försiiljning som 
utreJningen föreslagit. 

För att undvika kringg{1enJe av bestämmelserna 0111 koncernredovisning 
för sidoordnade koncerner anser vi att "fysisk person .. i avsnittet 0111 

sidoordnaJe koncerner bör ersättas meJ "fysisk person samt denne när
st:iende personer''. 

Förekomsten av niirstående personer presumeras diirvid innebiira en 
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gemensam ledning med ett bestiimmandc innytande men all presumtionen 
faller om det visas all gemensam ledning inte finns. 

Ba11ki11spekti1111c11: Som tidigare niimnh vill inspektionen !äta gränsen 5 
anstiillda sl<'.1 igerwm iiven niir det giiller koncernredovisningen. lnspcktin
ncn anser det niimligcn väsentligt all även småföretagare som driver sin 
verksamhet i olika bolag åHiggs att iaktta dessa regler. Inte minst kan detta 
ha sin betydelse vid de sidoordnade koncerner som inspektionen berörde i 
sill remissyttrande över akticbolagsutredningens förslag till aktiebolagslag 
lKh som nu får en i stort sett tillfredsställande lösning. 

Patent- och registrerinitn·crket: Kommitten föreslar införande av redo
visningsrcgler för företagskombinationer där icke bokfö1ingsskyldig fysisk 
eller juridisk person har ett bestämmande inflytande över tvä eller flera 
bokföringsskyldiga juridiska personer. Patentverket ifrågasiiller om denna 
form av rednvisning kan ge någon information. som inte kan utHhas ur den 
rechivisning som respektive företag är skyldigt avgiva. I den mtm den 
åsyftade redovisningen närmast får karaktären av en förmögenhetsdekla
ration synes bestiimmelser därom höra hemma i annan lagstiftning iin den 
bolagsräl!sliga. Något register föres ej över fysiska personer och deras 
aktieinnehav varför patentverkl't iiven saknar möjlighet att kontrollera om 
skyldighet all insiinda redovisningshandlingar föreligger. Patentverket har 
därför inte funnit övertygande skäl för förslaget i denna del. 

Konkurslavkommitth1: Under konkurslagskommittens arbete med det 
framlagda förslaget om näringsförbud visade det sig att mindre nogräknade 
företagare bl. a. begagnar sig av s. k. oäkta eller sidoordnade koncerner i 
syfte att nå ekonomiska fördelar på borgenärernas eller samhällets bekost
nad. Den bristande insynen i en sådan koncern omöjliggör en totalbild av 
den verksamhet som bedrivs. Den av holagskommitten föreslagna ordning
en i frf1ga om sådan koncern synes därför vara ett steg i rätt riktning. 
Emellertid kan skyldigheten att avge koncernredovisning för företag som 
ingår i sidoordnad koncern lätt kringgås. t. ex. genom att den redovis
ningsskyldige sprider aktierna på honom närstående eller anlitar bulvan. 
Över huvud synes regleringen inte ta sikte på de missbruksproblem som 
förekommer. I detta sammanhang kan också pekas på att förslaget inte 
anvisar någon möjlighet till kontroll av reglernas efterlevnad. 

St(fit•l.1·e111red11in1t<'n: Skälet till förslaget att införa ett nytt koncernbe
grepp är att det finns el! behov av insyn utanför de vanliga koncernforha!
landcna. Därför är det svårt att förstå varför kommitten har undantagit de 
företag som utövar den enhetliga ledningen över sidoordnade koncerner. 
Behovet av insyn lär inte vara mindre i dessa företag. Det torde snarare 
förhålla sig tvärtom. Den föreslagna begränsningen torde bero på att före
tagen i dessa fall inte driver någon bokföringspliktig verksamhet. Men i så 
fall bi.ir det överviigas att utvidga hokföringsskyldighcten. 

Vidare är det av praktiska skiil oHimpligt att bygga ett koncernbegrepp 
pi:i skyldigheten att upprätta hrshokslut. Det beror pt1 att bokforingslagstift
ningcn bygger pä det civilrättsliga niiringsidkarcbcgrcppet. Som vi tidigare 
har framhållit ~ir detta begrepp mycket allmänt hållet. Det kan därför vara 
svflrt att tilHimpa en bestiimmelse som bygger pti detta begrepp. Dessutom 
kan bokforingsskyldighcten skifta friln det ena tiret till det andra. Diirmed 
kan exempelvis en stiftelse överga frt111 att vara moderföretag i en koncern 
till att bli det ledande företaget i en siduordnad kLrncern. 

Enligt vär uppfattning saknas det anledning att arbeta med två olika 
koncernbegrepp. Hehovet av insyn i koncernförhållanden bi.ir i stiillet lösas 
genom att föriindra det allmänna koncernbegreppet. Kravet på all moder
företagen skall ha att uppriitta tirsbokslut bör tas bort. Diirmcd blir begrep
pet sidlinrdnad knncern överflödigt. Vi anser att detta pä ett biittrc siill än 
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kommittens förslag tillgodoser behovet av insyn. 
I övrigt fär vi h;invisa till vad vi tidigare har anfört om koncernförhållan

den. Vi vill s~irskilt erinra om att skyldigheten att liimna knncernredovis
ning inte enhart bör vara heniende av antalet anställda inom koncernen. 
Vidare hör stiftelser siinda in konccrnrcdovisningen till den länsstyrelse 
som iir tillsynsmyndighet enligt 1 * lagen ( 1929: 116) om tillsyn över stif
telser. 

FAR: I 3 kap. 12-16*~ har upptagits förslag till definition av "sidoord
nad koncern" och regler för koncern redovisning i sådan koncern. Den 
enda motiveringen för införandet av detta nya hegrepp ligger i att det 
antagits vara fampligt med koncernredovisning för dessa förhällanden. 
Emdkrtid synes kommitten över huvud taget ej ha gätt in på frt1gan om 
nyttan av en st1dan relkivisning och diskuterat vem eller vilka som skulle 
kunna ha anv;indning av den. 

FAR vill för sin del hestiimt avstyrka införandet av lagregler om "si
doon.lnade koncerner" och redovisningshesUirnmelser for dem. H;irflir 
kan flera starka sbl anföras. 

a) FAR kan inte inse att det uppstär någon nytta för de av lagstiftningen 
herörda intressentgrupperna genom koncernredovisning för "sidoordnade 
koncerner'·. vilken k<tn uppväga de kostnader och probkm en lagstiftning 
h;irnm skulle medföra. "Sidoordnade koncerner" torde huvudsakligen 
hcslå av aktieholag för vilka arsredovisning redan krävs enligt aktiebolags
lagen. Dessa årsredovisningar är tillgängliga för alla. och den ytterligare 
information som tillförs torde bli ganska begränsad. 

b) Införandet av detta nya koncernbegrepp skulle komplicera annan 
lagstiftning, vari koncernbegreppet har införts eller kan komma att införas. 

c) Åtskilliga nya rent tekniska redtivisningsproblem skulle uppkomma. 
för vilka f. n. varken finns någon praxis eller några nationella eller interna
tionella normer. 

d) Övervakningsmöjligheterna förefaller vara sm~L Aktieägarförteck
ning for aktieb,)lag registreras inte och det är alltsä inte möjligt för PRV att 
avgöra for vilka "sidoordnade koncerner'' årsredovisning skall avges. 
Visserligen kan exempelvis de anstillda. vilka utgör en intresscntgrupp, 
begära en viss koncern redovisning hos PRV och sådana krav ger PRV viss 
möjlighet all kartliigga koncerner av detta slag. Det kan dock ifrägasiittas 
om PRV har resurser att aktivt utföra en sådan kartläggning. 

TCO: I fråga om koncerner konstaterar TCO med tillfredsställelse att 
utredningen i detta sammanhang liven behandlar vad den kallar "sidoord
nad koncern''. - - -

Sidoordnad koncern bör även i andra avseenden lin då det giiller kon
cernredovisning likst;illas med andra koncerner. 

S1·e11ska Handdskammarfiirhundct: I ett avseende kan Handelskam
marförbundet inte tillstyrka kommittC:ns förslag. Även sidoordnade kon
cerner. d. v. s. sådana diir fysisk eller juridisk person som inte har att 
uppr;itta ärshnkslut enligt bokforingslagen har ett bestämmande inflytande 
och besitter den enhetliga ledningen över tvfl eller flera bokföringsskyldiga 
juridiska personer. skall avge koncernredovisning. Som bl. a. framh::\llits i 

doktrinen kan det inte anses rimligt att hänföra företag till samma koncern 
endast av det skiil att de är ägda av samma person. Det torde inte vara 
ovanligt att fysiska personer äger och leder tv;l eller flera företag utan att 
dösa har ni'tgot samband. I vart fall kan det inte i den situationen anses 
rimligt att tala om ett koncernförhi'tllandc. N;·1gra argument för sin st:'111d
r11nkt har kommit ten inte heller presenterat annat ;in att risk i en sädan 
situalilin föreligger "för manirulationer med fiirctagcns ekonomi~ka ~tiill
ning". Sorn framhållits tidigare i detta remissyttrande bör emellertid i~tgär-
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der mot ekonomisk brottslighet inte ges formen av generella bestämmelser 
som onödigtvis försvårar verksamheten för seriösa näringsidkare. Han
delskammarförhundet avstyrker därför förslaget i denna del. l vart fall bör 
bestämmelserna utformas st1 att ett klart samband skall föreligga mellan 
företagens verksamhet för att de skall konstituera en koncern. 

S1•c11ska kunwzun.fi.irbundet: Eftersom kommunerna är icke bokförings
skyldiga juridiska personer skulle de, då undantag ej gjorts för dem, 
säledes vara skyldiga att upprätta kom.:ernredovisning för kommunala 
företag som uppfyller de i förslaget uppställda kriterierna. Farhågor for all 
en kl)mmun genom interntransaktioner av olika slag mellan kommunens 
företag skulle söka nå sådan! resultat att en koncernredovisning till gagn 
för presumtiva avtalsparter och andra skyddsvärda intressen skulle vara 
påkallad måste bedömas som obefogade. 

Enligt styrelsens uppfattning hör därför uttryckligt undantag från skyl
dighet att avge koncernredovisning för s. k. sidoordnad koncern kunna 
göras för de kommunala företagen. 

Sveriges Bokji"irings- och R<'l·isionshyråer.1 Fiirhund SBRF: Beträffande 
s. k. sidoordnade koncerner föreslår SBRF att endast företag som har något 
klart samband med varandra skall betraktas som sidoordnad koncern och 
avlämna koncernredovisning. Enba11 det förhållandet att en fysisk person 
äger och har ett bestämmande inflytande i två eller flera juridiska personer 
torde icke fä vara avgörande om ett koncernförhållande råder. Det kan 
röra sig om vitt skilda branscher där det kan vara motiverat med ett annat 
räkenskapsår än övriga ägda företag. 

Sveriges JnJ11strifi.ir/n111d: l ett avseende kan förbundet inte tillstyrka 
kommittens förslag. Även for företag i sidoordnade koncerner föreslås att 
den fysiska eller juridiska personen skall avge koncernredovisning. Kredit
givare. anställda och andra intressenter kan av naturliga skäl ha intresse av 
att veta vilka företag som en fysisk person har ett bestämmande inflytande 
över. Även för konkurrenterna kan finnas ett berättigat insynsintressc. 
niimligen om den fysiska personen använder sig av de företag över vilka 
han har ett tiestämmande inflytande pi\. ett sätt som innebär illojal konkur
rens. 

Mot de relaterade insynsintressena måste emellertid ställas de ytterliga
re bördor som skulle läggas på småföretagarna om förslaget genomfördes. 
Vid en sådan avvägning kan inte förbundet finna. att nyttan av de föreslag
na reglerna om en omfattande koncernredovisning vad beträffar sådana 
rörelser som står under fysiska personers ägande och enhetliga ledning är 
så stor att den uppväger det merarbete som uppstår för företagarna i fråga. 
Intresset av en inblick i sådana "koncerners" struktur hör - i vart fall i ett 
första steg - kunna tillgodoses genom att den fysiska personen till PR V 
insänder en förteckning över de företag i vilka vederbörande har mer är 
hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar. 

S1·erige.1 R1'd111·isni11gsko11sultcrs Fifrhund: Vi delar utredningens upp-
fattning att ni\.gon typ av koneernredovisning avseende s. k. sidoordnade 

koncerner kan vara av värde ur sftvä\ borgenärssynpunkt som fiskal syn
punkt. Vi ser det emellertid såsom angeläget att denna typ av koncernredo
visning skiljs frrm den typ av konccrnredovisning som tillämpas för äkta 
koncerner. Ur den synpunkten förefaller benämningarna koneernresultat
räkning och koncernbalansräkning tycksamma. Vi vill också framhålla 
vikten av att den enhetsbehandling av sidoordnade koncerner. som kom
mer till uuryck i lagförslaget. ocksä kommer till uttryck genom ändrade 
skatteregler. som möjliggör inkomstöverföringar även inom sidoordnade 
koncerner. 
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Bilaga 4 

Kommittens sammanfattning av sitt betänkande (SOU 
1979: 46) 

Betänkandet innchiiller förslag till iindr;1d hestämning av koneernhe
greppet i aktieholagslagen r 1975: 1385) IAHL>. Jagen r 1974: 12> om anstiill
ningsskydd f anshillningsskyddslagen I. lagen ( 1974: 981 I om arhetstagares 
rätt till ledighet för uthildning (studiekdighetslagenl samt semcstt:rlagen 
< 1977: 4801. Vidare innehällcr hetänkandct förslag till riktlinjer för redovis
ningen av intresseföretag. 

Kommittens överväganden om koncernbegreppets utformning tar 
friimst sikte pä frilgan huruvida 50/.'iO-holag och diirmcd jiimstiillda företag 
skall riiknas som koncernföretag. Med .'iO/.'iO-holag avser kommitten juri
disk person i vilken vartdera av t\'ii juridiskt fristiicndc ägarföretag har 
hiilften av rösterna for samtliga aktier eller andelar. l\kd 50/.'iO-bolag 
jiimstiiller kommitten - sf1vida inte annat siigs - juridi<.k pcr'il111 som ägs 
av !lera tin tvåjuridiskt fristiicnde företag under flirutsiittning. dds att inget 
av iigarförctagen har röstmajoritet i det underordnade röretagct och dels 
att ägarföretagen i avtal hestiimt att de endast gemensamt kan besluta i det 
underordnade företagets angelägenheter. Det utmiirkande för 50/50-bolag 
oi.:h diirmed jiimstiillda företag ärm. a. o. att vart och ett av de överordnade 
företagen endast har en negativ bestämmanderätt. dvs. en möjlighet att 
utöva vetoriitt i det underordnade företagets angelägenheter. 

I delhetiinkandct (SOU 1978: 671 Nya bolagsregler m. m. har kommitten 
i redovisningssammanhang föreslagit tvf1 ytterligare koni.:erndefinitioner 
utöver den som finns i ABL. I det nu framlagda betiinkandet behandlar 
kommitten även frågan i vad mån de i SOU 1978: 67 föreslagna koncernde
linitionerna bör påverka koncernbegreppet inom andra rättsområden. 

Konccrnredovisningsreglerna är de viktigaste av de regler för vilka 
koncernbegreppet är av betydelse. Frågan huruvida koncernbegreppet bör 
omfatta 50/50-bolag bör därför enligt kommittens mt:ning först och främst 
prövas mot bakgrund av att det gäller tillämpning av koncernredovisnings
reglerna. Till t:n början vill kommitten hiir framh{tlla att det synes strida 
mot hittillsvarande svensk bolagspra.xis att låta 50/50-bolag innefattas un
der koncernhegreppet. Enligt kommittens mening talar följande skäl mot 
att låta 50/50-bolag innefattas under koncernbegreppet i konccrnredovis
ningssammanhang. 

a) Det skulle ge läsaren av koncernredovisningen en felaktig bild om 
redovisningen '"blåstes upp"' genom att företag varöver moderföretaget 
saknar fullt herravälde redovisas som dotterföretag. 

b) Även från vinstredovisningssynpunkt framstår det som olämpligt att i 
koncernredovisningen medtaga företag som moderbolaget inte har full! 
herraviilde över. Ur koncernens synvinkel är 50/50-bolagets vinstmedel 
ännu inte realiserade. Moderbolaget har ju inte möjlighet att p[i egen hand 
driva igenom ett heslut om utdelning i 50/50-holaget. 

c) Att låta 50/50-holag innefattas under koncernbegreppet torde strida 
mot internationell koncernredovisningspraxis. 

dl Eftersom en utveckling av metoderna att på ett ändamålsenligt sätt 
redovisa bl. a. hälftenägda holag pågår. är det enligt kommittens uppfatt
ning olämpligt att nu låsa denna utveckling genom att betrakta 50150-bolag 
som dotterföretag. 
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Av dt: nu anfiirda skiikn ans..:r lwmmitten att .'ill!.'iO-holag int..: biir inne
fattas und..:r kon..:..:rnh..:greppct dii d<.:t µiiller tillämpning av konccrnrcdo
visningsregler. Det övernrdnade holag..:h iigarintr..:ssl'n i 50/50-holaget bör 
i sliilkt redovisas s;\sl)lll andra aktier eller andelar. Inte heller reglerna om 
l;ineforhud eller andra hestiimmelser i ABL vid vars tilliimpning koncern
begreppet kan ha hetydelse piikallar enligt kl'mmittcns uppfattning att 50i 
50-holag h.:traktas som dotterholag. 

Enligt ansUillningsskyddslagen. studieledigheblagen och föriildraledig
hetslagen far arbetstagare vid heriikning av anstiillningstid tillgodoräkna 
sig den sammanlagda anstiillningstiden hos olika arbetsgivare inom samma 
koncern. Enligt semestcrlagen har arbetstagare vid byte av anställning 
inom en koncern ri1tt att medföra intjiinade semesterfi.irmtmer friin en 
anstiillning till en annan. Dit det gäller de nu angivna arbetsriittsliga lagarna 
har kornmitten funnit det lämpligt att med koncernförh!illande jiimstiilla 
vissa situationer av 50/50-bolagstyp. Kommitten föreslitr sillunda att vid 
tilliimpning av dessa lagar vad som i dem siigs om koncern ocks{i skall 
tillämpas pi1 den samverkan mellan tva företag som kannetecknas av att 
det ena företaget jiimte annan är delägare i det andra företaget och de båda 
Jeliigarna endast gemensamt kan hesluta rörande det andra företagets 
angeliigenheter. 

I fräga om lag..:n om styrelserepresenlalion för Je anstiillda i aktiebolag 
och ekonomiska föreningar ( LSA l samt lagen om styrelserepresentation 
för de anställt.la i bankinstitut och försiikringsholag har kommitten däremot 
inte funnit skäl att jiimstiilla 50/50-bolagssituationen med koncernförhål
lande. 

Koncernbegreppet förekommer inte i medbestämmandelagens tMBL:sJ 
lagtext och frågan om .'i0/50-bolag skall riiknas som koncernbolag torde 
knappast fil hetytlelse vid tillämpningen av MBL i dess hittillsvarande 
lydelse. 

Enligt kommittens uppfattning bör vid tilHimpning av anställnings
skyddslag..:n, stutlieledighetslagen, föräldrakdighetslagen och semesterla
gen med kom:ern avses inte bara koncern enligt ABL utan även koncern 
och sidoordnad klmcern enligt kommittens tidigare framlagda förslag (se 
SOU 1978: 67) till lag om årsredovisning. revision och koncerner. I motsats 
till vad som skdt i sistnämnda lagförslag saknas anledning att i arbetsrätts
ligt sammanhang uppställa krav på minst tio anstilllda för att koncemför
hi'1llandet skall få räfölig betydelse. 

På flera av Je omriitlen inom skatterätten där ett kom:ernförhällande har 
betytlelse giiller - eller föreslår fi.iretagssi...atteberedningcn i sitt slutbetän
kande I SOU 1977: 86) Beskattning av företag skall gälla - ett särskilt 
kvalificerat konccrnhegrepp. Detta siirskilt kvalificerade koncernbegrepp 
omfattar inte 50/50-bolag. Begreppet dotterbolag förekommer emellertid 
utan niirmare precisering på skatterättens område Jå det gäller dolda 
vinsll'iverforingar od1 intcrnvinstrcservering. Hiir far diirför frågan bety
delse. huruvida 50/50-bolag är koncernbolag. För ett bestämt stånd punkts
tagande i detta sammanhang till den frågan fordras skatteriittsliga övervä
ganden som det ton.le ligga utanför kommittens uppdrag att g{1 in på. 
Kommitten understryker emellertid att Lien delar fliretagsskattebereuning
ens uppfattning att det allmänt sett iir en fördel om skattclagstiftningen 
direkt hygger p[1 den systematik som finns i civilrätten. Kommitten vill 
också erinra om, att företagsskatteberedningen uttalat att man i regel far 
falla tillbaka pi1 den koncerndefinition som används i ABL i de fall där 
definition av koncernbegreppet saknas inom skatteriitten. 1111 hcstiimmel-
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serna om dolda vinstöverföringar och internvinstreservcring. såvitt nu iir i 
frf1ga, kom till under giltighetstiden för 1944 <

0

trs aktiebolagslag. att sist
nämnda lag ej synes ha betraktat 50/50-bolag som kom:ernbolag, att kon
cernbegreppet ej diskuterades från skatterättslig synvinkel under förarbe
tena till ABL samt att kommitten föreslår att 50/50-bolag inte skall innefat
tas under det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet. 

I sitt delbetänkande SOU 1978: 67 har kommitten i rcdovisningssam
manhang och vid sidan av det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet före
slagit. som tidigare n~imnts, införande i lagstiftningen av ytterligare tvil 
koncernbegrepp. niimligen koncern med annat moderföretag än aktiebolag 
eller ekonomisk förening samt s. k. sidoordnad koncern. Huruvida den 
föreslagna nybildningen inom koncernredovisningsrättens omriide även 
bör leda till ny lagstiftning inom skatterätten. ligger det utanför kommit
kns uppdrag att bedöma. 

Enligt kommittens mening finns inte tillräckliga skäl att hiinföra 50/50-
bolag till koncernbolag då fråga är om koncern enligt lagen ( 1975: 11321 om 
förvärv av hyresfastighet m. m. 

Lagen om försäkringsrörelse. banklagen och sparbankslagen samt lag
stiftningen om ekonomiska föreningar är föremal för översyn i särskild 
ordning. Niir det giiller de i dessa lagar reglerade forctagsformerna saknar 
diirför kommitten anledning att särskilt överväga fdtgan om 50/50-bolagets 
behandling. 

Grunden för de koncernregler som kommitten intagit i sitt förslag till lag 
om årsredovisning. revision och koncerner (se SOU 1978: 67) överens
stämmer med grunden för koncernredovisningsreglerna i ABL. Inte heller 
koncerndefinitionerna i förslaget till lag om årsredovisning, revision och 
koncerner hör diirför omfatta 50/50-bolag. 

I enlighet med särskilda instruktioner i tilläggsdirektiven har kommitten 
granskat de särskilda problem fran redovisnings- och informationssyn
punkt som är förknippade med s. k. intresseföretag. Ett företag eller en 
koncern har ett intresseföretag lim det äger en betydande andel i ett annat 
företag utan att dock andelen är så stor att detta företag utgör dotterbolag. 

Med kommittens inst~illning till 50/50-bolagen, nämligen att dessa icke 
skall anses som dotterföretag, följer att de i stället hos ägarbolagen får 
betraktas som intresseföretag. 

Kommitten har för sin del arbetat n~ed följande definition: Ett företag iir 
ett intn:sseförctag till ett annat företag om det icke är dotterföretag till 
detta företag men detta eller den koncern. vari del är moderföretag. äger 
en andel av företagets kapital eller av rösträtten i företaget som uppgår till 
minst 20':;;;, och därjämte innehav.:! av aktierna (andelarna) representerar 
en varaktig förbindelse mellan företagen. 

Enligt den i Sverige använda metoden för redovisning av aktieinnehav. 
anskaffningskostnadsmetoden. redovisas i Jet aktieiigande företagets re
sultaträkning vad som erhålles i utdelning på aktierna. medan å andra sidan 
förlust i det företag, vari man äger aktier, kan medföra behov av ned
skrivning av dessa. Det aktieägande företagets andel i det delägda företa
gets resultat kommer på delta sätt ej direkt till redovisning. Detta är en 
brist som uppmiirksammats just i fråga om intresseföretag under de senas
te decennierna i svensk litteratur och praxis. Olika metoder för att avhjälpa 
denna brist genom tilläggsupplysningar i årsredovisningen eller pil annat 
sätt har kommit till användning i större svenska aktiebolags årsredovis
ningar under senare år. Även kompletterande uppgifter om det kapital i 
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intresscfördagen. som svarar mot det aktieägande företagets innehav. har 
börjat lämnas. om ock i mindre utstriickning. 

Kommitten har studerat d_enna utveckling och även elen alternativa 
metod för redovisning av aktieinnehav. som under senare är införts i vissa 
liinder for intresseföretagsinnehav. Denna metod är kiind under beteck
ningen "'the equity method .. lkapitalandelsmetodenl. 

Enligt kommitten skulle ett införande av the equity method. som kon
struerats och hittills tillämpats i länder. diir de svenska begreppen bok
sluhdispositioner och oheskattade reserver iir okända. icke väl svara mot 
de speciella behoven i svensk redovisning. D{i den internationella instiill
ningen till metoden dessutom iir splittrad. och ett införandt: av metoden 
skulle kräva väsentliga lagändringar. anser kommitten att denna metod 
icke i nuvarande läge hör införas i Sverige. 

Pil basis av sin genomg:'lng av svensk praxis har kommitten angivit 
riktlinjerna för en liimplig normering av redovisningen för intresseföretags
innehav. Kommitten anser emellertid ej att dl'! iir befogat att nu i detalj i 
lag reglera detta omr{1de utan föresliir att den vidare utvecklingen bör följas 
av den statliga hokföringsniimnden. som i miin av behov fiir utfärda erfor
derlig rekommendation pf1 omr~idet. Den har ocksä möjlighet att senare, 
om så skulle befinnas nödviindigt. ta initiativ till lagstiftning. 
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Bi/ag11 5 

Lagförslag av kommitten (SOU 1979: 46) 

Förslag till 

Lag om ändring i aktiebolagslagen ( 1975: 13851 

Hiirigenom förordnas att I kar.:!* aktiebolagslagen ( 1975: 1385) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Fiires/11ge11 lvdl'isl' 

2 ~ 

,\ger aktieholag s:i milnga aktier eller anddar i svensk eller utliindsk 
juridisk rerson att det har mer än hiilften av rösterna for samtliga aktier 
eller andelar. iir aktiebolaget moderbolag och den juridiska personen dot
terfliretag. Ager dottetforetag eller äger moderholag och dotterföretag eller 
!lera dotterföretag tillsammans aktier eller andelar i juridisk person i den 
omfattning som angivits nu. är även sistniimnda juridiska person dotter
företag till moderholaget. 

Har aktiebolag i annat falt pä 
grund av aktie- eller andelsinnehav 
eller avtal ett bestämmande infly
tande över juridisk person och en 
betydande andel i resultatet av dess 
verksamhet, är aktieholaget moder
bolag och den juridiska personen 
dotterföretag. 

Har aktiebolag i annat fall pä 
grund av aktie- eller andelsinnehav 
eller avtal ett bestämmande infly
tande över juridisk person och en 
betydande andel i resultatet av dess 
verksamhet. ~ir aktiebolaget moder
bolag och den juridiska personen 
dotte1i'öretag. t.:tt hestiimmande i11-
flvra11de skall inte anses fiireligga. 
om aktieholaget. utan att äga ak
tier eller andelar i den on~fi1ttni11g 
som siigs i första stycket, endast 
tillsammans med w111an kan hes/11-
ta rörande den juridiska personens 
1111geltlg<'nheter. 

Modcrholag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 19 
., Den ny;1 lagen gäller för koncern som bildats enligt den äldre lagen. 
3. Styrelserepresentation för anställda som förekommer vid denna lags 

ikraftträdande inskränks inte genom lagen. 

8 Rih.1J<1gt'11 /979i8U. I sam/. Nr 143. Bilagt"dd 
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2 Förslag till 

114 

Lag om ändring i lagen (1974: 12) om anställningsskydd 

Härigenom förordnas att 4 § lagen ( 1974: 12) om anställningsskydd skall 
ha nedan angivna lydelse. 

NuFarande lydelse Fiireslagcn lvdelse 

4 * 
Vid bestämmande av anstiillningstid enligt denna lag skall medräknas tid 

under vilken arbetstagaren har varit anställd hos annat företag inom kon
cern som arbetsgivaren tillhör. Har företag eller del av företag övergått till 
ny arbetsgivare, skall vid bestämmande av anställningstid hos den nye 
arbetsgivaren medräknas tid under vilken arbetstagaren har varit anställd 
hos förutvarande arbetsgivaren eller hos företag inom koncern som förut
varande arbetsgivaren tillhörde. 

Vad som unges i ji"irsta stycket 
om koncern är tillämpligt iil'en pä 
den samverkan mellan t1·å företag 
som kännetl'cknas a1· all det ena 
företaget jämte annan iir deläi::are i 
det andra företaget och de båda 
delägarna endast gemensamt kan 
besluta rörande det andra företa
gets angeliigenheter. 

Denna lag träder i kraft den I januari 19 

3 Ftirslag till 

Lag om ändring i lagen (1974: 981) om arbetstagares rätt till ledighet 
för utbildning 

Härigenom förordnas att 3 § lagen ( 1974: 981) om arbetstagares rätt till 
ledighet för utbildning skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu\"Grande lydelse Fiireslu1:cn lydelse 

H 
Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har 

varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller samman
lagt minst tolv månader under de senaste tvä ttren. 

Arbetstagare som vill deltaga i utbildning. vilken till väsentlig del avser 
fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor. har rätt till 
ledighet även om han ej har uppnfitt den anställningstid som har föreskri
vits i första stycket. 

Vid bestämmande av anställningstid enligt första stycket skall medräk
nas tid under vilken arhetstagaren har varit anst:illd hos annat företag inom 
koncern som arbetsgivaren tillhör. Har företag eller del av företag övergått 
till ny arbetsgivare, skall vid bestämmandet av anstiillningstid hos den nye 
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arbetsgivaren medräknas tid under.vilken arbetstagaren har varit anstiilld 
hos förutvarande arbetsgivaren eller hos företag inom koncern som förut
varande arbetsgivaren tillhörde. 

\!ad som angl'S i tredje stycket 
11111 koncern dr tilliimp/igt ill'cn f){J 
den swm•crkan ml'llan /Fä F1rt'lag 
som kä1111etccknas m· all det l'lla 
fiiretagetjiimtl' annan iir ddtlgare i 
det andra .fi"ircwgct och de bilda 
delägarna endast gl'lll<'nsw111 kan 
besluta riirandc det andra fiirl'la
f.:t'ls angl'iäf.:enhcter. 

Denna lag triider i kraft den I januari 19 

4 Förslag till 

Lag om ändring i semestcrlagen (1977: 480) 

Härigenom förordnas att 31 § semesterlagen ( 1977: 4801 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuwirande lydelse Föreslagen lydelse 

31 § 

Arbetstagares rätt enligt denna lag påverkas ej av att företag eller del av 
företag övergår till ny arbetsgivare. 

Övergår arbetstagare till ny arbetsgivare inom samma koncern. skall han 
i semesterhänseende äga samma riitt i den nya anställningen som han 
skulle ha haft i den tidigare. Hiirior förutsättes dock, att arbetstagaren ej 
uppbär semesterersättning av den tidigare arbetsgivaren och att han senast 
en månad efter anställningens upphörande avger förklaring till såväl den 
tidigare som den nye arbetsgivaren. att han önskar överföra intjänade 
semesterförmåner till den nya anställningen. 

I fall som avses i andra stycket är den nya arbetsgivaren berättigad att av 
den tidigare arbetsgivaren få ut ett belopp svarande mot den semesterer
sättning som denne eljest haft att utge till arbetstagaren. 

Vad som an[:e.1· i andra stycket 
om konc1'rn är til/iimpligt iil'(~n ptl 
den saml'erkan mellan t1•ä företag 
som kännetecknas ar att det ena 
företaget jämte arrnan iir delägare i 
det andra företaget och de /Jäda 
delägarna endast gemensamt kan 
besluta rörande det andra fiireta
gets angelägenheter. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19 



Prop. 1979/80: 143 116 

Bilaga 6 

Sammanställning av remissyttranden över 1974 års bo
lagskommittes slutbetänkande (SOU 1979: 46) Koncern
begreppet m. m. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av Svea hovriitt, 
kammarriitten i Stockholm. bokföringsniimnden !UFN ), hankinspektio
nen. försäkringsinspektionen, riksrevisionsverket ( RRV ), riksskatteverket 
( RSV ), kommerskollegium. patent- och registrerings verket. arbetsmark
nadssryrelscn !AMS1, arbetsdomstolen, statens industriverk. länsstyrel
serna i Stockholms och Viisternorrlands liin. anstiillningsskyddskommitten 
(A 1977: 01 ). 1978 ärs semesterkommittc !A 1977: 02). Föreningen Auktori
serade revisorer FAR (FAR). Lantbrukarnas Riksförbund ( LRFl. Lands
organisationen i Sverige ( LOl. Tjiinstemiinnens centralorganisation 
ITCO), Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR). Statsföretagens 
Förhandlingsorganisation (SFO). Kooperativa förbundet (KFl. Svenska 
Arbetsgivareförcningen. Sveriges lndustriförbund. Svenska Uankför
eningen. Post- och Kreditbanken <PKbanken). Svenska Handelskammar
fiirbundet, Svenska kommunförhundet. Svenska Revisorsamfundet SRS 
( SRS). Svenska sparbanksföreningen. Sveriges advokatsamfund. Svenska 
Företagares Riksförbund. Sveriges Hantverks- och Industriorganisation 
(SH 10) - Familjeföretagen och Sveriges Redovisningskonsultcrs För
bund. 

Kommerskollcgium har bifogat yttranden av Sk{mes Handelskammare 
och Stockholms Handclskammare. Länsstyrelsen i Viisternorrlands län 
har bifogat yttrande av Västernorrlands och Jiimtlands läns Handclskam
mare. LO har bifogat yttranden av Svenska Byggnadsarhetarcförbundet 
och Svenska Fabriksarbetareförbundet. 

Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund har av
gett ett gemensamt yttrande. PKbanken har anslutit sig till Svenska Bank
föreningens yttrande. 

Allmänt om betänkandet 

Fiirsiikringsinspcktionen, liinsstyrelsen i Stockholms liin, LRF. KF och 
S1·e1uka Företagares Riksj('irhund har tillstyrkt eller förklarat sig lämna 
utan erinran kommittens förslag i dess helhet. 

AAJS. liinsstyrl'isen i Viistemorrlands /iin och TCO har instämt i den 
inom kommitten avgivna reservationen (se vidare avsnitt 2.2. i remissam
manställningen) men tillstyrkt kommittens förslag i övrigt. 

LO: LO redovisade sin principiella syn på bolagsutredningens arbete i 
samband med yttrandet över delbetänkandet "Nya bolagsregler m. m." 
(SOU 1978: 67) till vilket LO vill hänvisa. Svenska Fabriksarbetareförbun
det visar i sitt yttrande på ett konkret delområde (koncernproblematiken) 
på nödvändigheten av att hela den associationsrättsliga lagstiftningen blir 
föremål för en omfattande översyn såsom LO framfört hl. a. i det tidigare 
nämnda yttrandet. 

Sl'enska Fahrik.rnrbetareförbundet: Enligt direktiven skulle bolagskom
mitten "förutsättningslöst utreda frågan om en ändamålsenlig utformning 
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av del ak1icbPlagsriittssliga koncernhegrerrct. .. Bolagskommittcn har inte 
följt dessa direktiv utan hegriinsal sig till en ganska grund analys av 
situationen for 50/50-bolag 01:h intn:sscföretag. 

Aktieholagsformen tillkom för ett ~ckel sedan för att röja undan ett 
hinder för den framviixan<le induslrialismen. Genom akliebolagsformen 
kunde företagaren befrias friin personligt ansvar lKh begränsa sitt ekono
miska risktagande samtidigt som han fick möjlighet att finna utomstående 
finansiiirer. Dessa senare gavs dessutom ett skydd mot att företagaren 
handskades onödigt vårdslöst eller brottsligt med <le finansiella mc<ld som 
linansiiirerna tillsköt. 

Aktiebolagsformen var ~in<lamålsenlig för detta sä länge det rörde sig om 
enstaka bolag. Men genom koncernbyggandet urholkades aklieholagsfor
mens skyddsmekanismer för finansiärerna. Kulmen nåddes med Kreugers 
koncernhyggande l)Ch omfattande finansiella operationer. Med Kreuger
kraschen som bakgrund hiirjade koncernregler utarbetas för att skyddda 
linansiiirerna även i koncernsammanhang. 

Nu kan man återigen konstatera att aktiebolagsformen i sin nuvarande 
tappning inte är ~indamålsenlig utan åter halkat efter utvecklingen. Det är 
nu allmänt accepterat att företagandet inte bedrivs enbart för att tillgodose 
kapitalägarnas avkastningskrav utan också för all tilllgodose samhällets 
och löntagarnas krav. Dessa har därför berättigade intressen både av 
riktigt utformad information och av inflytande på koncernernas utveckling. 
Den juridi~ka formen för koncernerna m<'iste anpassas till dagens verklig
het. 

Bolagskommittcn har i ett tidigare betänkande (SOU 1979: 67) tagit ett 
steg i den riktningen genom sitt förslag om sidoordnade koncerner. En 
utveckling i den riktningen innebär en kil in i det medvetna systematiska 
hollande med konkursföretag som vissa personer bedriver till förfång för 
samhället och löntagarna. 

Men ett förutsättningslöst utredande av koncernbegreppet borde ha 
föranlett bolagskommittcn att titta niirmare på behovet av en ny koncern
bolagsform som bättre avspeglade den verkliga situationen i koncernerna. 

Formellt är alla dotterbolagen i en koncern fristhendc juridiska personer 
med eget ansvar för sitt agerande. I verkligheten sker i dag ofta en delege
ring från moderbolaget till dotterbolagen av bcslutsbefogenheter. Vid den
na delegering behåller moderbolagen själv kontrollen över alla centrala 
beslut. En siidan typ av delegering torde sakna formell grund i lagstiftning
en som tvärtom formellt synes ge dotterföretagen de befogenheter som 
moderbolagen i verkligheten i dag anser sig ha rätt att delegera eller ej efter 
eget skön. 

I OECDs uppföranderegler för multinationella företag har dagens verk
lighet uppmärksammats. OECD-ländernas regeringar har i dessa regler 
slagit fast principen att den beslutsniva i en koncern som fattar de verkliga 
hesluten också har ansvar för dessa beslut gentemot t. ex. de anställda 
oavsett koncernens formella juridiska uppbyggnad. 

Niir OECDs uppföranderegler de senaste åren prövats vad giiller moder
bolagets ansvar, har regeringarna tvingats konstatera att de princirer man 
internationellt slagit fast i reglerna vad gäller moderbolagets ansvar och 
som avspeglar den vakliga situationen i dagens storföretag ännu inte slagit 
ige11lHn i den nationella aktiebolagsstiftningen t. ex. i Sverige. 

Svenska Fabriksarhetareförbundet anser att denna fr[1ga borde ha be
handlats av bolagskornmittcn. Dä sa inte skett anser förhundet att frågan 
om ;1tt skapa siirskilda mer ändami\lsenliga associationsriittsliga former för 
knncernfiiretag med det snaraste biir utn:das. 
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2 Koncernbegreppet 

2.1 50/50-bolaget i akticbolagsrättcn 

Följande remissinstanser har i huvudsak tillstyrkt eller förklarat sig 
liimna utan erinran kommittens förslag till behandling av 50/:'0-holag lKh 

diirmed jämställda företag inom aktiebolagsriitten: S1·ca ho1·riitt. kammar
riittl'n i Stuckhu/m, RR\l, kommcrskollegium. Skiim·s //uncld.1ka111mare. 
Stockholms flandc/skamm11rc. i·iisternorr/anJ.1· och Jii1111/a11J.1 /iin.1· l/an
ddskammarc. statens ind11.1·1ri1·erk, FAR. S1111.1:fi'iretagc11s f-'(irl11111dli11gs
organi.rntion. Si·enska Arhetsgil'arefi'ircningen, S1·eriges /11d11.1·1r(fi'irh1111d. 
Sn'nska Ban~f('ireningen. Svensk11 l/11nde/.1·k1111111wr_f(.irh11ndc1. Sn'11sk11 
ko1111ri11t~fi'irh11ndc1. S1·cnska Rel'isor.rnm.fimdet SRS. Sl'enska sparhanks
Firl'ningcn. S1·eriges adn1katsa111.fimd. S/110-Fami(i(f'iiretagcn och S1·ai
ges Redovis11ingskons11/tcrs Fiirh1111d. 

BoViiringsniimnden: B FN. som begriinsar sitt yttrande till att avse 
definition av koncernbegreppet vid tilliimpning av koncernredovisnings
och vinstutdelningsregler. har inte något att erinra mot den i utredningen 
föreslagna definitionen. under förutsättning att i enlighet med utrednings
förslaget kompletterande information om andelar i intressefiiretag lämnas i 
årsredovisning och koncernredovisning. 

Bankinspektioncn: Som utredningen konstaterar är koncernredovis
ningsreglerna de viktigaste av de regler för vilka koncernbegreppet är av 
betydelse. Inspektionen kan på de skiil utredningen anför godta utredning
ens koncernbegrepp. Vidare kan inspektionen instämma i utredningens 
uppfattning att det i och för sig iir angeläget att inom ABL ha ett enhetligt 
koncernbegrepp. Inspektionen är emellertid inte övertygad om att det nu 
valda koncernbegreppet bör gälla för bestämmelserna om limeförbudet. 
Frågan är enligt inspektionens uppfattning inte tillräckligt belyst för ett 
definitivt ställningstagande i ena eller andra riktningen. Vissa kringgående 
manövrer som togs upp av brottsförebyggaandc riidet i dess pm t 1979: 5 s. 
80 f.) om Aktiebolagslagen - förstärkt skydd for det bundna kapitalet 
rn. m. berörs inte alls i det remitterade bet:inkandet. Inspektionen för 
därför föreslå att den nyligen tillsatta utredningen Utredning om tillsynen 
över värdepappersmarknaden m. m .. som bl. a. skall ta upp frågan om 
undant<1g från lfoeforbudet. på lämpligt siitt bereds tillfälle ta stiillning till 
nu berörda problematik. 

RSV: Det är givetvis en stor fördel om ett enhetligt koncernbegrepp kan 
användas i aktiebolagsrätten. Vad avser koncernredovisningsreglerna i 11 
kapitlet ABL och reglerna om vinstutdelning enligt 12 kap ABL delar RSV 
helt kornmittens uppfattning att koncernbegreppet ej hör innefatta 50/50-
bolagen. Ifall 50/50-bolag inte ingi'tr i koncernbegreppet vid tillämpning av 
reglerna om låneförbud föreligger emellertid - som lagubkottet anfört i 
betänkande 1977/78: 8 s. 25 - risk för att läncförbudet kringgås. RSV vill 
därför framhi1lla att kompletterande bestiimmelser kan behövas vid till
l:irnpning av reglerna om liineforbud om det visar sig att liineforbudet 
kringgiis. 

RSV vill peka på att enligt 12 * 4 och 5 styckena bokföringslagen kriivs 
att företag inom samma koncern har samma riikenskapsår. RSV har som 
dispensmyndighet funnit att den regeln ej giir att uppfylla niir iigandcbola
gen till 50/50-holaget har olika räkenskapsilr. 

Patent- c1ch reJ:i.1·1rerinJ:.11·er/..1'/: För det fall 5()150 bolag betraktas som 
dotterbolag i förh{lllande till sina olika intressenter kan enligt patentverkets 
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mening svärigheter uppstå om de överordnade intressebolagen har olika 
räkenskapsär. Vilket riikenskapsår 50/50 holaget än ansluter sig till. upp
stf1r problem vid koncernredovisningen med annat överordnat intressebo
lag. vilket försvårar insyn och utvärdering av resultatet. Vidare kan 50/50 
bolaget med stöd av koncernregeln i bokföringslagen alternera mellan sin 
olika moderbolags bokslutsdatum. vilket i praktiken försvårar förståelsen 
av de herörda bolagens årsredovisningar od1 gör dessa sv~irhista. Patent
verket anser även av denna anledning att 50/50 bolag inte skall betraktas 
som i koncern ingående bolag i aktieholagsriittslig mening. På anförda skäl 
tillstyrker patt:ntverket kommittens förslag att förtydliga koncerndefini
tionen i nktiebolagslagen. 

LO: Kommittens överviiganden om koncernhegreppets utformning tar 
friimst sikte p[1 frågan om s. k. 50/50-bolag och diirmed jämställda företag 
skall räknas som koncernholag eller inte. Detta överviigande sker huvud
sakligen mLit bakgrunden av att kommitten ser .. konccrnredovisningsreg
lerna och reglerna om vinstutdelning (som) de viktigaste av de regler för 
vilka koncernbegreppet är av betydelse." Med detta snäva synsätt som 
utg{ingspunkt föreslär utredningen att de s. k. 50/50-bolagen i aktiebolags
rättslig mening inte skall betraktas som dotterbolag. Vid detta val av 
utgfrngspunkt för en koncerndefinition kommer kommitten genast i en rad 
definitionsproblem gentemot andra lagstiftningar vilket tvingar den till att 
pä ett närmast patetiskt sätt jonglera med en rad olika definitioner för att 
inte komma i konflikt med vissa självklara rättigheter i andra lagar. - - -
Från LOs utgångspunkter är det angeläget att man försöker finna ett 
enhetligt koncernbegrepp. Även om LO delar utredningens uppfattning om 
problemet med "upphlf1sning" av redovisningar och vinstredovisnings
aspekten får detta inte avgöra huruvida en bolagstyp skall hetraktas som 
tillhörande en koncern eller inte. Det senare får enligt LO snarast ses som 
ett tekniskt redovisningsproblem och ges lösningar därefter. - - - LO 
vill instiimma i Svenska Fabriksarbetareförbundet<; förslag att Bokförings
nämnden ges i uppdrag att utforma redovisnings- och informationsregler 
för 50/50-bolag och s. k. intresseföretag. 

S1·enska Fahriksarhctan'.förbundet: Bolagskommittens begränsade syn
sätt på hithörande frågor framgår klart av dess skäl mot att låta 50/50-
bolagen innefattas under koncernbegreppet. Frågan behandlas i stort sett 
utifrän att koncernredovisningen .. skall läggas till grund för beräkningen 
av koncernens för utdelning disponibla vinstmedel.·· 

Årsredovisningens betydligt vidare uppgift att ge en verklig bild av och 
information kring koncernens ekonomiska verklighet som kan ligga till 
grund för en bedömning av framtiden. vad gäller t. ex. produktionens och 
sysselsiittningens utveckling. har holagskommittcn ett ringa intresse för. 

Svenska Fabriksarbetareförbundct inser i och för sig vikten av de fakto
rer som bolagskommitten intresserar sig for och att vinstutdelningsbe
gr~insningen kan viiga så tungt att det kan vara oliimpligt att lägga in 50/50-
företagen i koncernens årsredovisning. Men detta far inte IL:da till att 
viiscntlig information saknas i i1rsredovisningen. Förbundet anser dföför 
att Bokföringsnämnden uttryckligen bör ges i uppdrag att utforma redo
visnings- och informationsregler for 50/50-bolag och intresseföretag. 

2.2 50/50-bolagct i arbetsrätten 

Följande remissinstanser har i huvudsak tillstyrkt eller fiirklarat sig 
Himna utan erinran vad kommitten föreslagit om 50/50-holag och därmed 
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jiimstiillda företag inom arbetsrätten: Sn·a hol'riitt. ha11kin.1pektionen, 
RR\ ". starens i11d11stri1'l'rk, FAR samt .'frerige.1· Redm·isningskon.rnlters 
Fiirh1111d. 

AA1S: Styrelsen tillstyrker även kommittens förslag till ändringar i la
garna om anställningsskydd och om arbetstagares rätt till ledighet för 
utbildning samt semesterlagen. Den förstnämnda lagändringen anser sty
relsen vara särskilt betydelsefull. N~ir det giiller koncernbegreppet vid 
tillämpningen av lagarna om styrelserepresentation for anställda ansluter 
sig emellertid styrelsen till reservationen på de skiil som framförs i den. 
Styrelsen anser det vara särskilt tungt vägande att man får ett något så när 
enhetligt koncernbegrepp på arbetsrättens omriide om koncernbegreppet i 
dessa lagar omfattar även 50/50-bolagen enligt samma definition som i de 
övriga nyssnamnda arbetsrättsliga lagarna. 

Arhetsdomstolen: Arbetsdomstolen delar uppfattningen att de s. k. 50/ 
50-bolagen inte skall omfattas av koncernregeln i lagen om styrelserepre
sentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar <LSA). 
Fråga uppkommer dock hur man övergångsvis skall förfara med de aktie
bolag eller ekonomiska föreningar. i vilka styrelserepresentation för de 
anställda förekommer på grund av att 50/50-bolagen ansetts falla under 
koncernregeln. Det kan kanske ifrågasättas om det är nödvändigt att 
komplicera systemet med särskilda regler för just det fallet. Men om 
sådana regler behövs är det från lagteknisk synpunkt föga tillfredsställande 
att lösa problemet genom att införa en övergångsbestämmelse till den 
föreslagna ändringen i I kap. 2 § aktiebolagslagen. En övergångsbestäm
melse bör i så fall anknytas till en lag om ändring av koncernregeln i 3 § 
andra stycket styrelserepresentationslagen. 

I delbetänkandet <SOU 1978: 67) Nya bulagsrcgler m. m. har kommi\\en 
föreslagit en lag om årsredovisning. revision och koncerner. Detta lagför
slag innehåller två koncerndefinitioner utöver den som finns i aktieholags
lagen. Enligt vad kommitten anfört i slutbetänkandet skall också dessa 
definitioner vara vägledande för tolkningen av koncernbegreppet i den 
arbetsrättsliga lagstiftningen. Enligt kommittens mening kan detta syfte 
uppnås utan att någon ändring genomförs i denna lagstiftning. Med hänsyn 
till den utformning koncernbegreppet fått inom den arbetsrättsliga lagtift
ningen delar arbetsdomstolen denna uppfattning. Det bör dock understry
kas att utredningen angående översyn av anställningsskyddslagstiftningen 
bör överväga en definitiv lösning av koncernbegreppets utformning. 

Liinsstyref . .-cn i Västernorrlands liin: I ett avseende har reservation 
anförts mot kommittens ställningstagande. nämligen beträffande tillämp
ningen av koncernbegreppet i fråga om styrelserepresentation för de an
ställda i 50/50-bolagssitutationen. Vad reservanterna anfört till förmån för 
att tillämpa koncernbegreppet i detta fall synes länsstyrelsen mer överty
gande än kommittens ståndpunkt. 

Skånes /landclskammare med instämmande av Stockholms Hande/s
kammarc samt Västernorrlands och Jiimt/1111ds lii11s Handclskammarc: 
Förslaget att låta koncernbegreppet i lagen om styrelserepresentation och 
motsvarande lag för anstiillda i bankinstitut och försiikringsbolag följa 
aktiebolagslagens reglering tillstyrks. 

Vad betrMfar de arbetsrättsliga lagar där kommitten stannat för en 
annan lösning kan till en början siigas att ett enhetligt knncernhegrepp i och 
för ~ig fören\;.lar lagstiftningen. Kommi\\en framht1llcr att de berörda la
garna. anställningsskyddslagen. studieledighetslagen och semesterlagen. 
tillkommit vid en tidpunkt dit lagstiftaren synes ha avsett att även 50/50-
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blllag skulle anses vara koncernbulag. En föriimlring i kllnsckvens med 
vad som nu föres!äs rör aktieholagslagens vidkllmmande skulle sillcdes 
innebiira en föriindring av dc materiella reglerna pii det arhetsrilthliga 
omriidet. vilket kommitten inte funnit 'motiverat att föreslil. Handelskam
maren vill framhiilla att dcn av kommitten föreslagna regleringen hetriiffan
de en av de aktuella lagarna. anstiillningsskyddslagen. i viss<t situati,1ner 
kan anses befriimja rörligheten på arbetsmarknaden. en dfckt som anst~ill
ningsskyddslag.en ju inte i övrigt kan anses ha medfört. Med hiinsyn till vad 
kommitten anfört och till det nu anförda vill handelskarnmarcn inte motsiit
ta sig den i förhållande till aktiebolag.slagen avvikande koncernddinition 
for arbetsrättens vidkommande Sl)m föreslagits. Det Jagtextflirslag som 
framlagts i denna del synes emellertid orimligt tungt och sviirtillgängligt. 
Lagtexten skulle alternativt kunna ges följande lydelse: ··vad som anges i 
... stycket om koncern giillcr iiven da ett företag iigs av tvii andra företag 
och de båda dcliigarna t:ndast gemensamt kan besluta rörande det ägda 
företagets angelägenheter.·· 

An.wil/11i11g.1·skyddskommittcn: I betänkandet föresliis att iigaraktiebolag 
och 50/50-bolag inte liingre skall anses som koncern enligt akticbolagsla
gen. I anslutning därtill fört:slf1s ett tilliigg till 4 ~ LAS av innebörd att 
ägarföretag och 50/50-bolag skall anses utgöra en koncern i LAS mening. 
dock endast för det fall att iigarföretagt:n är tv[1. Med utgilngspunkt i att de 
med 50/50-bolag jämställda företagsbildningarna omfattas av LAS kon
cernbegrepp innebär detta en förändring i det nu rådande rättsläget. Om tre 
eller flera från varandra fristående företag under former som är jiimställda 
med de som kännetecknar 50/50-bolaget bildar t. ex. ett gemensamt distri
butionsföretag. skulle arbetstagarna i det nybildade företaget för förvärv 
av rättigheter enligt LAS inte längre få tillgodoräkna sig eventuell anställ
ningstid i ägarföretagen. - I betänkandet föreslås vidare att koncernbe
greppet i LAS utvidgas till att omfatta s. k. sidoordnade koncerner. 

Anställningsskyddskommitten har enligt sina direktiv bl. a. att lagtek
niskt se över LAS och i anslutning härtill uppkommer skilda frilgor med 
anknytning till lagens koncernbegrepp. Därtill kommer att behov kan 
föreligga att mera övergripande se över det arbetsrättsliga koncernbegrep
pet. Mot bakgrund härav, och då underlag saknas för att bedöma de 
föreslagna ändringarnas praktiska omfattning. biir för närvarande någon 
förändring i rättsltiget med avseende på koncernbegreppet i LAS inte ske. 

Semesterkn111mitth1: Semesterkommitten har ingenting att erinra mot 
den föreslagna ändringen av semesterlagen. 

Semesterkom111itth1 (en minoritet a\' t1·J ledamiirer): Med hänsyn till 
semesterkommittens egna direktiv saknas enligt vår mening anledning för 
kommitten att på nuvarande utredningsstadium ta ställning till f6gan om 
ett utvidgat koncernbegrepp i semesterlagen. 

LO: När det gäller lagen om an~tällningsskydd kan ifrågasättas om inte 
det föreslagna tillägget till 4 § innebär en förändring av det nu gällande 
rättsläget. Om t. ex. tre från varandra fristående företag bildar ett gemen
samt produktionsbolag. skulle inte de anställda i det nya företaget längre 
kunna tillgodoräkna sig anställningstid i de olika ägarföretagen. Däremot 
när det gäller Jagen om styrelserepresentation skall de inte gälla. I fråga om 
medbestämmandelagen hävdar man spelar det ingen roll eftersom kon
cernbegreppet inte förekommer där. 

Det senare torde emellertid vara direkt felaktigt. Genom den s. k. NCB
domcn (nr I 1979) fastslås klart moderbolags indirekta ansvar för att 
dotterföretag kan förhandla och informera enligt MBL. - - -
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VaJ hetrMfar M BL iir det riktig! alt n~igon kom:erndetinilion inte förelig
ger i den. men det giir det inte mindre angeläget att koncernbegreppet fitr 
en enhetlig Jefinilion eftersom ett efterfoljanJe medbestämmandeavtal 
kommer att knyta an till rådande definitioner. 

l\.ommilten andas emellertid en viss osiikerhel om vilket koncernbe
grepp som iir det liimpliga~te inom arhetsrälten (sic! l och framhåller alt 
fri1gan om koncernbegreppets utformning inte därför bör uppfattas som 
definitiv. Anstiillnings~kyddskommilten och 1978 års sernesterkommille 
foresliis ta sig an fr~igan. 

LO tiinker inte närmare kommentera del logiska i den definitionshärva 
kommitten har hamnat i utan hiinvisar i stället till vad de h<tda underremit
terade förbunden anför. speciellt giiller detta angelägenheten av möjlighet 
till styrelserepresentation. Därutöver instiimmer LO i Svenska Byggnads
arhctareförhundets förslag i att - eftersom bget är som det iir - nya 
arhetsriiltskomrnillen tNARKl far i uppdrag att se över på ett konsekvent 
siitt hur den arhctsrilttsliga utformningen av konccrnhcgrcppel hör vara. 
En utgiingspunkt för översynen mäste enligt LOs mening diirvid vara att 
inga förmåner eller riittigheter för arbetstagare enligt de olika arhetsrättsla
garna inskränks. 

Redan enligt sina nuvarande direktiv kan hävdas att detta pronlemom
räde ligger inom NARKs mandat. 

S1·e11.1ka Bvggnad.rnrhettm'.{i"irhundet: I betänkandet föreslås att s. k. SO/ 
50-holag och därmedjiimställda företag ska riiknas som koncernföretag när 
det giillcr anstiillningsskyddslagen. studieledighetslagen, föräldraledighets
lagen och semesterlagen. Förbundet tillstyrker dessa förslag. 

Enligt förbundets uppfattning har kommitten inte varit konsekvent, när 
man inte lägger fram samma förslag niir det giillcr bgen om styrelserepre
sentation för de anställda i aktiebolag 01.:h ekonomiska föreningar. 

Som framgär av en reservation till betiinkanclet innehiir detta en försäm
ring ur arhetstagarnas synpunkt. eftersom det är "oomtvistligt att lagstif
taren vid tillkomsten av ABL avsiig att koncernförhiillande skulle föreligga 
mellan ägaraktiebolag och 5lVSO-bolag". Detta koncernbegrepp bör gälla 
iiven i frt1ga om styrelserepresentation för de anställda. 

Som förbundet har framhällit ridigare i andra sammanhang är det önsk
viirt att konccrnbegn:ppet ges samma innehtird i all arbetsrättslig lagstift
ning. Någon egentlig diskussion om denna frliga förs dock inte i betänkan
det. 

Kommitten siiger l. ex. att man anser det ligga utanför dess uppdrag att 
hehandla koncernbegreppet i förhållande till MBL -· tydligen diirför att 
koncernbegreppet inte förekommer i denna lag. Kommitten säger vidare 
att man inte analyserat vilket konl"<;Tnbegrepp som pcl sikt kan vara del 
liimpligaste inom arbetsriitten - denna foiga föreslits i stället bli överläm
nad till de sittande utredningarna om anställningsskyddslagen och semes
terlagen. Diirmed finns det dock risk bi'1de för en alltför splittrad och en 
alltför begriinsad lösning av frågan och förnundet avstyrker diirför försla
get. 

Eftasom koncernbegreppet nerör flera lagar än anst~illningsskyllds- 01.:h 

semc~terlagarna och eftersom cn samlad lösning iir nöJviindig. finner 
förbundet det naturligt att den arbetsrättsliga utformningen av koncernbe
greppet i första hand behandlas av den nya arbetsriittskommil!en. 

Diirmed hör det ocksii finnas förutsiittningar för att snabbt lösa angeläg
na frågor som giiller medbestiimmanJelagen (t. ex. fiirhandlings- och infor
mationsskyldighet inom koncerner) och förtroendemannalagen. som inte 
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alls hehandlas i Jet aktuella beUinkandet It. ex. fackliga uppdrag som gäller 
hela koncernen). 

Si·cnska Fahrik.rnrhctareförhuildct: När nu utredningen inte tagit det 
djupare grepp i koncernfrågan som ovan diskuterats (se avsnitt I i remiss
sammanstiillningen I vill förbundet [indt1 lämna följande synpunkter i den 
del av ulredningsförslaget som herör de arbetsrättsliga frågorna. Det iir 
synpunk1er som förbundet önskar få beaktade i avvaktan på en verkligt 
förutsättningslös utredning av frf1gan om utformning av koncernbegreppet 
i associationsrättsliga sammanhang. - - -

Betriiffande medbestämmandelagen säger utredningen att koncernbe
greppet inte förekommer i denna lag och frågan om en utvidgning av 
koncernhegreppet torde därför "knappast få betydelse vid tillämpningen 
av M BL". Enligt förbundets synsätt är detta en någol lättsinnig förklaring 
till den hegriinsning det innebär att inte föreslå regler i MBL som täcker in 
fr[1gor som rör koncernförhållanden. Förbundet menar också att denna 
hegriinsning inte är i enlighet med direktiven. 

Av hittills vunna erfarenheter av framför allt informations- och förhand
lingsreglerna i MBL vill förbundet i stället framhålla att det föreligger 
starka skäl för att införa koncernbegreppet ocksä i denna lag. Åtskilliga är 
de situationer då anställda i dotterbolag finner att för dem viktiga beslut 
träffats i koncernledningen/moderbolaget utan att dotlerbolagets anställda 
haft minsta möjlighet till information eller inflytande. Det kan t. ex. gälla 
vid holagsöverlåtelser genom aktieförsäljning, förändringar av verksam
hetsinriktning eller av produktionsnivå. 

Förbundet vill således föreslii all samma koncernbegrepp som nu före
slås för övrig arbetsrättslig lagstiftning också införs i MBL. - - -

Förhundet stöder till fullo förslaget i den reservation som avgivits i fråga 
om koncernbegreppet i lagen om styrelserepresentation. 

TCO: TCO tillstyrker utredningens förslag utom såvitt gäller tillämp
ningen beträffande lagen om styrelserepresentation diir organisationen 
instämmer i vad som framförs i reservationen. Majoritetens förslag skulle 
innebära en försämring av gällande rätt. Härutöver är det också sä, som 
anförs i reservationen. att de anställda i 50/50-bolagen bör ha en berättigad 
möjlighet till inflytande på och information om vad som sker i de samman
hang där de avgörande besluten för 50/50-bolag fattas. 

SACO!SR: Principen hör vara den att de med 50/50-holag jiimställda 
företagsbildningarna skall omfattas av anställningsskyddslagens koncern
hegrepp. Man kan svårligen på nuvarande nivå överblicka utbredningen av 
de med 50/50-bolagjiimställda företagsbildningarna varför SACO/SR anser 
att man bör närmare utreda förekomsten av dessa företagstyper för att på 
sikt niirmare kunna analysera och bestämma vilket koncernbegrepp som 
kan vara det lämpligaste inom den arbetsriittsliga lagstiftningen. 

St11t.1fiirelllf.:Clls Fiirlw11dli11gsorgani.rntio11: I fråga om de arbetsrättsliga 
avsnitten kan det ur principiell synpunkt vara betänkligt att arbeta med ett 
koncernbegrepp som avviker fr{m det inom andra riittsliga avsnitt giillande. 
Praktiska skiil talar emellertid för att kommittens försl<1g skall genomföras, 
eftersom detta bl. a. underliittar personalrörligheten mellan företagsenhe
terna inom koncernen. Även rättviseskäl talar för elen lösning förslaget 
innchiiller. Kommittens förslag tills1yrks diirför med det tilliiggct att Jet 
bör ankomma pt1 den anställde att bevaka sin riitt s;\ att av denne åheropad 
anstiillningstid blir registrerad hos vederbörande arbetsgivare. 

Den föreslagna lagtexten sf1vitt avser anställningsskyddslagen. studiele
dighetslagen och semesterlagen iir sakligt inviindningsfri. Det kriivs dock 
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juridisk skolning för att förstå innebörden. Med hänsyn till avniimarsidan 
bör texten ses över så att den blir mera lättillgänglig. 

Svenska Arbetsi:irnreföreningen och Sveriges lndustriji"irhund: Med av
seende på förslaget om ändring i anställningsskyddslagen. studieledighets
lagen och semesterlagen anföres följande. Innebörden av koncernbegrep
pet vid tillämpningen av 1975 års aktiebolagslag får anses osäker. även om 
ordalagen i 1 kap. 2 ~ aktiebolagslagen närmast ger vid handen att begrep
pet. trots föredragande departementschefcns uttalande i prop. 1975: 103, iir 
att tolka på samma sätt som enligt 1944 års aktiebolagslag. Vad härefter 
gäller koncernbegreppets innebörd vid tillämpningen av anställnings
skyddslagen och studielcdighetslagen märkes, att dessa lagar tillkommit 
före 1975 års aktiebolagslag. I motsats till vad som uttalats i det remittera
de betänkandet (sid. 82) får dä1for antagas. att lagarnas regler om koncern
förhållanden är att tillämpa blott vid förhandenvaron av vad som enligt 
1944 års aktiebolag utgjorde koncern. Att 1944 års aktiebolagslag sederme
ra ersatts av 1975 års aktiebolagslag. som till äventyrs laborerar med ett 
utvidgat koncernbegrepp, torde ej inverka på tolkningen numera av an
ställningskyddslagen och studieledighets lagen. 

I fråga om föriildraledighetslagen skall framhällas att denna, med avse
ende på koncernförh:illanden, innehåller blCltt en hänvisning till anställ
ningsskyddslagen. Föräldraledighetslagen torde därför vara att tolka på 
samma säll som anställningsskyddslagen i fråga om innebörden av kon
cernbegreppet. 

Såvitt slutligen angår innebörden av det koncernbegrepp varpå 1977 års 
semesterlag vilar kan vissa skäl anföras till stöd för antagandet att begrep
pet är alt tolka på samma säll som enligt övrig arbetsrättslig lagstiftning. 
Visserligen har semesterlagen stiftats efter det att 1975 års aktiebolagslag 
trätt i kraft. Emellertid kan ej utan vidare tagas för givet. att sist nämnda 
lag verkligen inneburit något avsteg från 1944 ärs aktiebolagsrättsliga kon
cernbegrepp. Frågan torde ej ha prövats i rättspraxis. Som tidigare fram
hållits talar ordalagen i 1975 års aktiebolags lag närmast för att det aktiebo
lagsriittsliga koncernbegreppet skall bibehållas oföriindrat. Hiirtill kommer 
för semesterlagens vidkommande all de tjänstemän inom arbetsmarknads
departementet som utarbetat propositionen med förslag till denna lag lik
som det föredragande statsrådet med stor sannolikhet varit omedvetna om 
den utvidgning av koncernbegreppet, som antytts i den till grund för 1975 
års aktieholagslag liggande propositionen ( 1975: 103). Den eventuella för
ändringen med avseende på det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet sy
nes ej heller ha uppmärksammats under det fortsalla lagstiftningsarbetet 
avseende semeslerlagen i regering och riksdag. Därest man på lagstiftar
nivå velat i semcsterärendct ansluta sig till det i propositionen till grund för 
1975 ärs aktiebolagslag föreslagna koncernbegreppet, skulle man eljest 
med största sannolikhet ha gjort särskilda uttalanden härom. särskilt som 
man i övrigt förde en tiimligen utförlig diskussion om olika kllncernförhål
landcn. Ett klarJ;iggandc skulle ha varit naturligt hl. a. med hänsyn till all 

det i propositionen 1975: 103 antydda, utvidgade koncernhegreppct inne
har en tiimligen uppseendeviickande nyhet i förhållande till \'ad som tidi
gare. gällt och ett avsteg såviil frän vad som i aktiebolagsriitbligt hänseende 
i allmiinhct tord:: giilla uwmlands (se det remilleradc hctiinbndet sid. 75) 
som från vad som ffir anses giilla inom den svenska arbetsriitten i övrigt. 
Det kan tillägga<> att \';irdct för arbetstagarna av ktincernhestiimmeberna i 
semesterlagen 01 ~) synes obetydligt: nftgon egentlig materiell förm;°in 
tillkommer ej arbetstagarna p;I grund av dessa besUimmelscr. 
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Med den hiir gjorda tlilkningen av anstiillningsskyddslagen. studieledig
hetslagen. föriildralcdighetslagen och semesterlagen innebiir det remittera
de förslaget en ut vidgning av tilliimpningsområdet för de i lagarna intagna 
reglerna om behandlingen av anstiillda. som inom en koncern övergtlr från 
anstiillning inom ett företag till ansttillning inom annat företag. Reglerna 
skulle enligt förslaget bli tillämpliga ej blott inom koncerner i vedertagen 
mening utan iiven vid sf1dan "'samverkan mellan tvi! företag som ktinne
tccknas av att det ena företaget jiimtc annan iir delägare i del andra 
företaget och de b[1da deliigarna endast gemensamt kan besluta rörande det 
andra företagets angeliigcnheter'". Organisationerna avstyrker lagstiftning 
av föreslagen innebörd. Som skiil härför åberopas följande. 

Redan nu giillandc arbetsrättsliga koncernregler medför avsevärda till
lämpningssv~irigheter för berörda företag. För att riitt kunna tilliimpa reg
lerna borde företagen införa ett invecklat registreringssystem att användas 
vid varje nyanstiillning. ett system som ej ~kulle ha någon annan funktion 
iin att siikerstiilla iakttagande av koncernreglerna. Aven om företagen inför 
ett s;'\dant registreringssystem med de kostnader det skulle medföra. skulle 
de dock ej kunna skapa fullstiindig säkerhet for att reglerna blev iakttagna i 
praktiken. Reglerna har niimligen gjorts tilliimpliga även i fråga om sådana 
arbetstagare som redan vid reglernas ikraftträdande var anställda vid kon
cernföretag. S~irskilda sv{1righcter erbjuder rätt tilli1mpning av 4 ~ anställ
ningsskydd slagen. som ej innehåller några tidsmässiga begriinsningar. Det
ta kan klargöras genom följande exempel. Man överväger under år 1979 att 
på grund av arbetsbri~t säga upp en arbetstagare. X. som vunnit anställ
ning i företaget A år 1973. alltså före anställningsskyddslagens ikraftträ
dande. ja t. o. m. före lagens tillkomst. Företaget A förvärvades år 1976 av 
bolaget B. Sistnämnda bolag förviirvade {1r 1978 aktierna i ett annat bolag 
C. Hos C var X anställd under några månader år 1947. Vid fastställande av 
turordning inom företaget A är 1979 kan företaget för X"s vidkommande 
länkas vara förpliktat att självmant. vid skadeståndsansvar. beakta ej blott 
anställningstiden hos A utan även de månader år 1947 då X var anställd hos 
C. - Det saknas varje anledning att ytterligare komplicera tillämpningen 
av hiir avsedda regler genom utsträckning av deras tillämpningsområde. 

Att särskilda koncernregler införts i viss arbetsrättslig lagstiftning torde 
sammanhänga med att det normalt föreligger en mer eller mindre utpräglad 
samhörighet mellan de till en koncern i egentlig mening hörande företagen. 
Såtillvida kan koncernreglerna sägas ha visst herättigande. Någon motsva
rande samhörighet kan emellertid ej sägas föreligga mellan å ena sidan 
ettvart av två ägarföretag, som äger hälften var av ett tredje företag. och å 
andra sidan '"dotterföretaget". Den bristande samhörigheten torde påver
ka även de anstiilldas bedömning. Det måste sålunda framstå som felaktigt 
för anställda med l{rng anställningstid hos '"dotterföretaget" att i en upp
sägningssituation bli åsidosatta. vid fastställande av turordning. av en 
arbetstagare med kortare anställningstid blott därför att arbetstagaren tidi
gare varit anställd under avsevärd tid hos ett av ägarföretagen. 

Gentemot de föreslagna ändringarna i de arbetsrättsliga lagarna kan 
även riktas den anmärkningen att det. om ändringarna genomförs. framstår 
som oklart vilka regler som bör tillämpas med avseende på tiden innan 
ändringarna träder i kraft. Vidare kan beräkningen av anställningstiden 
framstå som osäker eller i vart fall godtycklig, när en arbetstagare rör sig 
mellan flera än två bolag. Antag att "'moderbolagen" A och B gemensamt 
äger .. dotterföretaget" C. Om arbetstagaren är anställd först hos A och 
därefter hos 8. torde man vid anslällningstidens beräkning i samband med 
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en uppsiigning hos H ha att heakta blott anställningstiden hos H. däremot ej 
anställningstiden hos A. Om arbetstagaren är anställd först hos A. därefter 
hos H och slutligen hos C. torde man vid anställningstidens beräkning 
enligt de föreslagna reglerna ha att heakta ej blott anställningstidcn hos B 
och hos C utan även anstiillningstiden hos A. trots att det ej mellan A och 
H föreligger s~1dant samband som angives i de föreslagna nya reglerna om 
50/50-holag. 

Vidare skall framhållas, att organisationerna avstyrker det i bctiinkandet 
intagna förslaget att liita tillämpningen av de i de arbetsrättsliga lagarna 
intagna koncernreglerna omfatta jiimväl "sidoordnade koncerner" i den 
mening begreppet har i kommittens tidigare betänkande SOU 1978: 67. 
Skiiien för detta stiindpunktstagande framgår av det tidigare anförda. 

Svenska Ha11Jelskammwjurb11ndet: Förslaget att låta koncernbegreppet 
i lagen om styrelserepresentation och motsvarande lag för anställda i 
hankinstitut och försäkringsbolag följa aktiebolagslagens reglering till
styrks av forhundet. - - -

Då det gäller anställningsskyddslagcn. studieledighetslagen och semes
terlagcn vill handelskammartörbundet framhålla att ett enhetligt koncern
begrepp i och för sig skulle förenkla lagstiftningen. Med hänsyn till vad 
kommitten anfört och till svårigheterna att bedöma effekterna av skilda 
koncernhegrepp pt1 detta område vill dock förbundet för närvarande inte 
motsätta sig den i förhållande till aktiebolagslagen avvikande koncernde
finitionen. I likhet med kommitten förordar förbundet att frågan närmare 
övervägs av de arbetande utredningarna rörande anställningsskyddslagen 
och semesterlagen. Som tidigare framhållits hör strävan därvid vara. där
est inte vägande skäl talar för en annan reglering, att åstadkomma ett 
enhetligt koncernbegrepp i svensk lagstiftning. 

När det gäller det framlagda lagtextförslaget synes detta onödigt tungt 
och svllrtillgängligt. Lagtexten skulle alternativt kunna ges följande ly
delse. "Vad som anges i ... stycket om koncern gäller även då ett företag 
ägs av två andra företag och de båda delägarna endast gemensamt kan 
besluta rörande det ägda företagets angelägenheter." 

S1,c11ska sparhank~fiireningnz: Då det även på detta rättsområde förelig
ger risk för att man låser utvecklingen och då det måste anses mindre 
lämpligt att föregripa de sittande utredningarnas arbete, föreslår förening
en att koncernbegreppet även på det arbetsrättsliga området tills vidare 
utformas i enlighet med det associationsrättsliga i aktiebolagslagen. 

S\'(·riges aJ\'()katsamfund: Enligt samfundets mening är det för den 
praktiska rättstillämpningen mycket väsentligt att begreppet koncern har 
samma innebörd inom alla rättsområden. Endast mycket starka skäl bör 
medföra att begreppet ges olika betydelse i olika sammanhang. 

Samfundet anser inte att kommitten anfört godtagbara skäl för sitt för
slag att koncernbegreppet inom viss del av arbetsrätten. nämligen anställ
ningsskyddslagcn. studicledighetslagen, föräldraledighetslagen och semes
terlagen. skall utformas stl att vid tillämpningen av de nämnda lagarna med 
koncernförhållande j~imställs 50/50-bolag. i vilka ägarföretagen har negativ 
bestiimmanderätt i det ägda företagets angelägenheter. 

Samfundet vill framhfdla att frågan om koncernbegreppet inom arhets
riitten iir under p[igf1cnde utredning samt att kommittens nu gjorda förslag 
till särreglering inte synes överensstämma med förarbetena till förslaget 
om anstiillningsskyddslag (prop. 1973: 129), där det uttalades att koncern
begreppet enligt den föreslagna lagen skulle vara detsamma som enligt 
1944 års aktiebolagslag. 



Prop. 1979/80: 143 127 

Kommitten synes ha anfört det enda sakliga skälet för en särreglering att 
intressegemenskapen mellan företagen gör att det ter sig naturligt att en 
arbetstagare. som övergår från det ena företaget till det andra, får tillgodo
räkna sig anställningsti<l i det företag han lämnar. Samfundet anser inte att 
det av kommitten åberopade skälet är starkt nog för den föreslagna särreg
leringen. D~irtill kommer att resultatet av de arbetande utredningarna 
rörande anställningsskyddslagen och semesterlagen bör avvaktas. Enligt 
samfundets erfarenhet förändras inte rättsläget av att arbetstagare vid 
tillämpning av <le n~imnda arhetsrättliga lagarna mr tillgodoräkna sig an
ställningstid endast vid övergång från företag som omfattas av det för 
akticbolagslagen föreslagna koncernbegreppet. Kommittens förslag skulle 
däii'ör innebära en utvidgning som enligt samfundets mening måste prövas 
till sina konsekvenser på ett mera omfattande och djupgående siitt än som 
kommitten torde ha haft möjlighet att utföra inom ramen for sitt utred
ningsuppdrag. 

Samfundet tillstyrker kommittens förslag att vid tillämpning av anstiill
ningsskyddslagen. studieledighetslagen, föräl<lrale<lighetslagen och semes
terlagen med koncern skall avses inte bara koncern med aktiebolag som 
moderbolag utan även de två typer av koncerner som kommitten definierat 
i sitt tidigare framlagda förslag (SOU 1978: 67) till lag om årsredovisning, 
revision och koncerner. Samfundet tillstyrker även förslaget att i arbets
rättsligt sammanhang kravet enligt nämnda lagförslag på minst tio anställ
da för att koncernförhållande skall få rättslig betydelse slopas. 

Sl/10 - Fami(je.föreragen: Beträffande vissa avsnitt av det arbetsrätts
liga området har kommitten stannat för en annan uppfattning än inom det 
aktiebolagsrättsliga området och jämställt vissa situationer av 50/50-bolag 
med koncernförhållanden. Vi anser att anledning saknas att genom sådan 
utvidgning av reglernas tillämpningsområde ytterligare komplicera nu gäl
lande arbetsrättsliga koncernregler. som redan medför betydande tillämp
ningssvårigheter för företagen. Samma regler som i detta avseende gäller 
enligt aktiebolagslagen bör alltså gälla även på arbetsrättens område. 

2.3 50/50-bolaget i skatterätten 

S1·c11 hovriitl och S1·criges mfrokar.wm(und har förklarat sig dela <len i 
betiinkandet återgivna uppfattningen att det allmänt sett är en fördel om 
skattelagstiftningen direkt bygger på den systematik som finns i civilrätten. 
Kammarriillen i Srockholm: Den bestämning av koncernbegreppet som 
kommitten föreslagit för aktiebolagsrättens del och som kammarrätten 
ovan tillstyrkt är inte utan vidare applicerbar vid tillämpning av skattelag
stiftningen. Som kommitten påpekar (s 86) gäller på flera områden inom 
skatterätten ett siirskilt kvalificerat koncernbegrepp. Därmed begränsas 
betydelsen av frågan, huruvida 50/50-bolag är dotterföretag, till att främst 
avse spörsmål angående beskattningen av dolda vinstöve1foringar och 
internvinstreserveringar. Kammarrätten avstår dock frtln att uttala sig i 
frågan huruvida 50/50-bolagen härvidlag är att anse som dotterbolag. Skä
let hiirtill framgår av det följande. 

I och för sig är det naturligtvis i hög grad önskvärt att skattelagstiftning
en liksom tillämpningen av skattelag bygger på civilrättens systematik och 
begreppsbildning. Kommitten har ocksii erinrat Is 87) om ett uttalande av 
företagsskatteberedningcn !SOU 1977: 86 s 282). enligt vilket man i de fall. 
begreppet koncern inte givits en egen betydelse inom skatterätten. i regel 
får falla tillbaka på den koncerndefinition som används i aktiebolagslagen. 



Prop. 1979/80: 143 128 

Även om kammarrtitten - siisom angivits i dess remissvar pii bolagskom
miltcns dclbetiinkandc Nya bolagsregler m. m. - delar den principiella 
synen pii samspelet mellan civil- och skatterätt. har väl fön:tagsskaltc
heredningL'lls utlalandc numera förlorat något av sin betydelse. Sillunda 
har föredragande statsrådet i propositionen ( 1978179: 2 IOl med förslag till 
~indrad förelagsbeskattning betonat Is 165 ). alt det inte är nödvändigt att 
hcskatlningsn.:glerna bringas i övcn:nsslämmelse med de civilriittsliga reg
lerna. eftersom reglerna om avdrag for koncernbidrag och aktiebolagens 
koncernregler tillgodoser delvis olika ändamål och intressen. Delta utta
lades visserligen inte med tanke på reglerna om dolda vinstöverföringar 
och internvinslrescrvering, men bör likväl beträffande 50/50-bolagen anses 
ha relevans. 

Emellertid anges i nyssnämnda proposition samtidigt att det kan finnas 
anledning iinyo pröva frflgan om det skatterättsliga kom:ernbegreppets 
utformning. sedan bolagskommitten prövat motsvarande fr[iga för aktiebo
lagsrättens del. Enligt vad kammarrätten under hand inhiimtat från budget
departementet planeras också fortsatt utredningsarbete beträffande dub
bel- och kedjebeskattning och koncernbeskatlning. nägol som för övrigt 
förutskickas i propositionen (s 18~). Utredningsarbetel måste komma att 
belysa 50/50-bolagens ställning inom skatterätten. 

Kammarrätten finner sig därför inte böra i detla sammanhang vidare 
uttala sig angilende koncernbegreppet i skatterätten. 

B1111kimpcktio11en: All det civilrättsliga koncernbegreppet får visst ge
nomslag i skallerällen finner inspektionen naturligt. 

RS\l: RSV delar kommittens uppfattning att det allmänt selt är önskvärt 
att koncernhegrcppel i skattelagstiftningen anpassas till det civilrättsliga 
koncernbegreppet. 

I de fall koncernbegreppet förekommer i skatterätten utan att definieras 
hänvisar kommitten till att företagsskatteberedningen !SOU 1977: 86 s. 
282) menar alt man i dessa fall torde få falla tillbaka på den koncerndefini
tion som används i ABL. Begreppet dotterbolag används ulan närmare 
precisering på skatterättens område bl. a. då del gäller bestämmelserna om 
överlåtelse av aktier mellan företag i samma koncern. dolda vinstöverfö
ringar och internvinstreservering. Anpassning av det skatterältsliga kon
cernbegreppet till den föreslagna definitionen av koncernbolag i ABL 
skulle således innebära att reglerna för koncernbolag inte skulle hli tillämp
liga på 50/50-holag i de områden av skatterätten där koncernbegreppet 
anviinds utan niirmare definition. 

Krav på elt mera kvalificerat koncernförhållande än enligt reglerna i 
ABL gäller inom skatterälten bl. a. för rätt till öppna koncernbidrag och i 
fondlagstiftningen. Företagsskatteberedningen föreslog (a.a.s. 580) bl. a. 
att undantag från skatteplikt för realisationsvinst enligt 35 ~ 3 mom. sjätte 
stycket kommunalskattelagen. dvs. vid överlåtelse av organisationsaktier 
från ett företag till ett annat företag inom samma koncern. skulle gälla 
enbart vid koncernförhållanden där det inbördes aktieinnehavet var så 
stort all tvångsinlösen enligt ABL kunde ske. Kommitten synes i betän
kandet på sid. 87 förutsätta att företagsskalleheredningens förslag genom
förs. Della förslag har emellertid ännu ej föranlett lagändring. I prop. 1978/ 
79: :! 10. Ändrad företagsbeskattning s 177 anför föredraganden. 

"Bestämmelserna om realisationsvinstbeskattning vid aktieöverlåtelser 
mellan koncernföretag har nära samband med övriga koncernbeskattnings
reglcr och även med t. ex. kedjebeskattningsreglcrna. Som jag har nämn! i 
del föregående hör dessa regelsystem ses över. Det finns anledning att då 
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frän olika synpunkter pröva bl. a. frägan om hur aktieövcrlätclser mt:llan 
koncernföretag skall behandlas. Jag vill ocksii erinra om att en kommille 
nyligen har tillsatts for alt se över regierna för aktievinsthe.skattning m. m. 
<Dir 1979: 27). Även i det arbetet finns det anledning att beakta den hiir 
aktuella frilgan. Enligt min mening bör man inte föregripa resultatet av det 
fortsatta utredningsarbetet genom att nu genomföra heredningens förslag 
om begränsning av uppskovsreglcrnas tilli:impningsomräde ". 

Fortfarande gäller alltså att undanta!! fran skatteplikt för realisations
vinst kan medges vid överlåtelse av aktier frän ett koncernbolag till ett 50/ 
50-bolag. Beträffande reglerna om dolda vinstöverföringar och internvinst
reservering har kommitten inte tagit besUimd ståndpunkt till friigan om 50/ 
50-bolag bör anses som koncernbolag vid tilliimpning av niimnda regler 
men anför ett flertal skäl som talar mot att 50/50-bolag innefattas i kom.:ern
hcgreppet. RSV delar kommittens uppti.1ttning att det finns goda sk;il som 
talar för alt 50/50-holag ej skall betraktas som koncernbolag på niimnda 
omrtidcn av skatterätten. Fr{igan om koncernbeskattningen kommer emel
lertid att utredas vidare varför ett bestiimt stiillningstagande till 50/50-
bolagens behandling i skatlerätt:sligt hänseende bör avvakta resultatet av 
den avviserade utredningen. 

SHJO-Fa111i!ilfiirctage11: Det är angeläget att en priivning av frågan om 
omfattningen av det skatterättsliga koncernbegreppet kommer till stand så 
snart som möjligt. 

2.4 ö.,·rigt 

Ba11ki11spektio11e11: Niir det gäller banklagarna är dessa som utredningen 
anmärker föremål för särskild översyn. Inspektionen vill emellertid redan 
nu uttala att den ser det som en fördel om samma koncernbegrepp tilläm
pas inom banksektorn. 

RR V: RR V vill också för kännedom peka på vissa förhållanden inom 
affarsvcrksområdet. Koncernliknande förhållanden förekommer .i viss ut
striickning inom affärsverkens verksamhetsomrädc. Såväl av affärsverken 
helägda dotterbolag som 50/50-holag och andra associationsformer före
kommer. RRV skall enligt riskdagcns beslut lprop 1976177: IJO. FiU 1977/ 
78: 2, rskr 1977/78: 19) ang modernisering av det statliga budgetsystemet 
vid sidan av sin förvaltningsrcvision ansvara för att revision av affärsver
kens redovisning och bokslutshandlingar kommer till stånd av samma 
karaktär som den som sker i aktiebolag. Regeringen har därför uppdragit åt 
verket att utreda och lämna förslag till utformning av en extern och 
löpande granskning av affärsverkens redovisning och bokslutshandlingar. 
Uppdraget har avrapporterats till budgetdepartementet i januari 1979 
( RRV dnr 1978: 131,1. RRV betonar i rapporten bet ydclsen av koncernrevi
sion i staten och framhåller bl. a .. att först när de revisorer som ansvarar 
för revisionen av resp. affärsverk har full insyn iiven i ovannämnda bolag 
föreligger förutsättningar för en tillfredsställande revision av affärsverkens 
koncernverksamhet. innefattande revision av dels förekommande transak
tioner mellan affärsverket och det förvaltade företaget. dels i förekomman
de fall upprättad koncernredovisning. 
LRF: LRF vill tillägga att en koncerndefinition föreslås införas i lagen om 
ekonomiska föreningar. I bolagskommittens betänkande hänvisas till det 
förslaget <DsJu 1979: 14) och i DsJu 1979: 14 hänvisas till bolagskommit
tens betänkande. Koncernfrågan för de ekonomiska föreningarna får inte 
sin lösning på någondera hållet och det fär antas att departementet skall 
9 RiksJagt'tl 1979180. I .1<1111/. Nr 143. lli/ageJd 



Prop. 1979/80: 143 130 

göra en sammanvägning av remissyttrandena i de båda ärendena. LRF vill 
här allmänt hänvisa till sitt yttrande över DsJu 1979: 14. 

Svenska Bankfiircningen: Enligt direktiven för banklagsutrcdningcn har 
utredningen bl. a. att göra en översyn av banklagstiftningen i syfte att 
anpassa denna till den nya aktiebolagslagen. Bankförcningen förutsätter, 
att en ändring av koncernbegreppet i aktieholagslagcn enligt kommittens 
förslag beaktas även vid översynen av banklagstiftningen. 

Sl'enska Rei•isor.rnmfimder SRS: Samfundet är vidare ense med kom
mitten om att koncerndefinitionen inte heller i förslaget till lag om årsredo
visning, revision och koncerner bör omfatta 50/50-bolag. 

3 Intresseföretag 

Kammarrätten i Stnckholm: Kammarrätten ansluter sig till de av kom
mitten föreslagna formerna för en normering av redovisningen för intresse
företagsinnehav. 

Bokföringsnämnden: BFN har inget att erinra mot den av bolagskom
mitten föreslagna definitionen av intresseföretag. BFN instämmer med 
bolagskommitten i att riktlinjer bör ges för hur redovisningen för intres
seandelar bör utformas. Den skiss för redovisning av intresseandelar, som 
presenteras i betänkandet, bör kunna ligga till grund för utveckling av 
praxis i företagens årsredovisning. BFN kommer att följa utvecklingen av 
redovisningspraxis i Sverige och utlandet och i mån av behov utfärda 
nödvändiga riktlinjer till ledning för företag, revisorer och andra intressen
ter. 

Bank.inspektionen: Utredningens definition av intresseföretag kan in
spektionen ansluta sig till liksom till de förslag till riktlinjer som utredning
en lämnar i avsnitt 7 .6. Inspektionen vill dock understryka vikten av att 
kravet på upplysningar i förvaltningsberättelsen inte får medföra en sänkt 
informationsstandard genom att årsredovisningen försenas i avvaktan på 
upplysningar som är utan någon reell betydelse. 

När det gäller formerna för normering får inspektionen erinra om det 
ansvar för god redovisningssed inom tillsynsområdet som inspektionen 
självständigt har vid sidan av bokföringsnämnden. 

Kommerskollegium: Kollegiet känner viss tveksamhet inför kommittens 
mening att redovisningen av innehav av s. k. intresseföretag inte bör föran
leda någon lagstiftningsåtgärd. Frånvaro av eller otillräcklig redovisning av 
ett företags eller en koncerns innehav av intresseföretag skulle i vissa fall 
kunna ge en fullständigt skev bild av företagets eller koncernens förhållan
den. Här kan bara erinras om vissa under senare år aktuella företagsbild
ningar. 

Aktiebolagslagens redovisningskapitel torde syfta till att - om än ej i 
detalj - täcka samtliga de huvudkrav som kan ställas på den offentliga 
årsredovisningen. Med tanke på den ibland stora betydelsen av en tillräck
lig redovisning av intresseföretagsinnehav vill kollegiet därför ifrågasätta 
om det ej vore berättigat att i aktiebolagslagens redovisningskapitel och 
motsvarande lagstiftning inta en definition av begreppet intresseföretag 
och ett (ännu) allmänt hållet krav på redovisning av sådana företagsinne
hav. 

FAR: FAR delar kommittens bedömning att den föreslagna formen för 
redovisning av intresseföretag f. n. är en lämplig lösning. FAR avser att 
utarbeta en rekommendation i ämnet. Den vidare utvecklingen i svensk 
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och internationell praxis får följas noga. Visar det sig sedermera att någon 
form av equity accounting vinner allmän tillämpning i internationell praxis, 
får ändring av bokföringslagen aktualiseras. 

S1•enska Handelskammarfiirhundet med instämmande av Skånes Han
Jelskammare, Stol'kholm.1· Handelskammare samt Västernorrlands och 
Jämtlands luns l/anclc/skammare: Vad beträffar förslaget till riktlinjer för 
redovisning av intresseföretag föranleder detta ingen erinran. 

LO och Sl'cnska Fahrik.rnrhetare.fiirbundet: Bokföringsnämndcn bör ut
tryckligen ges i uppdrag att utforma redovisnings- och informationsregler 
för 50/50-bolag och intresseföretag. 

Srenska Arbct.1};il'{1n'.f'öreninRC'fl och Svcri1:es JnJustrifiirhund: Kom
mitten behandlar i sjunde kapitlet i betänkandet redovisningsproblem med 
intresseföretag. I internationell redovisning förekommer tva metoder för 
redovisning av aktier och andelar i intresseföretag. Oen ena metoden 
brukar enligt svensk terminologi kallas anskaffningskostnadsmetoden me
dan den andra är mest känd under beteckningen the equity method eller 
kapitalandelsmetodcn. På basis av den genomgång, som kommitten gjort 
av svensk praxis har kommitten angivit riktlinjerna för en lämplig norme
ring av redovisningen för intresseföretagsinnehav. Kommitten har emeller
tid ej ansett det befogat att nu i detalj i lag reglera detta område utan 
föreslår att den vidare utvecklingen bör följas av den statliga bokförings
nämnden, som i mån av behov får utfärda erforderlig rekommendation på 
området. På en punkt har dock kommitten intagit en mer bestämd uppfatt
ning. Kommitten anser att nackdelarna med kapitalandelsmetoden är så 
stora, åtminstone i nuvarande läge. att denna inte erbjuder en lämplig 
lösning av redovisningsfrågorna rörande intresseföretagen. 

Organisationerna kan såtillvida dela kommittens uppfattning att det vore 
olämpligt att ensidigt förorda att redovisning av aktier och andelar i intres
seföretag skall ske enligt kapitalandelsrnetoden. Organisationerna kan vi
dare dela de av kommitten angivna riktlinjerna för en normering av redo
visningen av intresseföretagsinnehav. På nedan anförda skäl vill dock 
organisationerna bestämt motsätta sig kommittens kategoriska avståndsta
gande från en tillämpning av kapitalandelsmetoden. 

Kommittens redogörelse i betänkandet för equity method eller kapital
andelsmetoden synes i huvudsak behandla metodens användning avseende 
ägarföretagets årsredovisning och metodens i dessa fall förenlighet med 
hokföringslagen. Ostridigt är emellertid att en tillämpning av kapital
andelsmetoden i ägarföretagets årsredovisning är i strid med gällande 
bokföringslag, eftersom metoden förutsätter att bokförda värdet av aktier 
och andelar skall kunna höjas på ett sätt som strider mot bokföringslagens 
förbud mot uppskrivning av anläggningstillgångar. 

Enligt organisationernas uppfattning är detta emellertid av underordnad 
betydelse. Av väsentligt större praktisk betydelse är däremot användandet 
av kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Huruvida metodens an
vändning i sådana sammanhang står i strid med gällande lagstiftning på 
området har kommitten över huvud taget inte berört. Enligt organi~atio
nernas uppfattning kan dock aktiebolagslagen inte tolkas så att den skulle 
anses innebära ett förbud mot tillämpning av kapitalandelsmetoden i kon
cernredovisningen. Vad som ytterst begränsar metodens användning är 
sålunda huruvida den kan sägas stå i strid med god redovisningssed. Detta 
torde dock inte var fallet. 

Lagens val att hänvisa till god redovisningssed har gjorts i syfte att inte 
hindra en utveckling på frivillig väg. I och för sig kan en normering på 
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omri1dc:t framstil som önskvärd. Det är dock av yttersta vikt att denna 
normhildning i förevarande fall men även i övrigt inte innehär cl! fjär
mande friln intcrnationc:ll redovisning-;praxis. 

En avvikelse från internationell praxis kan för svenska intt:rnationella 
bolag medföra uppenbara nackdelar. Såvitt avser dotterbolag inom hinder 
diir från moderbolaget skilda redovisningsprincipcr tillämpas innebär detta 
att dessa bolags bokslut mä-;te omarbetas till svenska regler vid konsolide
ring. Skall återigen det svenska moderbolaget emittera aktier på utländsk 
hörs eller anlita den utländska kapitalmarknaden kan fmyo kriivas att 
koncernens bokslut ändras så att det följer internationellt giillande prin
ciper. Särskilt det si~tnämnda förhållandet har även avseende på tillämp
liga redovisningsregler för intressebolag i koncernredovisningen. Det för
tjiinar diirför att i detta sammanhang framhiillas att för internationellt 
verksamma svensJ;.a företag torde intresseholagsförhållanden komma att 
öka i antal. Både för att nå slagkraftig storlek. för att fä till stfmd teknolo
giurhyte och för all rn riskspridning på invesleringarna spelar samarbete i 
samband med mer omfattande och kompli.:erade projekt i gemensamma 
bolag sålunda en allt större roll. Majoritetsägande kan också på grund av 
enskilda Hinders etableringslagstiftning vara omöjligt att uppnå. På detta 
senare förhållande utgör Mexico ett under senare tid uppmiirksammal 
exempel. 

Kommitten anför att den internationella inställningen till användandet 
av kapitalandelsmetodcn i intresseföretagslörhållanden är splittrad och 
hänvisar i detta sammahang till EG:s fjärde direktiv. Den påstådda splitt
ringen torde dock kunna förklaras med att nämnda direktiv tar sikte på 
enskilt företags redovisning. Någon motsvarande splittring torde inte vara 
för handen såvitt avser koncernredovisning. I förslag till ett sjunde 
bolagsdirektiv, i vilket uppställs regler for koncernredovisning, föreskrives 
i artikel l 7 detaljerat hur andelar i intressebolag skall redovisas och de där 
angivna principerna synes helt ansluta sig till kapitalandelsmetoden. Ytter
ligare exempel på kapilalandelsmetodens lillämpning inrcrnationellt kan 
anföras. Det kan därför enligt organisalionernas mening - tvärtemot vad 
kommitten funnit - hävdas att kapitalandclsmetoden internationellt torde 
vara eller komma att hli den förhärskande metoden såvitt avser koncernre
dovisning. För fullstiindighetens skull kan även nämnas att arlikel 18 i sist 
niimnda direktiv även lämnar möjligheten öppen att tilliimpa den s. k. 
klyvningsmetoden. 

Mot bakgrund av det ovan sagda förordar organisationerna att även 
möjligheten att redovisa intresseföretagsinnehav genom tillämpning av 
kapitalandelsmetoden - såvitt avser koncernredovisning - lämnas öppen. 

Svenska Sparhanksföreningen: Sparbanksföreningen har inga erinringar 
mot kommittens överväganden och förslag till riktlinjer för redovisning av 
innehav av aktier eller andelar i intresseföretag. 

Sl'eriges advokatsanifimd: Samfundet instämmer med kommitten att 
50/50-holagen hör omfattas av ett särskilt.bolagsrättsligt hegrepp och anser 
all termen intresseföretag är ändamålsenlig. Samfundet tillstyrker även 
den av kommitten föreslagna definitionen av intresseföretag. 

S//10-Familkfi"iretagen: I likhet med kommitten anser vi att principerna 
för redovisning av andelar i intresseföretag inte bör regleras lagstiftnings
vägen. Utvecklingen på detta område bör i stället överlåtas åt praxis såsom 
denna kommer att utvecklas inom ramen för begreppet god redovis
ningssed. 
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Si·crif.:<'S Rcdori.111i11f.:sko11.rnltas Fiirh1111d: Vi har inte nilgot att erinra 
mot kommittens definition av hegreppet intresseföretag. - - - Vi instiim
mer i kommittens förslag att den i'ortsatta utvecklingen beträffande intres
seföretagen hör följas av hokföringsniimnden och att denna får i uppdrag 
att lämna eri'onkrliga rekommendationer p{i området. 
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REVISORS 
VERKSAMHET 

BRÅ PM 1978: 2 

Förord 

134 

Bilaga 7 

Brottsförebyggande rådet (BRÅl har av regeringen i december 1977 fått i 
uppdrag att göra en översyn av lagstiftning mot organiserad och ekono
misk brottslighet. Rådet har i enlighet med uppdraget för översynsarbetet 
bildat en styrgrupp och tre arbetsgrupper. 

Styrgruppen består av rikspolischefen Holger Romander, ordförande. 
riksdagsledamoten Barbro Engman-Nordin, rättschefen Per Jermsten, 
riksdagsledamoten Stig Josefson, avdelningschefen Kurt Sjöström, kansli
chefen Karin Westerberg och riksdagsledamoten Håkan Winberg. Grup
pens sekreterare är hovrättsfiskalen Sten Heckscher. 

Den tredje arbetsgruppen består av generaldirektören Sten Walberg, 
ordförande, auktoriserade revisorn Bengt Bångstad. hovrättsassessorn Jan 
Bökmark. rättschefen Kurt Malmgren, departementsrådet Sven Norberg 
och advokaten Lennart Reuterwall. Gruppens sekreterare är hovrättsfis
kalen Göran Rosenberg. 

Arbetsgruppen har i denna promemoria utarbetat vissa förslag och 
rekommendationer rörande revisors verksamhet. Styrgruppen har anslutit 
sig till arbetsgruppens förslag och rekommendationer. På en punkt har 
dock ledamöterna Engman-Nordin och Winberg avgett reservationer. 

Stockholm i oktober 1978 
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Sammanfattning 

Revi~ors verksamhet utg.ör ett av de omriiden som arbd~grnpper har all 
behandla i samhand med iiversyncn av lagstiftning mot organiserad 1H.:h 
ekonomisk brottslighet. Detta omr:1dc är av intresse ur tvii skilda aspekter. 
Det har n;imligen i den allmänna Jehatten i1 ena sidan gjorts giillande att 
vissa rcvistirer genom riidgivningsverksamhet själva aktivt medverkat till 
uppkomsten av ekonomisk brottslighet. Å andra sidan har diskuterats hur 
revisor genom sin verksamhet kan förebygga och mot verka siidan brotts
lighet i företag. 

Arbetsgruppen har gf1tt igenom visst material, som legat till grund for 
påståenden om revisorers medverkan i ekonomisk brottslighet. Enlig.I vad 
gruppen kunnat finna har de långtgiiende pt1ståenden som framförts inte 
varit grundade. Gruppen har dä1i"ör inriktat sig på att friin mera allmänna 
utgångspunkter umh:rsöka möjligheterna att mot verka ekonomisk brotls
lighet genom att stödja de kunniga rn . .:h seriösa revisorernas verksamhet. 
Gruppen lägger fram förslag som dels är ;ignade att stiirka revisorernas 
ställning i olika avseenden. dels utvidgar tillsynen över revisorerna och 
dels innebär en komplettering av de etikregler som revisorsorganisatio
nerna antagit. 

Arbetsgruppen föreslår 

e att det i aktiebolagsregistret skall intas uppgifter om revisor motsvaran
de vad som gäller beträffande bolags ställföreträdare. 
e att det i lagstiftningen införs en regel av innebörd att andra än auktorise
rade eller godkända revisorer och revisionsbLilag ej får i firma eller eljest 
vid beteckning av sin näringsverksamhet använda ordet revision eller 
sammansättningar med eller avledningar av detta ord. 
e att bestämmelserna om revisors tystnadsplikt och upplysningsskyl
dighet omarbetas. Den nuvarande bestämmelsen i 10 kap. 13 ~ första 
stycket aktiebolagslagen ( 197.5: 138.5) om revisors tystnadsplikt gentemot 
enskilda aktieägare eller utomstående bör omarbetas efter mönster av 
banksekretessen. Det medför enligt gruppen en mer flexibel tillämpning 
genom att revisor ej i oträngt mål får yppa något om bolagets angelägenhe
ter. Av lagen bör vidare uttryckligen framgå att revisor har en ovillkorlig 
upplysningsskyldighet gentemot medrevisor. särskild granskare, ny revi
sor och, om bolaget försatts i konkurs. konkursförvaltare. 

Arbetsgruppen rekommenderar 

e att kvalificerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag. 
e att kommerskollegium får en kraftig resursförstärkning för att utöva 
tillsynsverksamhet på rcvisorsområdet. 
e att revisorsorganisationcrna kompletterar sina etiska regler med utta
landen av följande innebörd: 
- Revisor har, på grund av den stiillning som i fråga om revision getts 
honom i lagstiftningen, plikter även mot allmiinheten och det allmänna. 
- Revisor skall. inom ramen för sitt revisionsuppdrag. verka för att det 
reviderade företaget handlar lagenligt. tar h:insyn till aktieiigare. borgen:i
rer. anställda och övriga intressenter samt även i övrigt iakttar god af
färssed. 
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- Revisor skall avhiilla sig från att genom r{idgivning eller annat aktivt 
arhete medverka i lagstridig handling eller i handling som uppenbarligen 
innehär kringgående av lag. vare sig förfarandet riktar sig mot en enskild 
eller mot det allmänna. och inte heller aktivt mcdv..:rka i förberedelser som 
enligt vad revisorn vi:t eller har grundad anledning anta syftar till sådana 
handlingar. Vad nu sagts skall icke utgöra hinder för revisor att lämna 
upplysning om innehållet i gällande riitl. Det medför ej heller skyldighet för 
denne att siirskilt tillvarata myndigheternas intressen. 
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Ft)rfattningsförslag 

1 Förslag till 

Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385) 

Härigenom föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen ( 1975: 1385) dels att 10 
kap. 2 och 13 ~§skall ha nedan angivna lydelse. dels att i lagen skall införas 
en ny paragraf. 10 kap. 15 ~.av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 kap. 

2 § 

Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige, om ej rege· 
ringen eller myndighet som regeringen bestämmer för särskilt fall tillåter 
annat. Den som är omyndig eller i konkurs kan ej vara revisor. 

Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono
miska förhållanden, som med hänsyn till arten och omfånget av bolagets 
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande. 

Till revisor kan även utses auk
toriserat eller godkänt revisionsbo
lag. Vid tillämpning av bestämmel
serna i detta kapitel likställes auk
toriserat revisionsbolag med auk
toriserad revisor och godkänt revi
sionsbolag med godkänd revisor. 
Bolag som utses till revisor skall till 
styrelsen för det bolag som revi
sionen avser anmäla vem som är 
huvudansvarig för revisionen. Den 
huvudansvarige skall vara i auktori
serat revisionsbolag auktoriserad 
revisor och i godkänt revisionsbo
lag auktoriserad eller godkänd revi
sor. Bestämmelserna i 4 och 12 §§ 

tillämpas på den huvudansvarige. 

Till revisor kan även utses auk
toriserat eller godkänt rcvisionsbo-
lag. Vid tillämpning av bestämmel
serna i detta kapitel likställes auk
toriserat revisionsbolag med auk
toriserad revisor och godkänt revi
sionsbolag med godkänd revisor. 
Bolag som utses till revisor skall till 
styrelsen för det bolag som revi
sionen avser anmäla vem som är 
huvudansvarig för revisionen. Den 
huvudansvarige skall vara i auktori
serat revisionsbolag auktoriserad 
revisor och i godkänt revisionsbo
lag auktoriserad eller godkänd rcvi
!!or. Bestämmelserna i 4, 12 och 15 
§§ tillämpas på den huvudansva
rige. 

Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske. utses minst en av 
moderbolagets revisorer. 

10 kap. 

13§ 

Revisor får ej till enskild aktie
ägare eller utomstående lämna upp
lysningar om sådana bolagets ange
lägenheter som han fått kännedom 
om vid fullgörande av sitt uppdrag, 
om det kan lända till förfång för 
bolaget. 

Revisorn är skyldig att till bolags-

Revisor får ej i oträngt mål till 
enskild aktieägare eller utomståen
de lämna upplysningar om sådana 
bolagets angelägenheter som han 
fått kännedom om vid fullgörande 
av sitt uppdrag. 

Revisorn är skyldig att till bolags-
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N111·1Jrt111de lydelse 

stämman lämna alla upplysningar 
som bolagsstämman begär. om det 
ej skulle lända till väsentligt förfång 
för bolaget. 

139 

Fiiresla;;en lydelse 

stämman lämna alla upplysningar 
som bolagsstämman begär, om det 
ej skulle lända till väsentligt förfång 
för bolaget. Rl'l•i.rnrn iir Fidare skyl
dig att lämna medre1·isor, grans
kare som m·scs i 14 ~. nv rel'isor 
och, om bolllJ;l'I _fiir.rnrrs i konkurs, 
ku11kur.1fiin·1Jlr1Jre erforderliga upp
lysningar 0111 bolagets w1geliige11-
hl'ler. 

IO kap. 
15§ 

Denna lag träder i kraft den 

2 Förslag till 

Fi:ir registrering skall bolaget an
mäla vem som urse11.1· Till revisor. 
Därvid gäller i tillämpliga delar be
.l'liimmelserna i 8 kap. 15 § om an
mälan för registrering m· bolagets 
ställj(jretriidere. 

Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (1975: 1387) 

Härigenom föreskrivs i fråga om aktiebolagsförordningen ( 1975: 1387) 
dels att 2 och 3 §§ skall ha nedan angivna lydelse, dels att i förordningen 
skall införas en ny paragraf, 18 §.av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Registrering av aktiebolag 
2§ 

Anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975: 1385) 
av bolag skall ange 

I. bolagets postadress, 
2. fullständigt namn, personnummer. medborgarskap och hemvist be

träffande stiftarna och, om handelsbolag är stiftare, varje obegränsat an
svarig bolagsman, 

3. fullständigt namn, person
nummer, medborgarskap, hemvist 
och postadress beträffande styrel
seledamot. styrelsesuppleant, verk
ställande direktör, vice verkstäl
lande direktör och firmatecknare, 

3. fullständigt namn. person
nummer, medborgarskap, hemvist 
och postadress beträffande styrel
seledamot, styrelsesuppleant, verk
ställande direktör. vice verkstäl
lande direktör och firmatecknare 
samt Jullstiindigr namn, person
nummer och posradress berri{[fan
de rel"i.H1r, 
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Nu1·t1r1111,fr l_wlclse Fiireslagen l_wleisl' 

4. hur bolagets firma tecknas. 
5. det sammanlagda nominella beloppet av tecknadt: och tilldelade ak

tier efter avdrag för aktier som har förklarats förverkade och ej övertagits 
av annan (bolagets aktiekapital), 

6. det belorp som har hetalats med pengar clkr apportegendom. 
7. apportegendomens beskaffenhet. 

Anmiilningen skall inneh<°tlla for
s~ikran att stiftarna och de i .fbrsta 
stvckct 3 ani:irna personerna är 
myndiga och ej i konkurs samt att 
bolagets revisorer uppfyller de i 10 
kap. 2 och ) ~* aktieholagslagen 
angivna behörighetskraven. 

H 

Anmiilningen skall innehiilla för
säkran alt stiftarna och bolagets 
stiil(fiJrctriidare är myndiga och ej i 
konkurs samt att bolagets revisorer 
uppfyller de i 10 kap. 2 och 3 ~~ 
aktiebolagslagen angivna hehörig
hetskraven. 

Vid anmälan som avses i 2 * skall ges in 
I. huvudskrift och avskrift av stiftelseurkunden och avtal enligt 2 kap. 

3 ~ fjärde stycket aktieholagslagen ( 1975: 1)85 ), som ej har tagits in i 
stiftelseurkunden. samt avskrift av balans- och resultaträkningar som 
anges i samma stycke, 

2. huvudskrift och avskrift av teckningslistor på vilka aktieteckning har 
skett. 

3. avskrift av protokollet vid konstituerande stämman, 
4. två exemplar av den holagsordning som har antagits vid den konstitu

erande stämman. 

5. avskrift av protokoll eller an
nan handling som bestyrker val av 
styrelseledamot eller styrelse
suppleant. om denne ej har valts på 
den konstituerande stämman, 

5. avskrift av protokoll eller an
nan handling som bestyrker val av 
styrelse ledamot. styrelse suppleant 
eller revisor, om denne ej har valts 
på den konstituerande stämman. 

6. avskrift av protokoll från styrelsesammanträde som visar vem som 
har utsetts till verkställande direktör. vice verkställande direktör och fir
matecknare samt hur bolagets firma tecknas, 

7. bevis om tillstånd enligt 2 kap. I §. 8 kap. 4 § eller 10 kap. 2 § 
aktiebolagslagen. 

8. handling pä vilken varje styrelseledamot. styrelsesuppleant. verkstäl
lande direktör. vice verkställande direktör och firmatecknare har skrivit 
sin av vittnen styrkta namnteckning, om detta ej har skett på själva 
anmäl ningshandl ingen. 

9. intyg från bankinstitut om det belopp som har salts in på särskild 
riikning hos institutet sf1som betalning för bolagets aktier med uppgift om 
när uttag från riikningcn först har skett, 

10. intyg från auktoriserad eller godkänd revisor om att all apportegen
dom har tillförts bolaget. all egendomen i stiftelseurkunden ej har åsalls 
högre värde än det verkliga värdet för bolaget och att egendomen är eller 
kan antagas bli till nytta för bolagets verksamhet. 
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N111'ar1111de lydt'isc h"ires/11gc11 lvclelse 

Rt:vision 

llH 

Denna fiirordning tr~idcr i kraft den 

3 Fiirslag till 

\"id 1111111ii/1111 _tiir registrering en
ligt /0 k111>, 15 -~ 11ktieho/11gslage11 
( 1.975: 1385) Il\' h,1/11gcts rl'l'isor 
ilgcr 2 -~Finta strckl't 3 och andm 
st.veke I nwt.1 rnra nde t illii111p11i ng. 

A ner a11111iil11i11ge11 <:i 1'11d11st 
ii1H/ri11g !/\' (JOStlHfrl'SS iigl'r 3 ~ 5 
llltJ/S\'!1/'ll/l(/e til/ii111p11i11g, 

Lag om ändring i lagen (1975: 861 med hem~·ndigande att meddela 
föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor 

Hiirigcnom f(ircskrivs att lagen ( 1975: 861 med bemyndigande att medde
la föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor skall ha nedan 
angivna lydelse, 

N111•11rt111dl' /w/clse 

Regeringen eller forvaltnings
myndighet som regeringen bestiim
mer får meddela föreskrifter om 
auktorisation och godkännande av 
revisor. Därvid fär föreskrivas av
gift för ansökan. 

Denna lag träder i kraft den 

Fiircs/agl'll lw/d.H' 

Regeringen l'llcr förvaltnings
myndighel som rl'gningen bestäm
mer får meddela föreskrifter om 
auktorisation och godkännande av 
revisor. Därvid r:ir föreskrivas av
gift för ansökan. 

Fiircskr(fi Jilr ocksä 111eddd11s 
0111 _lårhud .fi"ir andra iin 1111kwrise
rad1' 1'/ler godkiinda rl'\·isorer och 
rl'l'isionsholag att i firma eller el
_j,·st \'id hctcck11i11g 11\" si11 11iiri11gs-
1'1'rks11mhet 1111l'ii11da ordet r1'visio11 
eller samma11sii1111ingar med eller 
adedningar 111' detta ord. 
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4 Fi.irslag till 

Förordning om ändring i förordningen (1973: 221) om auktorisation 
och godkännande av revisorer 

Härigenom föreskrivs att i förordningen ( 1973: 22 I) om auktorisation 
och godkännande av revisorer skall införas en ny paragraf. 31 *. av nedan 
angivna lydelse. 

N111•arande lydelse Föreslagen lydelse 

31 * 
Andra iin auktoriserade dler. 

godkiinda n·1·isorcr vch re1·isions
holag .får ej i firma eller efiest 1·id 
hcteckning m· sin niiri11g.1·1·erk.rn111-
het u111·li11ila urJet re1·isio11 eller 
samman.l'l'ittningar med eller aded
ningar m· det1'1 ord. Den som 
bryter häremot. dömes till biitcr. 

Denna förordning träder i kraft den 
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I Inledning 

Den tredje arhetsgruppen har att hehandla normer som reglerar verk
samheter av mer indirekt betydelse för de företeelser översynen av lagstift
ning mot organiserad och ekonomisk hrottslighet tar sikte pä. Dessa verk
samheter styrs av preciserade regler som anger rättigheter och skyldighe
ter för funktionärer och andra men i stor utstr;ickning också av normer av 
etisk karaktär. Det iir fråga om normer med eller utan förankring i lagstift
ning pit olika omräden. Ett exempel på detta är yrkesetiska normer. 

Arhetsgruppen. som sålunda riktar sin uppmärksamhet på bl. a. vissa 
yrkesgruppers verksamhet. har i ett inledningsskede diskuterat revisors 
verksamhet. Därvid har gruppen funnit det väsentligt att kunna identifiera 
och precisera vilka prohlem som bör behandlas i detta sammanhang. 
Gruppen har st1lunda till en bör:ian försökt kartlägga vilka normer som 
faktiskt gäller på revisorsområdet. Detta kartläggningsarbetc har gett upp
hov till diskussioner inom gruppen och lett till vissa förslag och rekommen
dationer rörande revisors verksamhet, vilka redovisas i denna prome
moria. Under arhetets gång har gruppen inhämtat synpunkter från företrä
dare för kommerskollegium, Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR 
nch Svenska Revisorsamfundet SRS. 

2 Allmänt om revisorsområdet 

2.1 Re\·isors verksamhet 

2.1./ Rel'ision 

Den verksamhet som i första hand förknippas med revisorns yrkesroll är 
revision. Begreppet revision kan dock knappast sägas vara entydigt. 
Tvärtom har det inom revisorskåren och i samhället i övrigt allt intensivare 
kommit att diskuteras vad revision bör innebära. Man torde emellertid 
kunna säga att en revision utgör en granskning i efterhand och i vissa 
avseenden även en löpande granskning av väsentligheterna i en verksam
hets räkenskaper och ekonomiska förvaltning: att göra en klar åtskillnad 
mellan dessa granskningsområden iir dock knappast möjligt. 

Det finns två olika former av revision, nämligen intern och extern 
revision. Med intern revision menas att en verksamhets räkenskaper och 
ekonomiska förvaltning är underkastad löpande granskning av ett organ 
inom verksamheten. En intern revisor i ett företag ingår således i företa
gets organisation och utgör en del av dess interna kontrollsystem. Ofta är 
den interne revisorn anställd i det företag där han utövar sin kontroll verk
samhet. Den interne revisorn har alltså inte någon helt fri och oberoende 
ställning gentemot företagsledningen. som är dennes uppdragsgivare. En 
exkrn revisor. däremot. är fristående gentemot företaget och har sin 
kontrollfunktion riktad mot dess ledning. 1 sin granskningsverksamhet har 
den externc revisorn att taga hänsyn till olika intressenter, t. ex. aktieägare 
och borgenärer. Den interne revisorns verksamhet inverkar emellertid i 
hög grad på den externe revisorns granskning av företagets interna kon
troll. Det är sålunda en viktig fråga i vad mån förekomsten av intern 
revision kan frita den externe revisorn från skyldighet att själv förvissa sig 
om tillförlitligheten hos företagets egna kontrollanordningar. 
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Lkn lagstiftning som rq:lerar skyldighetl·n att ha revisl1r tar sikte pii den 
ex term: revisorns verksamhet. Regler om revi\ion finns i den asso<.:iations
rättsliga lagstiftningen. Revisionsplikt ;ivilar i huvudsak endast aktieholag, 
ekonomiska föreningar samt hank- o<.:h försiikringsrörelser. Det iir siiledes 
- i vart fall f. n. - inte niidviindigt att utse revisor i l. ex. handelsbolag 
eller kommamlitblllag. Detsamma giiller för enskilda näringsidkar<:'.. Rt:vi
sionsplikt i'ivilar ej heller ideella fi.ireningar och stiftelser; det iir dock inte 
ovanligt att revisor utses i s~1dan verksamhet. För revision av statliga eller 
kommunala organs verksamhet giiller siirskilda regler. 

Aktieholagslagen t 1975: 1385 J innehäller i huvudsak följande regler om 
revision i aktiebolag. Det iir bolagsstämman som viiljer revisor. Skall flera 
revisorer utses kan emellertid i bolagsordningen bestiimmas att n{1gon eller 
nå!_!ra av dem skall utses i annan ordning. Re\'isorns uppdrag giiller för den 
tid som anges i holagsordningen. En minoritet av aktieägare kan hegiira att 
liinsstyrclsen skall utse ytterligare en revisor att delta i revisionen jiimte 
i.ivriga revisorer. t..fandatrerioden för en av länsstyrelsen pil detta sätt 
utsedd revisor - minoritetsrevisor - utg;ir vid den ordinarie hL1lagssliim
man under niistföljande riikenskaps{ir. Vissa allmänna krav uppställs be
triiffande revisors kvalifikationer. Bl. a. giiller att revisor inte far vara 
omyndig eller försatt i konkurs. Vidare skall revisor ha den insikt i o<.:h 
erfarenhet av redovisning o<.:h ekonomiska förhttllandcn som fordras för 
uppdragets fullgi.lrandc. Till revisor kan ocksf1 utses auktorist:rat eller 
godkänt revisionsholag. Dessa bolag iir likställda med auktoriserade resp. 
godkända revisorer (se avsnitt 2.2.1 nedan). Uppgår holagets bundna egna 
kapital till minst en miljon kr. skall minst en av revisorerna vara auktori
st:rad eller godkänd revisor: i vissa sti.irre bolag milste dock minst en av 
revisorerna vara auktoriserad. I andra bolag kan en minoritet av aktieägare 
genomdriva att auktoriserad eller godki-ind revisor utses. Fi>r revisor gäller 
vidan: vissa jävsregler som syftar till alt garantera hans oberLiemle. Bl. a. 
gäller att den som iir anställd i bolaget eller intar en heroendestiillning till 
detta inte får vara revisor. Detsamma giiller den som iir anstiilld i företag 
som brukar bitriida bolaget med bokföringen. Om holaget ej har behörig 
revisor kan liinsstyrelsen på anmälan förordna st1dan i vissa angivna fall. 
Revisor skall granska bolagets iirsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning !s. k. förvaltningsrevi
sion). rör varje ri-ikenskapsår skall revisorerna avge en revisionsherättelse 
till bolagsstämman. I denna berättelse skall anges hl. a. om styrelseleda
mot eller verkstiillande direktör handlat i strid mot aktieholagslagen eller 
bolagsordningen. För revisor giiller vidare vissa regler om tystnadsplikt 
o<.:h upplysningsskyldighet. Slutligen bör niimnas att revisor som vid full
görande av sitt uppdrag sf.;adat bolaget kan åläggas skadeståndsskyldighet. 

Vad som innefattas i ett revisionsuppdrag är ingalunda hö.it över diskus
sion. De formella kraven framgiir av lagstiftningen. Mer preciserade 
normer utbildas inom revisorskåren. De rekommendationer i revisionsfrt1-
gor som utfärdats av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR iir ett 
uttryck for detta (se avsnitt 2.4 nedan). 

2 .1.2 Ö1·rig 1·erksamhct 

I samhand med revisionsuppdrag ät företag - om man endast ser till vad 
dessa uppdrag omfattar rent formellt - inträffar det ej sällan att revisorn 
får biträda med viss rådgivning. t. ex. beträffande företagets bokslut o<.:h 
skatteplanering. Denna verksamhet kan röra såväl enstaka detaljer som 
policyfdgor. 
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Det förekommer ocks;i att revisorn vid sidan av det q.!t:ntliga revisipns
urpdraget far tilliiggsuprdrag som kl1nsult ilt företaget i olika fri1gor. Det iir 
inte heller ovanligt att revisorn ~itar sig kllnsultuprdrag åt i'iiretag diir han 
inte har niigot rcvisionsurpdrag. I det -,istn;irnnda fallet kan urrdragen 
jiimstiillas med säuuna som ges iit olika slags företagsknnsultn. Exempel 
rii den nu niimnda konsultverk5amheten iir följandc: 
e Skattdr?tg(lr av olika slag och komplexitet (Jet riir 'ig hiir oftast om 

allmiin rf1dgivning eller om hitriidl' med urrriittande av foretags sjiilv
deklaration; hit kan också riiknas urpdrag som hitriide i skatterniill 

e Uprdrag att lägj:!a nm redovisninj:!en 
e Konsultation vid hildande av företag och vill iivergi'rng till ny företags

form Idet kan !,!iilla l. ex. skatte- och redovi'.>ningsprohh:m och ofta sker 
samarbete med advokat i dessa friigor) 

e Fusiom;rädgivning (som kan striid;.a sig från allmänna rfid till deltagan
de i förhandlingar mellan de aktuella företagen) 

e Ri1dgivning vid köp och försäljnin!!. av företag ldcmia verksamhet hesti\r 
fö1mst av skattt:- och värderingsfriigor) 

e Viirdcringsfr~1gor i anslutning till utlösen av aktieiigare 
e Rådgivning vid förviirv av tillgångar 
e Radgivning vid förändring av en verbamhets inriktning Idet kan vara 

fräga om t. ex. problem som rör olönsamhet och rekonstruktion av 
företag) 

e Sakkunniguppdrag (hit kan räknas uppdrag i rättegtmg och skiljeförfa
rande samt uppdrag som arbetstagarkonsult) 

e Försiikringsrådgivning (ofta gäller det här skattefrågllr och frägor om 
hela pensionssystem) 

e Organisationsutredningar (som rör frågor om t. ex. tlödesscheman. an
svarsområden och personalorganisation) 

e Bouppteckning/boutredning (förekommer relativt sällan och oi'tast hos 
mindre byråer) 

Till denna konsultverksamhet kan oeks~i riiknas rena redovisningsupp
drag. 

I vilken utsträckning det förekomma att revisor i sin verksamhet tilar 
sig konsultuppdrag av det slag som nu nämn~s är svårt att säga. Svaret på 
denna fråga är i hög grad beroende av vilken typ av revisor - dennes 
kompetens samt storleken på och inriktningen av dennes verksamhet -
man avser. 

Att det är normalt att revisor åtar sig konsultuppdrag - vid sidan av 
egentliga revisionsuppdrag - framgår av auktorisati0nsutredningens be
tänkande (Os H 1971: 3) Formerna för auktorisation av revisorcr m. m. (s. 
116). där det sägs att med revisionsverksamhet hör förstås .. revision. 
redovisning. organisation samt därmed samma:1hiingande rådgirning. däri 
inbcgriren skallekonsultation." I FAR:~ regler för god revisorssed ( .. Re
gel 3 - Oförenlig verksamhet"' l sägs att "ledamot far icke iigna sig åt 
sådan annan verksamhet som är oförenlig med hans yrkesplikter som 
fristående revisor .. (se hila!!a .?). I anvisningarna till denna regel sägs 
vidare att "ledamot är oförhindrad att driva verksamhet som kon~ult inom 
omr{1den där han eller hans byrå besitter kompetens. exemrelvis beskatt
ning. organisation, datahehandling inom rcdovisningsområdet och liknan
de revisorsyrket närstående områden. under förutsättning att han därvid 
efterkommer föreningens stadgar och dessa n.:glcr for god revisorssed." 

Det gällande normsystemet på revisorsområdet bygger sitledes på att 
revisor i viss omfattning ägnar sig åt konsultverksamhet. Samtidigt gäller 
10 RiksJc1gc11 J<J7Y!80. I sam/. Nr 143. Bi/c1geJd 
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alt revisor skall vara oheroende och s_iiilvständig i forhttllande till det 
företag som revideras. Regler om revisorsjiiv anger sillunda i vilka situa· 
tioner det här uppstiir oförenliga intressen. 

2.2 Rc,·isorskårcn 

2.2./ Olika kategorier m· rel'i.1orl'r 

Revisorsk{tren kan knappast sägas utgöra niigon homogen yrkesgrupp. 
Stora skillnader föreligger n<ir det gäller revisorernas kompetens och verk
samhetsinriktning. Många sysslar med revision mer eller mindre spora
diskt vid sidan av annan yrkesvcrksamhet. Till detta kommer en stor 
splillring på organisationsområdet. Atskilliga revisorer står också utanför 
revisorsorganisationerna. Revisor skall enligt den lagstiftning som reglerar 
revisionsplikten i olika verksamhetsformer uppfylla vissa allmiinna krav. 
Revisionsverksamhet far emellertid i Sverige i princip utövas av var och 
en. Titeln revisor är sålunda inte förhehilllen nägon särskild kategori. 
End;:ist för vissa revisionsuppdrag - t. ex. niir det giiller vissa större 
aktiebolag - uppstiills formella krav pil revisorns kompetens. dvs. att 
revisorn skall vara auktoriserad eller godkänd. 

Uppgiften att auktorisern revisorer och godkanna granskningsmän 
skölles av handelskamrarna fram till år 1973. Denn;:i verksamhet, som 
sk;:ipade tillgång till revisorer med dokumenterad kompetens. överfördes 
då till kommerskollegium. Tillsynen öva kvalificerade - auktoriserade 
eller godkända - revisorers verksamhet utövas sälunda numera av staten. 

För auktnrisation eller godbnnande som revisor uppställs vi~sa for
mella krav betriiffande t. ex. utbildning och tidigare praktik. De närmare 
reglerna framgär av förordningen ( 1973: 221: omtryckt 1976: 82.'i) om auk
torisation och godkännande av revisorer (revisorsförordningenl och kom
merskollegiets revisorskungörelse ( revisorskungörelsen: KFS 1973: 6: om
tryckt 1977: 23). 

Kraven iir störst i fråga om auktorisatil1n. När del giiller uthildning krävs 
för auktorisation all sökanden avlagt ekonomexamen eller annan likvärdig 
svensk examen i enlighet med kommcrskollegiets närmare föreskrifter. 
För <1uktorisalion krävs vidare au sökanden utövar revisionsvcrksamhel 
som yrke och att denne utövat praktisk verksamhet i revisorsyrket på 
tillfredssliillande siitt under minst fem ilr. Aukwriserad revisor far inte 
driva eller delta i ledningen av affärsverksamhet. Vidare giiller begräns
ningar i fråga om auktoriserad revisors rätt att laga anstiillning. 

I frtiga om godkännande kriivs att sökanden har eftergymnasial utbild
ning med ekonomisk inriktning. dock ej av sådan omfattning som kriivs för 
auktorisation. För godkännande kriivs vidare hl. a. att sökanden utövar 
rcvisionsverksamhet som yrke eller fullgör likartade eller därmed samman
hängande uppgifter och att denne utövat praktisk verksamhet i revisorsyr
ket p;l tillfredsstiillande säll under minst fem år. S;ldana inskriinkningar 
som giiller för auktoriserad revisors anställningsförh;111anden och anknyt
ning till affärs verksam hel gäller diiremol ej for godkiind revisor. 

För auktorisation eller godkiinnande som revisor kriivs vidare all sökan
den iir hos;:itl h~ir i riket, all han iir myndig och ej i konkurs samt att han är 
känd för redbarhet och även i övrigt befinns liimplig att utöva revisions
vcrksamhet. 

Auktorisation eller godkännande som revisor gäller för en tid av fem år. 
F. n. finns .:a 700 auktoriserade revisorer och drygt l 100 godkiinda revi
sorer. 
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Till revisor far ocksii. som tidigare niimnts lavsnilt 2.1.1 ). uts..:s auktori
'ierat elkr godbnt revisilrnsholag. Dc:t är hiir friiga om handelsholag ell..:r 
aktiebolag som i enlighet med \'issa rii"irmar..: angivna bestiimmelser inne
has av auktoriserade resp. godkiinda eller auktoriserade revisorer och som 
efter prövning av kommer~kollegium erhidlit auktorisati(in resp. godkiin
rninde. F. n. finns elt trelliotal aukwris..:radc och <:Il godkiint re\·isionsbo
lag. 

A\'en andra yrkesk<.itegorier im de auktoriserade eller godkiinda reviso
rerna [itar sig revisionsuppdrag. Det iir st1lund;1 tiimligcn v;111ligt forekom
mande all redovisningskonsulter och riikenskapsfilrare utför siidana upp
drag. Vid sidan av yrkesrcvisorcrna finns det ocksit ett betydande antal 
lekmannarevisorer med skiftande kompetens. I sliirre bolag förekommer 
del att lekmannarevisorer utses som elt komplement till bolagen-, ordinari..: 
rcvi~orer. Dessa lekmannarnisorer motsvarar ofta högt sUillda krav pii 
kompetens. l(1t ,·ara p[i andra omr[1den iin revision. 

:!.:!.:! Olika orga11i.1a1i,111cr 

De sammanslutningar som finns på r..:vi,orsomr{idet viinder sig till skilda 
btegoricr av yrkesuti!varc. följande organisationer biir niimnas. 

Fim·ningcn A11/.:.1orisl'rad1· Rn·isorcr FAR har ca oOO nKdlemmar. Som 
förutsiillning för intriide i FAR giiller enligt 4 * föreningens stadgar att 
'iökanden 
e innehar kommerskollegiets auktorisation som revisor 
e utövar yrkesmässig verksamhet som auktoriserad revisor 
e {itnjutcr allmiint anseende for redbarhet samt hedöms komma att verka 

f"ör föreningens iindam~1l 
e förklarar sig vilja följa föreningens stadgar och regler för god revi

sorssed. 
Srens/..a R(Tisor.rn111.fi111dc1 SRS har ca <i.50 medlemmar. varav ett tjugo

tal iir auktoriserade revisorer. Som friru!sättning för intriide i SRS giillcr 
enligt 4 ~ samfundets stadgar all sökanden 
e är av kommerskollegium auktoriserad eller godkiind revisor 
e ucövar yrkesmiissig verksamhet som revist'r 
e i1tnjuter allmänt anseende fiir redharhet och ansvarskänsla och även i 

övrigt befinn~ liimplig. 
Si·aigcs Rnlc11·i.rni11.i:sko11.rn/1cr.1 Fiirh1111d !SRF). som h.ir ca 400 aktiv.i 

medlemmar. iir .. en sammanslutning för rcdovisning~konsulter och revi
sorer .. (I *förbundets stadgar). För all ffi aktivt lcdamotskap i SRF gäller 
enligt .5 A ~ förhundeh stadgar alt sökanden 
e uppnått 2.5 års iildcr men icke överskridit tio frr 
e iir verksam som redovisningskonsult eller revisor 
e riider över sig och sin egendom samt åtnjuta allmiin! an~eende for 

redlighet och rii!tskaffrns vandel 
e har minst fi.:m ~trs praktisk erfarenhet av redovisning. ekonomisk för

valtning och tHirmed sammanhiingande verksamhet samt i1ger god kän
nedom om gällande riiltsreglcr rörande n:dovi'ining och hcskallning 

e styrker sig besitta ti.:oretiska kunskaper motsvarande vad som enligt 
revisorskungördsen krävs för crhi-.Jlandc av godkiinnande som revisor. 

S1·aig1's Hc1/.:.fi"irings- ol"h l?l'l·isio11.1/1yrli1T.I' Fiirh1111t! SRRF. som iir '"en 
sammanslutning av företag vilka yrki.:smiissigt hedriver konsultverksamhet 
pil redtwisningsomritdct samt revisionsverksamhet .. ! 1 ~ förbundets stad
gar), har ca 200 anslutna medlcmsforetag. Medlemskap i SBRF kan enligt 
4 ~ förbundets stadgar crhallas av v.ir:ie bokförings- och revisionsby-ril som 
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har drivi1 verksam hel i nuvarande form under mins! lre kalender~ir l'l'h har 
en chef med µoda kunskaper i redllVisnings- Lll'h skalletek;11sk;1 fri1µor samt 
ett gott allmiint anseenJe: om hyte av chef sker skall byri1n<; medlemskap 
omprövas. 

2.3 Kommerskollegiums tillsyns\'erksamhet 

Som tidigare n~imnts !avsnitt 2.2. I J omfatt<1r kommerskollegiums tillsyn 
pf1 revisorsomr[1dct de kvalificerade revisorerna. Fräga om auktorisation 
eller godkiinnande av rt:visor och revisiL1nsbolaµ prövas siilunda enlig! I * 
revisorsförordningen av kommerskollcgium. l\.ollegid har vidare enligt 
22 ~ samma förordning att u1i.iva tillsyn över auktoriserade eller godkiinda 
revisorers och revisionsbolags verksamhet. Enligt 27 ~ mt:ddclas av kolle
giet ytterligare föreskrifter och anvisningar for tillitmpnim!en av fi.irord
nmgen. 

Kollegiets tillsynsverksamhet p[1 revisorsornradet hesti1r huvudsakligen 
i handliiggning av ansökningsärcnden om auktorisation clkr godkirnnande, 
handläggning av tillsynsärenden. utvecklings- och utredningsarbete samt 
handläggning av övriga ärenden. Kollegiets revisorsenhet disponerar för 
denna verksamhet fem personer, varav två bitriidcn. Till ~itt förf<'gande 
har kollegit:!t ocks[i en rådgivande nämnd. Denn::i. som har represt:11l<1nter 
fört. ex. FAR och SRS, ger viiglcdning i mer principiella frågor. 

Ansökningsiirendcna utgör en relativt stor Lid av verksamhekn och har 
hittills ( 1978) uppgf1tt till ca 500 om året. 

Tillsyns:lrenden anhängiggörs genom att anmälni'lgar inkommer eller 
genom att kollegiet ingriper pA eget initiativ p~1 grund av \.ex. uppgifter i 
pressen. Dessa ärenden, som hittills uppgi\tt till ett ljll!'.Otal om året. kan 
leda till att dis1:iplinära åtgärder vidtas mot revisor. De sanktioner som kan 
komma i fråga enligt revisorsforordningen är upphiivande av <:uktorisation 
eller godkännande samt varning. Gör auktoriserad eller goJkänd revisor 
uppsåtligen orätt i sin verksamhet dler förfar han djt:sl oredligt skall 
sålunda auktorisationen eller godkännandet upphiivas. Ar ornständight:ter
na mildrande far i -.tällct varning meddelas honom. A>idosätter revisor 
eljest de plikter. som åvilar honom som revisor. får varning meddelas 
honom. Ar omst~indighetcrna synnerligen för~viirande ftir auktorisationen 
eller godkännandt:t upphävas. rv:ohvarandt: g;ilh:r i rr;1ga um aukloriserat 
eller godkänt revisionsbolag. Hittills har ett tiotal gO(lkiiPnanden och en 
auktorisation upphiivts. Kollegie! kan vidare. iiven om dis.:.:ipli11är ittgärd 
inte tillgripits. göra uttalanden i principfrilgor. 

En sammanställning av ett antal fall från kollegiets tillsynsverksamhet 
enligt revisorsförordningen redovisas i hila1-:a I. Som framgar av dt:nna 
sammanst:1llning har den form av tillsyn som kollegiet hittills utöva_t i 
mtmga av de prövade fallen föranlett uttalanden av principiell natur. At
skilliga iirendcn har dock rört frågor av ordningskaraktiir eller av eljest 
begriinsat allmiint intresse. Kollegiet uttalade i sin vaksamhetsöversikt år 
1978 följanue angt1ende tilhynen över de kvalificerade revisorerna: 

Kontroll av hur enskild revisor fullgjort sin verksamhet har hittills 
vidtagits efter anmiilan mot revisorn eller pi'1 grundval av uppgift i främst 
pressen. Kontrollen har diirvid avsett visst förhf1llandc i den berörde 
revisorns verksamhet. Regelmässigt har det visat sig vara mycket svårt 
eller ibland ogörligt att i efterhand helt klargöra vad som förevarit i det 
enskilda fallet. Ofta har också det förhilllande i revisorns verksamhet 
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som ifri1gasath varit av '"udda"" natur. Kollegiets sHillningstagande ha~ i 
dessa fall inte varit av större allmänt principiellt intresse. Det kan 
s:ilcdes ifrågasiittas om utbytet av kollegiets tillsynsutövning i denna 
form alltid star i rimlig proportion till de resurser verksamheten kräver. 
P{i grund hiirav har genomförts en försöksbetonad verksamhet med 
uppsökande tillsyn. varvid en enskild revisors yrkesutövning blir före
miil för en allsidig genomgäng som främst syftar till att tillse alt inle 
uppenbara brister finns i revistirns verksamhet. Denna form av tillsyn 
har givit goda resultat i den meningen all det i flera fall kunnat konstate
ras att revision inte utövats på ett tillfredsställande sätt. Efter genomfört 
forheredelsearbete kommer kollegiet diirfor under året att påbörja en 
regelbunden tillsynsutövning av detta slag. Tillsynen kon1mer att utövas 
av enhetens tjiinstemän - användande av kon~ulter härför har visat sig 
vara inte helt lyckat. Resursmässigt utrymme torde finnas för högst 10 
kontroller per iir. Det bör observeras att piibörjandet av denna '"aktiva" 
tillsyn inte gör att den ovan nämnda ·'passiva·' tillsynen kan inskränkas 
då denna friimst baserar sig pä anmälningar över vilkas antal kollegiet 
s_iiilvfallet inte råder. 

Niir det giiller kollegiets utvecklings- och utredningsarbete kan nämnas 
att kollegiet utfärdat anvisningar i fråga om revisorsjäv och nya krav på 
utbildning för erhållande av auktorisation eller godkännande. Vidare bedri
ver kollegiet i samarbete med FAR utvecklingsarbete som syftar till förslag 
om olika åtgärder för att stärka revisorns roll. 

Övriga ärenden hest år av förfrågningar och framställningar om kollegiets 
uttalande i olika frågor. Denna verksamh~t tenderar att växa. 

2.4 Nägot om normerna på revisorsområdet 

Av det tidigare sagda fraragår att en revisors yrkes verksamhet kan bestå 
av dels revisionsuppdrag. dels olika slags konsultuppdrag. Det framgår 
vidare att vissa revisorer - de auktoriserade eller godkiinda - står under 
tillsyn av kommerskollegium och att det finns olika organisationer för de 
skilda kategorier av yrkesutövare som sysslar med revisionsverksamhet. 
Dessa förhållanden avspeglas sjiilvfallet i det normsystem ~om finns på 
revisorsområdet. 

l fråga om lagstiftning som styr revisorns verksamhet bör främst nämnas 
bokföringslagens ( 1976: 125) regler om redovisning och aktiebolagslagens 
regler om revision och offentlig redovisning. Vidare kan pekas på sådan 
lagstiftning som inte direkt riktar sig till revisorn som funktionär men som i 
större eller mindre utsträckning berör dennes verksamhet, t. ex. i fråga om 
konsultuppdrag. Exempel på detta är skatterätt, arbetsrätt, associations
rätt och skiftande ekonomisk lagstiftning. 

För auktoriserade eller godkända revisorer gäller särskilda författnings
bcsliimmelser (revisorsförordningen och revisorskungörelsen samt de yt
terligare föreskrifter och anvisningar kommerskollegium meddelar). Att 
dessa bestämmelser efterlevs övervakar kommerskollegium i sin tillsyns
verksamhet. De disciplinära åtgärder som kollegiet kan vidta har tidigare 
herörts !avsnitt 2.31. 

Revisor som är medlem i en viss organisation har vidare att följa de 
regler - tex stadgar och särkilda yrkesetiska regler - som antagits av 
organisationen. Det är här fråga nm normer av förcningsrättslig natur som 
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skiftar friin organisation till organisati(>n. Organisationcrnas bestiimmdser 
om cgna discipliniira i1tgiinkr bör siirskilt niimnas i detta sammanhang. 

I den lagstiftning som styr revisorn-.. verksamht:!I hiinvisas ocbi\ till vissa 
normer av etisk karaktiir. l3okföringslagen talar s;ilunda Pm god n:dovis
ningssed medan akticb(ilag-..lagen inneh~iller bt:greppet god revisionssed. 
Revisorsförordningen. som riktar ~ig till auktoriserade eller godkirnda revi
sorer. anknyter vidare till uttrycket god rcvisorssed. Vad dessa etiska 
normer kräver framgar inte niirmare i lagstiftningen. Det har i stället i hög 
grad anförtrotts revisorerna sjiilva att gt:nom praxis prt:ciscra innchiillet i 
normerna. Dt:ssa etiska normer iiterkommr också bland de regler som 
antagits av revisorsorganisationerna. 

I 28 ~ FAR:~ stadgar siigs sålunda att '"ledamot skall iakttaga förening
ens regler fi.ir god revisorsscd ... Enligt FAR:.-. rcgkr for god rcvisor.'>sed 
('"Regel 4 - Yrkesutövningen"') gäller vidare att ledamot iir skyldig att 
beakta god redovio;nings- och revisionssed tse hi/11ga 2). Det innebiir att 
medlem i FAR hl. a. har att följa föreningens rekommendationer i friiga om 
god redovisningssed och god revisionssed. 

I 26 * SRS" stadgar uttalas att ledam(ll skall iaktta god revisorsscd och 
att samfundet till tolkning av detta begrepp utgett .. v~lgledande etiska oi.:h 
kollegiala regler. som ledamot är skyldig att nog!!rant la del av samt följa .. 
( <;e hilaga 31. Enligt I * SRS" etiska och kolkgiala regler ;\ligger det 
ledamot .. att efter bästa förmåga tillvarata sina uppdragsgivares och andra 
millgruppers intressen inom ramen för vad lag och god revisors~ed 
bjuder.·· 

Enligt I * SRF:s regler om god sed <se hilaga 41 {iliggcr det ledamot ··att 
efter bästa förmåga tillvarata sina uppdragsgivares och andra mt1lgruppers 
intressen inom ramen för vad lag och god redovisnings- och revisorsscd 
bjuder. .. 

SBRF:s stadgar innehåller p{1 denna punkt inget annat ul\alande än 
bestämmelsen att "medlem är skyldig all i sitt arbete genom sund afförs
moral respektera förbundets strävanden och därigenom hidra till att hålla 
förhundds och därmed dess medlemmars anseende hiigt. · · t.~ ~ ). 

3 Överväganden 

3.1 Allmänt 

Revisors verksamhet utgör ett av de områden som arbetsgruppen har att 
behandla i samband med översynen av lagstiftning mot organiserad och 
ekonomisk brollslighet. Detta omrf1de iir av intresse ur t vt1 skilda aspekter. 
Det har nämligen i den allmänna debatten å ena sidan gjorts gällande att 
vissa revisorer genom rådgivningsvcrksamhet sjiilva aktivt medverkat till 
uppkomsten av ekonomisk brottslighet. A andra sidan har diskuterats hur 
revisor genom sin verksamhet kan förebygga och motverka s(1dan brotts
lighet i företag. 

Den senare frt1gan sammanhiinger med diskussionen om revisorns all
miinna ställning och företagsrevisionens inriktning. Nya krav od1 fiirviint
ningar pt1 revisorns roll i företagen har framkommit. Diskus~ionen rör i hög 
grad frågan om vilka intressen revisorn har att heakla i sin verk~amhet. 
Inte minst har diskuterats om det bör införas offentliga revisorer i företa
gen. Saken har hehandlats - förutom i förarhetena till aktieholagslagen 
(prop. 1975: 10~) - i samarbetsutredningens bet~inkandc tSOU 1970: 411 
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Företag och samhiillc, prop. 1972: 116 med förslag rill lag om qyrclscreprc
sentation för de anstiillda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. m. m .. 
och prop. 1975176: 166 med förslag till lag om styrelsereprcsehtation för de 
anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. m. m. 

Friigan om företagsrevisorns ställning och uppgif\er har ocksf1 behaml
lats av riksdagen vid Oera tillfällen !se NU 1972: 6."1 l•eh NU 1973: 47 samt 
LU 1974:29, LU 1977/78: I och LU 1977/78: 16). Diirvid har diskuterats 
bl. a. om samhiillet skall kunna utnyttja foretagsrevistin.:rna for all hekiim
pa skattefusk och skatteflykt (se s~irskilt LLJ 1974: 29). Riksdagen har 
emellertid s<°1 sent som våren 1978 uttalat sig mot en allmiin iiversyn av 
företagsrevisionen. I det sammanhanget pekade for iwrigt lagutskottet i 
sitt av riksdagen godkiinda betiinkande 1LL: 1977178: l(i s 7l pti det nu 
aktuella översynsarbetet inom brottsförehyggande ri"1det. 

Arbetsgruppen vill erinra om att det genom aktieholagslagen infördes 
regler beträffande revisorns verksamhet som tar sikte pf1 de intressen som 
nu är i fr<°1ga. Sålunda vidgades revisorns arbetsuppgifter och rapporte
ringsskyldighet. Reglerna om revisorsjäv sk~irptes. Kvalificerad revision 
skall ske i fler bolag. Vidare kräver de nya bestämmelserna om redovisning 
att företagen lämnar en öppnare redovisning iin de tidigare behövt göra. I 
diskussionen om revisorns roll har visserligen stiillts krav pi"i mer liingtgii
ende åtgärder. Bl. a. har föreslagits att revisor i företag skall utses av ett 
utomstående organ. Bred enighet synes dock rt1da om det angeliigna i att 
revisorn garanteras en oberoende ställning. 

Som tidigare nämnts har det i den allmänna debatten gjorts gällande att 
vissa revisorer genom rådgivningsverksamhet sjiilva aktivt medverkat till 
uppkomsten av ekonomisk brottslighet. Arbetsgruppen har för sin del gått 
igenom visst material. som legat till grund för sådana påståenden. Enligt 
vad gruppen kunnat finna har de långtgående päståenden som framförts 
inte varit grundade. Gruppen har därför inriktat sig på att från mera 
allmiinna utgångspunkter undersöka möjligheterna att motverka ekono
misk brottslighet genom att stödja de kunniga och seriösa revisorernas 
verksamhet. De överväganden på revisorsområdct som redovisas i det 
följande hör ses mot denna bakgrund. Det är hiir självfallet inte friiga om en 
fullständig genomgång av förhållandena på detta område. Arbetsgruppen 
har i stället sett det som sin uppgift att på några väsentliga punkter lämna 
förslag som skulle kunna få effekt i kampen mot ekonomisk brottslighet. 

3.2 Reyisors kompetens 

e Arbetsgruppen rekommenderar att kvalificerad revisor på sikt skall 
krävas i alla aktiebolag. 

Av det tidigare sagda !avsnitt 2.1. I och 2.2. I) har framgf1tt att det endast 
for vissa större aktiebolag uppstiills särskilda krav pi! revisorns kompe
tens. De närmare bestiimmelserna om detta finns i I 0 kap. 3 * aktiebolags
lagen. I lagrummets första stycke anges sålunda i vilka fall bolag skall ha 
minst en auktoriserad eller godkänd revisor medan det i andra stycket 
föreskrivs i vilka fall bolag skall ha minst en auktoriserad revisor. 

Enligt arbetsgruppens uppfattning iir det emellertid generellt sett inte 
företag med kvalificerade revisorer som iir mest utsatta n;ir det g~iller 

ekonomisk brottslighet. Det är i stiillet ofta fråga om aktiebolag med litet 
aktiekapital, som bildats för att ge den ende akticiigaren befrielse frun 
personligt ansvar och för att ge denne '"en skylt ut ät ... 

Arbetsgruppen vill i sammanhanget hiinvisa till företagsskattcberedning-
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en. som i sill delbetänkande (SOU 1975: 54) flunansbolag uttalade bla 
följande (s 160): 

Den i lagstiftningen inbyggda kontroll. som en uppdelning av befogen
heter och funktioner ril bolagsstiimma. styrelst! och verkställande led
ning utgör. fungt!rar av naturliga skäl inte dä bolagsägarcn själv reellt 
utövar samtliga funktioner. Delta förhållande äterverkar även på den 
kontroll av bolagets verksamhet. som i AL (1944 års akticbnlagslag) 
förutsätts utövad av en extern revisor. Krav rå särskild kompetens hos 
revisorn uppstiills bara i fråga om de större bolagen. Ett vanligt tillväga
gångssätt i de bolag som tillkommit av skatteskäl torde vara att de 
handlingar av olika slag som erfordras för att AL:s formella krav skall 
efterkommas rutinmässigt upprättas en gång om året. I stor utsträckning 
torde egentliga styrelsesammanträden. bolagsstämmor osv. inte alls fö
rekomma. ehuru protokoll uprrättas som utvisar att alla formaliteter 
iakttagits. Inte heller revisionsberättelsen är i dessa fall annat än en på 
grund av formella krav tillkommen handling. Den kan därför inte anses 
fylla någon meningsfull funktion som underlag för den skattemässiga 
kontrollen. Inte heller kan någon information i allmänhet inhämtas från 
revisonsberättelserna, som i stor utsträckning är standardiserade. för
tryckta och med ett mycket kortfattat innehåll. 

Arbetsgruppen kan även peka på en rapport rörande företagskonkurser 
(Kedner: Företagskonkurser, SIND 1975: 2, Lund 1975). som belyser be
hovet av kvalificerad revisor också i små företag. 

Att det utförs en effektiv och sakkunnig revision även i de minsta 
aktiebolagen är enligt arbetsgruppens mening av betydelse bl. a. som ett 
led i åtgärder för att förhindra och motverka uppkomsten av sådana förete
elser som gruppens arbete tar sikte på. Kvalificerad revisor bör därför 
enligt gruppen på sikt krävas i alla aktiebolag. 

Aktiebolagslagens krav på kvalificerad revisor synes träffa endast en 
mindre del av aktiebolagen. Kvalificerad revisor finns emellertid, enligt 
vad ~om upplysts inom arbetsgruppen, i ett betydande antal utöver dem 
som rent formellt är skyldiga att ha sådan revisor. Någon utredning om 
dessa förhållanden torde dock inte finnas. Vidare står det klart att det är 
svårt att mäta tillgången på kvalificerade revisorer i förhållande till efter
frågan. Enligt vad som för gruppen är bekant har det emellertid inte 
förekommit att företag som önskar ha en kvalificerad revisor ej lyckats få 
någon sådan. 

Det kan i detta sammanhang nämnas att det år 1973, då kommerskolle
gium inledde sin tillsynsverksamhet. fanns knappt 500 auktoriserade och 
ca 900 godkända revisorer. I dag finns ca 700 auktoriserade och drygt I 100 
godkända revisorer. Den faktiska ökningen av antalet godkända revisorer 
är emellertid större än som framgår av dessa siffror. Att så blivit fallet 
sammanhänger med bl a att det tidigare togs ut en relativt blygsam årlig 
avgift - 25 kr. - av den som ansökte om fortsatt godkännande som 
revisor. Då denna kostnad ökade - ansökningsavgiften för såväl auktori
sation som godkännande. vilka gäller för en tid av fem år. är numera I 600 
kr efter nyligen genomförd höjning - ansökte många godkända revisorer 
inte om förnyat godkännande då de inte utövade någon egentlig revisions
verksamhet. 

När det gäller tillgången på kvalificerade revisorer vill arbetsgruppen 
peka på möjligheten att utnyttja revisionsbolag som revisor. Denna inne-
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hiir att den första granskningen av grundmaterialet kan under kvalificerad 
kJning utföras av :innu ej förJigutbilJaJc ekonomer. ViJare förefaller Jet 
vara en stor tillströmning till revisorsyrket av studerande vid t 1nivcrsite· 
len. Tillgilngcn rii ekonomer med gymnasiekompetens är ocksii god. 

Enligt arhctsgrurpcns bedömning bör det sålunda finnas förutsättningar 
för att tillg~rngen r~I kvalificerade n~visorer skall vara i halans med succes
sivt utökade krav på kvalificerad revisor i aktiebolag. Under en iivergångs
tiJ. till dess det införts krav p~i att kvalificerad revisor skall finnas i alla 
aktichnlag. hör det därt"ör vara möjligt att efter h<ind ut vidga kretsen av 
företag vilka iir skyldiga att ha kvalificerad revisor. Sttsnm en forsla {1tg;1rJ 
hör införas bestiimmelse med krav på kvalificerad revisor i alla nystartade 
aktiebolag. Överg;\ngsvis hör också gt:nom ändring i 10 kap. 3 ~ aktiebo
lagslagen fler aktiebolag än i dag omfattas av plikt all ha kvalificerad 
revisor. Huruvida endast skyldigheten enligt 10 kap. 3 * första stycket att 
ha auktoriserad eller godkiind revisor eller om också skyldigheten enligt 10 
kap. 3 ~andra stycket att ha auktoriserad revisor hör utvidgas kan givetvis 
diskuteras. Etl annat alternativ för en successiv övcrgimg till kvalificerad 
revision i alla aktiebolag kan vara att införa regler motsvarande vad som 
giiller för övergtingen till bokföringsmässig redovisning av inkomster av 
jonlbruksfastighet. Övergangen kan enligt ett sådant alternativ ske över etl 
antal år genom ati gränsen för kvalificerad revision - kopplad till företa
gets totala balansomslutning - sänks efter hand. 

Vilket av de nu antydda alternativen som bör väljas och hur reglerna 
skall utformas får framgå vid en samlad bedömning - där avvägning får 
ske särskilt med hänsyn till en beräkning av tillgången på kvalificerade 
revisorer - av möjligheterna att övergångsvi5 ut vidga skyldigheten att ha 
auktoriserad eller godkänd revisor. Härvid måste också beaktas det arbete 
som utförs inom 1974 års bolagskommitte (Ju 1974: 21 ). Denna kommitte 
som har i uppdrag att se över lagstiftningen om handelsbolag m. m. kom
mer inom kort att lägga fram ett hetiinkande om handelsbolag och enkla 
bolag. Utredningsresultatet är ännu inte känt för arbetsgruppen. Mot bak
grund av direktiven för utredningen finns emellertid enligt gruppen anled
ning anta att revisionsfrågan fått en ingående behandling. l direktiven 
uttalade nämligen föredragande statsrådet att de sakkunniga borde utgå 
från att det skall finnas revisor i handdsbolag och att denne skall avge en 
för alla tillgänglig revisionsberättelse. Föredragande statsrådet fortsatte: 

Det är emellertid möjligt att den nu angivna principen av praktiska 
skäl inte kan genomföras fullt ut. Tillgången på utbildade revisorer är 
nämligen begränsad. När det gäller de större handelsbolagen bör i likhet 
med vad som föreslås i det remitterade förslaget till ny akticbolagslag 
revisorn vara kvalificerad, dvs. auktoriserad eller godkänd. Det fram
lagda förslaget till ny aktiebolagslag innebär emellertid att de kvalificera
de revisorernas tjänster tas i anspråk i större utsträckning än vad som 
hittills varit fallet. De sakkunniga måste därför överväga i vilken ut
sträckning tillgängliga resurser tillåter att krav omgående ställs på att de 
större handelsbolagen anlitar kvalificerad revisor. Särskilda övergångs
regler kan visa sig behövliga. - Behov av regler om revisor föreligger 
även i fråga om bokföringspliktiga företag av typen emkild näringsidka
re och stiftelse. De sakkunniga bör undersöka även den frågan med 
beaktande av vad som nyss anfördes i fråga om handelsbolagen. 
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Som riktpunkt fiir den slutliga överg[ingen till kv;1lificerad revision i alla 
aktielmlag rckl)mmenderar arhetsgruppen i första hand den I _januari 1982, 
dtt antalet aktiebolag förutsätt-; kraftigt minska. Enligt riksdagcns heslut 
~kall n~imligen bolag. vars registrerade aktiekapital ej uppg~ir till 50000 kr. 
vid utg{111gen av <'ir 1981 avföras ur aktiebolagsregi~tret och tir därmed 
upplöst. Praktiska skäl ffir dock avgöra om den slutliga iiverg;'tngen kan 
genomföras den I januari 1982 eller om iivergiingstiden hiir utstriickas 
yllerligare. 

Arbetsgruppen finner vidare angeliiget att frägan om revisionsplikt be
triiffande handelsbolag. kommanditbolag och enskilda niiringsidkare Htr en 
positiv lösning. Som framgiir av det nyss sagda har denna friig;; anförtrotts 
1974 ilrs bolagskommittc, som enligt direktiven ocks;1 har att utreda friigan 
om GmhH-bolag \dvs. mindre holi.tg utan personlig anwarighetl. Oavsett 
vad kommitten i delta hänseende kommer fram till och hur frågan sedan 
behandlas av regering och riksdag hör enligt arbetsgruppens mening m1il
siittningen vara. all i första hand all ekonomisk verksamhet som formellt 
eller reellt kan drivas utan personligt ansvar skall vara underkastad k valifi
cerad revision. Men denna kvalificerade plikt bör ocksi\ pf1 sikt naturligen 
åvila all ekonomisk verksamhet av hetydelse. 

Slutligen vill arhetsgruppen som en internationell j~imförelsc peka på det 
förslag till direktiv inom bolagsrättcns omdde som EG-kommissionen 
nyligen (april 1978) lagt fram. Enligt förslaget skall i EG-liinderna närmare 
angivna krav i fråga om utbildning etc. stiillas pi\ den som skall vara 
godkiind att utföra den lagstadgade revisionen i associationer motsvarande 
aktiebolag. 

3.3 Registrering aY reYisor 

e Arbetsgruppen föreslår att det i aktiebolagsregistret skall intas upp
gifter om revisor motsvarande vad som gäller beträffande holags ställ
företrädare. 

Niigon skyldighet för aktiebolag att - motsvarande vad som enligt 8 
kap. 15 * akticbolagslagen giiller heträffande bolagets ställföreträdare - för 
registrering anmäla vem som utsetts till bolagets revisor föreligger ej. Det 
iir emellertid enligt arbetsgruppen rimligt att namnet på var och en som 
åtar sig revisionsuppdrng i aktiebolag iir tillgiingligt för allm~inheten. Detta 
förutsiiller att någon form av registrering sker. Sådan registrering kan 
liimpligasl ske i akticbolagsrcgistrct. Aktiebolag bör diirför [iläggas att -
motsvarande vad som gäller beträffande bolagets ställföreträdare - för 
registrering hos patent- och registreringsverket (l'RVl anmäla vem som är 
revisor i bolaget. I den mån revisionsplikt införs för andra förctagsformer 
iin aktiebolag hör motsvarande registrering ske också i dessa fall. 

En registrering av detta slag iir inte avsedd att kombineras med mlgon 
tillsynsverksamhet. Andå har registreringen. menar arbetsgruppen. posi
tiva effekter. Intressenter av olika slag kan förvissa sig om att revisor 
utsetts och kontrollera att vederbörande är behörig. De kan iiven fä kon
takt med honom. Dessa möjligheter kan ockst1 utnyttjas av myndigheter 
som har all taga befattning med fn'lgor som har anknytning till ekonomisk 
brottslighet. Den föreslagna registreringen bör vidare vara ägnad att sHirka 
revisorernas ställning. Om en holags~igare entledigar en revisor. skall 
avg;!ngen antecknas i registret. Den som avgätt som revisor i ett aktiebolag 
och som vill kommunicera med efterlriidandc revisor kan vända sig till 
aktieholagsregistrct för all ff1 vetskap om vem som eftertritll honom som 



Prop. 1979/80: 143 155 

revisor eller om bolaget över huvud utsett någon ny revisor. Arbetsgrup
pen vill emellertid ilter betona att en registrering av ifdgavarande slag ej 
innehiir att n~1gon ytterligare tillsyn utövas över revisorerna, 

Di.:n nu angivna reformen. som enligt arbetsgruppens mening iir relativt 
enkel att genomföra rent tekniskt. bör komma till stånd i samband med att 
bolagsbyriin vid PRV flyttar ut till Sundsvall. Den n~irmarc tidpunkten för 
bestiimmas med hiinsyn till de problem som kan komma att uppstf1 vid 
denna utflyttning. 

Förslaget inni.:biir enligt arbetsgruppen följande författningsiindringar. 
I aktieb~)lagslagens avsnitt om revision och siirskild granskning bör 

införas en särskild paragraf. 10 kap. 15 ~. angf1ende skyldighet för holag att 
- motsvarande vad som giilli.:r i fråga om bolagets stiillföreträdare - för 
registrering anmiila vem som utsetts till bolagets revisor. I paragrafen bör 
s;°1lunda stadgas att bolaget för registrering skall anmäla vem som utsetts 
till revisor och att diirvid gälkr i tilliimpliga delar bestämmelserna i 8 kap. 
15 § om anrniilan för registrering av bolagets ställföreträdare. För det fall 
auktoriserat eller godkiint revisionsbolag utsetts till revisor biir bestäm
melsen i I O kap. 15 * tillämpas pt1 den for revisionen huvudansvarige. 
Föreskrift om detta hör meddelas i 10 kap. 2 ~ tredje stycket. 

I aktiebolagsförordningen ( 1975: 1387) bör följande ändringar ske. I 2 * 3, 
som föreskriver vad anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagsla
gen av bolag skall ange i fråga om dess ställföreträdare, bör ett nytt led 
angiiende fullständigt namn. personnummer och postadress betriiffande 
revisor införas. En ändring av redaktionell art i 2 § andra stycket torde 
också böra ske. I 3 * 5 bör - utöver vad som nu gäller beträffande 
styrelseledamot och styrelsesuppleant - föreskrivas att avskrift av proto
koll eller annan handling som bestyrker val av revisor. om denne ej valts 
på konstituerande stämman. skall ges in vid anmälan som avses i 2 *· 
Slutligen bör ett nytt stadgande införas under rubriken Revision och pla
ceras under 18 *· som nyligen upphävts. I stadgandet bör. motsvarande 
vad som enligt 16 *gäller för bolagets ställföreträdare, anges att vid anmä
lan för registrering enligt 10 kap. 15 ~ aktiebolagslagen av bolagets revisor 
2 * första styl:ket 3 och andra stycket samt. om ändringen ej endast avser 
ändring av postadress, 3 § 5 äger motsvarande tillämpning. 

3.4 Beteckning på revisors verksamhet 

e Arbetsgruppen föreslår att det i lagstiftningen införs en regel av inne
börd att andra än auktoriserade eller godkiinda revisorer och revisions
bolag ej får i firma eller eljest vid beteckning av sin näringsverksamhet 
använda ordet revision eller sammansättningar med eller avledningar av 
detta ord. 
Arbetsgruppen anser det vara ett viktigt intresse att stödja de seriösa 

och kompetenta revisorerna. I detta syfte har gruppen diskuterat möjlighe
ten att förbehålla titeln revisor åt de kvalificerade revisorerna. Det har 
emellertid visat sig att det inte är praktiskt möjligt att genomföra en sådan 
åtgärd. Bruket av ordet revisor är sålunda allmänt utbrett. Vidare är det 
både vanligt och lämpligt att lekmän tjänstgör som revisorer i bolag vid 
sidan av yrkesrevisorer. Detsamma kan sägas om de fall då en person fått 
förtroendeuppdraget att vara revisor i en verksamhet - t. ex. en ideell 
förening - som inte omfattas av revisionsplikt. 

Det finns alltsi'i enligt arbetsgruppen inte förutsiittningar for att skydda 
tileln revisor som si1dan utan skyddet hiir liksom hittills avse yrkestitlarna 
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auktoriserad resp. godkiind revisor. Diirenwl kan llch 11ör ell skydd införas 
fiir beteckningen p{1 de kvalificerade revisorernas verksamhet. l:kteck
ningen revisionsbyrå. revisionsbolag o. d. bör s:\lunda enligt arbetsgrup
pens mening få anviindas endast av dessa revison::r. oavsett i vilken form 
de bedriver sin verksamhet. R~geln bör utformas s~i. att andra iin auktori
serade eller godbnda revisorer och revisionsbolag ej fftr i firma eller eljest 
vid beteckning av sin näringsverksamhet använda ordet revision ell ~r 
sammansättningar med eller avledningar av detta ord. Ockst1 marknadsfii
ringsåtgärder kan omfattas av denna regel. I pratiken innebär det att den 
som driver bokfiiringsbyrii men som också åtar sig revisionsuppdrag utan 
att vara kvalifil:erad revisor inte får beteckna verksamheten som t. ex. 
bokförings- och rcvisionsbyrå - vare sig fråga iir om marknadsföring eller 
ej - utan endast som bokföringsbyrå. Detsamma gäller för redovisnings
konsulter och skattekonsulter. Något hinder för dessa att åta sig revi~ions
uppdrag föreligger. om arbetsgruppens förslag genomförs, i och för sig 
inte. Vill de emellertid hänvända sig till allmänheten för att få revisions
uppdrag, får de skaffa sig sådan utbildning och kompetens i övrigt att de 
kan få auktorisation eller godkännande som revisor. 

I samband med det nu aktuella förslaget bör de ytterligare frågor som 
kan uppstå i sammanhanget - t. ex. att en kvalificerad revisor "lånar ut" 
sitt namn utan att själv delta 1 någon revisionsverksamhet - närmare 
diskuteras. 

I arbetsgruppens förslag ligger således att det bör införas ett skydd och 
en kvalitetsgaranti för den som är hänvisad till att få kontakt med revisor 
genom exempelvis annonser. Att kvalificerade revisorer vid hänvändelse 
till allmänheten anger sin kompetens tjänar som en vägledning för avnä
marna. Arbetsgruppen vill därför ifrågasätta om nuvarande stadgande i 
18 § revisorskungörelsen och motsvarande bestämmelse i 11 § första 
stycket samma kungörelse bör bibehållas. Stadgandet i 18 § innebär att i 
auktoriserat revisionsbolags firma ej får ingå ordet auktoriserad eller böj
ningsform eller förkortning därav; motsvarande gäller för godkänt revi
sionsbolag. Enligt 11 § första stycket gäller bl. a. att om auktoriserad 
revisor driver revisionsverksamhet under form av handelsbolag eller aktie
bolag (som ej är auktoriserat), bolaget ej får i sin firma använda beteck
ningen auktoriserad. Stadgandena kan onekligen förebygga visst missbruk. 
Visserligen torde firmalagen ( 1974: 156) och marknadsföringslagen 
(1975: 14181 ge möjligheter all ingripa mot det revisionsbolag som i sin 
firma. trots att bolaget självt eller dess ägare ej längre har auktorisation 
eller att bolaget överlåtits till annan än auktoriserad revisor, skulle fortsät
ta att begagna uttrycket auktoriserad e. d.; jfr också 30 * revisorsförord
ningen som innehåller straff sanktion mot den som obehörigen utger sig för 
att vara auktoriserad eller godkänd revisor. 

Det är emellertid svårt att undvika tidsutdräkt i samband med åtgärder 
mot sådant missbruk. Sagda förbud innebär bl. a. att sådana olägenheter 
helt undviks. Emellertid sker detta på bekostnad av det positiva för all
mänheten i att kvalificerat revisionsbolag eller annat revisionsbolag som 
ägs av auktoriserad revisor i sin firma kan ange den kompetens bolagets 
ägare har. Att det i enstaka fall skulle kunna ske missbruk om förbuden 
avskaffas är visserligen tänkbart. E1tarenheterna av motsvarande problem 
på advokatomrädet visar dock att sådant missbruk går att bemästra. 

Arbetsgruppens förslag angående skyddet för beteckningen pf1 de kvali
ficerade revisorernas verksamhet rör en fråga som enligt regeringsformen 
kräver lagform. Riksdagen har med stöd av 8 kap. 7 ~ första stycket 3 
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regeringsformen möjlighet att delegera föreskrifter beträffande det iimne -
n;iringsverksamhet -- förslaget gäller. Sada:1 delegation har skett genom 
lagen ( 1975: 861 med bcmyndig::iride ;itt meddela foreskrifler om auktorisa
tinn lKh gmlkiinnande av revisor. Enligt denna J;.g far regeringen eller 
förvaltningsmyndighet som re~eringen best;immer meddela föreskrifter om 
auktorisation och godkännamk av revisor samt föreskriva avgift för ;111sii
kan. Arbetsgruppen föreslar att det i lagen införs ett nytt stadgande om att 
föreskrift ocks;i fftr meddelas om förbud fllr andra iin auktoriserade eller 
godkända revislirer och revisionsbolag att i firma eller elje~t vid heteckning 
av sin näring~verksamhet anv;inda ordet revision eller sammansättningar 
med eller avledningar av detta ord. Gruppen föresliir i konsekvens med 
detta att en ny paragraf. 31 ~-av sagda innehi"ill - jämte ett straffstadgande 
knutet till det aktuella förbudet - irJörs i n::visorsfi\rordningen. 

3.5 Rel'isors t)·stnadsplikt och upplysningssk)·ldighet 

e Arbetsgruppen fiireslär att he~:tämmclserna om revisors tvstnadsplikt 
och upplysningsskyldighet omarbetas. Den nuvarande bestiimmelsen i 
10 kap. L~ * första stycket aktiebolagslagen om revisors tystnadsplikt 
gentemot enskilda aktieägare eller utomst:\ende bör omarbetas efter 
mönster av banksekretessen. Det medför enligt gruppen en mer 11exibel 
tilliimpning genom att revi~or ej i oträngt mfö fiir yppa rrngot om bola
gets angelägenheter. Av lagen hör vidare uttryckligen framgå att revisor 
har en ovillkorlig upplys.iingsskyldighet gentemot medrevisor. särskild 
granskare. ny revisor och. om bolaget fö:·saLs i konkur . .;. konkursför
valtare. 

För revisor i aktiebolag gUler enligt 10 kap. I:'.* aiaiebolagslagcn tyst
nadsplikt och upplysningsskyldighct av fölJande innehåll: 

Revisor f<1r ej till enskild aktieägare eller utomstående lämna upplys
ningar om s[1dana bolagets angelägenheter som han fått kännedom om 
vid fullgörande av sia uppdrag. om det kan lända till förfiing för bolaget. 

Revisorn är skyldig at: till bolatsstä<nman lämna alla upplysningar 
som bolagsstämman begär. om det ej skulle lända till väsentligt förfång 
för bolaget. 

Lagrummet innehåller alltså jeb en allmän best.tmmelse om sekrde~s. 
dvs. förbud mot att lämna upplysr;ing:ar som kan l:da till skada för bolaget, 
och dels en bestämmelse om uppiysningss:-yldighet. vilKen skyldighet 
emellertid modifieras av ett skaderekvi..it. 

I fråga om !'.ekrete-,,en kan till en början konstateras att det inte i första 
hand ;I.ligger en revisor att - på annat sätt än genom revisionsbcri1ttelsen -
utåt lämna upplysningar om ett bolag till olika mtres'ienter. Intresserade 
har sålunda att i första hand vända sig till styrelsen eller verkstiillande 
direktören i ett bolag för _1tt få upplysningar om detta. Från de intressen 
arbetsgruppen har att h:::akta är det emellertid otillfredsställande att brotts
utredande och rättsvärdande myndigheter inte direkt kan utnyttja en n:vi
sors vetskap om ett bolags förhållanden. I alltför stor utstriickning före
kommer det sälunda att en revisor med hänvisning till skaderekvisitet 
anser sig böra vägra all lä.nna begärda upplysni11gar om bolaget. 

I sammanhanget vill arbetsgrupper. också något kommentera frågan om 
anmärkningar i revisionsberättelse !angående innehållet i revisionsberät
telse 'ie 10 kap. IO * aktieholagslagen). Gruppen har erfarit att det förekom-
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mer att. iiven om grava missförhilllanden framkommit, detta - under 
~ihcrnpande a\· tystnadsplikten - inte umn~imns i n:visiunsberä\\clsen. 
Erfarenheterna fdin kornmerskolleg:iurns tillsynsverksamhet talar ocks~i i 
denna riktning: niir det g:iiller de kvalificerade revisorerna !se l. ex. fall 14 i 
hilaga I. jfr fall 71. Arhetsg:ruppcn vill för sin dd understryka all en 
revisors skyldighet att göra anmärkning i revisionsbc:riittelsc inte har niigot 
samband med fri1gan om revisorns tystnadsplikt. Lagen är pii denna punkt 
helt klar och ett iibcropande av skaderek visitet kan alltsii inte komma i 
frilga. Frågan om andra uttalanden i revisionsherättelsc - upplysningar 
som revisor iinskar bringa till ak!ieägarnas kännedom - omfattas lbrcmot 
av tystnadsplikten. 

Arbetsgruppen konstaterar vissa brister - inte minst i friiga om möjlig
heterna att motverka ekonomisk brottslighet - som har sin grund i tolk
ningen av revisors tystnadsplikt. Det förefaller sillunda som om fiirfångs
rekvisitet skjuts i förgrunden i alltför hög grad. Arbetsgruppen anser det 
orimligt att detta rekvisit ensamt skall rn p{iverka hedömningen av um 
tystnadsplikt skall gälla eller inte. Visserligen har lagstiftaren i vissa situa
tioner - l. ex. niir det giilkr stadgandet i 5(1 ~ 4 mom. taxeringslagen 
( 1956: 623 I - gett uttryck for att andra intressen viiger tyngre än de sbl 
som talar för tystnadsplikt. Arbetsgruppen menar dock att tilliimpningen i 
fraga om revisors möjligheter att kommunicera utilt gentemot olika intres
senter utanfiir bolaget generell! sett bör vara mer nyanserad än f. n. Man 
bör diirfi.ir enligt gruppen införa en reglering som ger revisorn både möjlig
het och skyldighet att göra en intresseavvägning i varje enskilt fall. Den 
skada som kan förorsakas företaget genom att ett förhållande yppas får 
sålunda vägas mot det motstäemlc intresse som talar för att förh[illandet 
avslöjas. Ar det senare klart överviigande hör tystnadsplikten inte gälla. 
Vad nu sagts fär emellertid inte missförstils. Genom den i lag inskrivna 
tystnadsplikten garanteras att revisorn far upplysningar fran företagsled
ningen och m:kså forroenden från denna. Detta är naturligtvis något som 
man hör sl{1 vakt om. Även med en mer nyanserad inriktning i fråga om 
tystnadspliktens utformning m{istc det grundliiggande vara alt revisorn har 
tystnadsplikt betriiffande förhttllanden vilkas yppande kan skada det revi
derade företaget. 

De tankegtmgar som arhetsgruppcn hiir redovisat synes lämpligen kunna 
komma till ultryck genom att stadgandet i JO kap. 13 * första stycket 
omarbetas efter mönster av hanksekretessen. Denna innebiir att enskilds 
förhi\llande till bank inte fttr yppas "'i otriingt mål" (se 192 * hanklagen 
( 1955: 183) I. Det bör i sammanhanget anm;irkas att revisor i hankaktiebo
lag också har att iaktta banksekretessen och att enligt 108 ~ banklagen 
styrelsens upplysningsskyldighet gentemot holagsstiirnman är modifierad 
med himsyn till denna sekretess. 

Om sekretessregeln i 10 kap. 13 ~ första stycket aktiebolagslagen omar
betas med stadgandet i 192 * banklagen som mönster kan man falla tillbaka 
pil den fi.irhällandevis fasta praxis som utvecklats inom bankväsendet. En 
allmiint vedl.'rtagen sammanfattning av denna praxis återfinns i Nials skrift 
Banksekretessen (utgiven av Svenska Hankföreningcn, senaste upplagan 
av iir 19751. Nial uttalar bl. a. (s 15): 

Till en böi:ian hör hiir p{1pekas. att 192 * banklagen uppställer ett 
förhud att i otriingt mål yppa enskilda~ förhållanden till banken. Stad
gandet förutsiitter alltsii att upplysningar kan lilmnas i fall dii oträngt mill 
ej föreligger. Däremot säger banklagen intet om att i sådana fall banken 
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har skrldigh<'I att lämna uppgifter. vissa nedan niirmare angivna fall 
föreligger emellertid p?1 grund av uttrycklig lagbestiimmelse (eller annan 
grund) skyldighet för bank att lä1'nna uppifter. Fr~1ga är om tystnadsplik
ten gäller för alla andra fall. st1 att upplysningar är all anse säsom 
liimnade i otriingt mäl. såframt banken ej varit juridiskt skyldig att 
utlämna dem. Detta kan emellertid icke antagas. Som ;1v den följande 
framstmlningen kommer att framgii. m[1ste en bank vara berättigad att 
lämna upplysningar i vissa fall ehuru juridisk skyldighet diirtill icke iir 
förhanden. Givet iir emellertid att banken i st1dana fall bör handla med 
försiktighet: i tveksamma fall bör upply~ningen hellre viigras iin lämnas. 

I den fortsatta framställningen redogör Nial närmare för i vilken ut
striickning banksekretessen iir begriinsad gentemot myndigheter av olika 
slag och enskilda personer. 

I sak överensstiimmer bankpraxis med vad arbetsgruppen anser bör 
giilla på revisl1rsomri'idet. Gruppen iir visserligen medveten om att uttry1:
ket "i otriing mål" - vilket viil niirmast bör översiittas med "obehörigen" 
- ger ett [dderdomligt intry1:k och att dess innebörd inte iir Idar för var och 
en. Den precisering uttrycket fått genom praxis pi't bankområdet CKh 
genom Nials framställning medför emellertid att banklagens uttryck bör. 
till dess att annat framkommer. kunna föras över på revisorsområdet. 
Arbetsgruppen är medveten om att. särskilt i fråga om offentligrättslig 
sekretess. nya tankegångar gör sig gällande beträffande sekretessreglernas 
konstruktion. I anslutning härtill vill gruppen peka på att det i fråga om 
revisorerna rör sig om nftgot annat. nämligen en etisk regel infogad i allmän 
civillag. 

I samband med det pågående lagstiftningsarbetet på sekretessområdet 
kan andra. modernare och mera lättillgängliga uttryck framkomma än 
banklagstiftningens "i oträngt mål". Samma uttryck bör emellertid v;iljas i 
banklagstiftningen och i aktiebolagslagens sekretessregler för revisorerna. 

Det bör också understrykas att - även om ett annat uttryck väljs - det 
är angeläget att den praxis som utvecklats i fråga om banksekretessen får i 
tillämpliga delar gälla även beträffande revisors tystnadsplikt. I samman
hanget vill arbetsgruppen erinra om Nials uttalande om önskvärdheten av 
försiktighet även i de fall då oträngt mfd ej föreligger. Och bedömningen av 
om en sådan situation iir för handen ankommer på revisorn själv. Innebör
den av den föreslagna lagiindringen kan uttryckas så. att revisorn hittills 
mången gång velat uttala sig men inte ansett sig kunna göra detta: efter den 
föreslagna lagändringen kan han i en sådan situation uttala sig. men någon 
rättslig skyldighet att göra detta införs inte. Det bör slutligen anmärkas att 
den intresseavvägning som uppnås genom en lagiindring fftr - mot bak
grund av att revisor utåt sett endast skall utnyttjas som en andrah<mdskälla 
- göras olika beroende på vilket utomstående intresse som påkallar viss 
upplysning. 

Den tystnadsplikt som nu har behandlats g;iller i förht1llande till enskilda 
aktieägare och utomstående. Den giiller alltså inte i förhållande till bolags
stämma. Enligt arbetsgruppens mening iir det befogat att revisor hiir har en 
upplysningsskyldighet. Tillgång till upplysningar behöver i detta fall inte 
garanteras genom en bestämmelse om den tidigare föreslagna intresseav
vägningen. I förhi°1llande till bolagsstiimma är nämligen upplysningsskyl
digheten i princip ovillkorlig. Detta markeras i lagtexten av att sekretess 
åläggs bara för det fall att viisentlig skada skulle åsamkas bolaget om 
upplysning lämnas. Också den skyldighet som enligt 9 kap. 12 * aktiebo-
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lagslagen {digger styrelsen och verkstiillanJe direktör ~1tt l~imna upplys
ningar till holagsstiirnman iir knuten till förutstiittningen att viisentligt 
föri'ång inte urpstfir for bolaget. Revisor bör inte ha en längre gående 
upplysningsskyldighet gentemot bolagsstämman än vad som åligger ~tyrel
seledamot oc:h verkstiillande direktör. Den kongruens som i dag rf1der rå 
denna punkt bör sftledes bibehållas. vilket innebär att bestämmelsen här
om i 10 kap. 13 *andra stycket bör kvarstå oföriindrad. 

I förarbetena till JO kap. 13 * (prop. 1975: 103 s. 437) uttalade föredragan
de statsrädet bl. a. följande angi\ende lagrummets a:idra stycke: 

Hesliimmelsen får inte leda till oriktiga motsatsslut. Revisor är nämli
gen också upplysningsskyldig i förhållande till bolagsledningen och vi
dare gentemot med revisor m:h granskare som avses i 14 ~- Upplysnings
plikt kan vidare föreligga även efter det revisors uppdrag upphört.tex st1 
att avg;lngen revisor är skyldig att ge sin efterträdare upplysningar. 
Frågan i vilken utsträckning detta får ske överliimnas till rättstillämp
ningen. 

Enligt vad arbetsgruppen erfarit har praxis emellertid ännu inte utveck
lats såsom föredragande statsrådet förutsatt. Lagrummet har sålunda hit
tills tillämpats mycket restriktivt och exempelvis - trots uttalandet ovan -
ansetts hindra att upplysningar lämnas tia ny revisor eller, om företaget 
försatts i konkurs. till konkursförvaltare. Mot bakgrund av de synpunkter 
arbetsgruppen har att beakta m~1ste dessa förhållanden anses otillfredsstäl
lande. Nuvarande praxis medför sålunda att en mindre nogriiknad företa
gare utan några som helst konsekvenser kan avlägsna och neutralisera en 
revisor som avslöjat missförhållanden. En ny revisor ges ju p.i grund av 
frånvar1111 av information inte möjlighet att med kraft ingripa i dessa 
förhåll~1111k11. som den avgående revisorn med hänsyn till tystnadsplikten 
inte kunn;1t lämna upplysning om. A:·betsgruppen menar att det saknas 
tillräckiigt stöd i lagstiftningen för att en utveckling mot en större öppenhet 
i dessa häm;eenden skall kunna ske i en tillfredsstiillande takt. Gruppen 
anser det därför nödvändigt att utvecklingen påskyndas genom en lagänd
ring. 

Det bör sålunda klart framgå av lagtext att revisor har skyldighet att 
lämna upplysningar inte bara gentemot bolagsstämman utan också gent
emot vissa funktionärer i bolaget. Arbt"tsgruppen anser det inte nödvändigt 
att denna utvidgade upplysningsskyldighet begränsas med ett förfångs
rekvisit. Upplysningsskyldigheten bör alltså vara ovillkorlig. 

Som föredragande statsrådet uttalat bör upplysningsskyldighet föreligga 
gentemot medrevisor och g:·anskare som avses i 10 kap. 14 * aktiebolagsla
gen. Dessa omfattas av samma tystnadsplikt som revisorn och någon 
skada för bolaget kan därför inte uppkomma om de får uppl/sningar av 
denne. Vidare bygger lagstiftningen på principen att det bör finnas konti
nuitet i fråga om den granskning i företag som revision innebär. Att det för 
revisor som entledigats eller på egen begäran frånträtt sitt uppdrag bör 
föreligga möjligheter att lämna upplysningar till ny revisor är därför rim
ligt. Beträffande en ny revisor kan erinras om att denne har tystnadsplikt. 
Någon skada kan därför inte uppkomma av att han informeras. När det 
vidare gäller konkurssituationen har företaget upphcrt i sin dittillsvarande 
form. Om rörelsen drivs vidare. sker detta i konkursförvaltarens regi. 
Även denne kan utan skada informeras. Det är en brist att de iakttagelser 
som revisor gjort rörande bolagets förhållanden ej nyttiggörs av konkurs-
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förvaltaren. I vart fall kan denne - för det fall konkursboet avser att driva 
bolagets verksamhet vidare - behöva få upplysningar av revisorn om 
bolaget. I en ackordssituation är förhållandena såtillvida olika att företaget 
som sådant kvarstår. Någon särskild laglig upplysningsskyldighet anser sig 
arbetsgruppen därför inte kunna föreslå. Emellertid är det tydligt, att 
revisorns tystnadsplikt i en sådan situation inte kan vara lika långtgående 
som eljest. 

Det är inte fråga om att ålägga revisorn att företa utredningar eller andra 
omfattande åtgärder. Vad det gäller är att denne står till tjänst med faktiska 
upplysningar beträffande förhållandena i bolaget. Något hinder mot detta 
med hänsyn till t. ex. kostnadsaspektcn torde knappast möta. Revisorns 
upplysningsskyldighet gentemot medrevisor, granskare som avses i IO 
kap. 14 §. ny revisor och, om bolaget försatts i konkurs. konkursförvaltare 
bör sålunda enligt arbetsgruppen uttryckligen anges i lagen. I motsats till 
vad som gäller i fråga om bolagsstämma bör inte förutsättas i varje situa
tion att en begäran om upplysning riktas till revisorn. även om detta bör 
vara normalfallet. Revisorn skall således på eget initiativ kunna lämna de 
upplysningar som han anser att exempelvis en ny revisor behöver. 

Arbetsgruppen föreslår således att IO kap. 13 § akticbolagslagen får änd
rad lydelse i enlighet med det sagda. Det innebär att i första stycket ersätts 
uttrycket "om det kan lända till förfång för bolaget" med "i oträngt mål". 
I andra stycket bör anges att revisor har upplysningsskyldighet förutom 
mot bolagsstämman också i förhållande till vissa funktionärer. 

Vidare aktualiseras en ändring i 8 § revisorsförordningen, som reglerar 
den särskilda tystnadsplikt som gäller för de auktoriserade revisorernas 
yrkesverksamhet i allmänhet; bestämmelsen äger enligt IH sagda förord
ning motsvarande tillämpning i fråga om godkända revisorer. Stadgandet i 
8 § revisorsförordningen torde, med hänsyn till den nya grundlagsregle
ringens krav angående bestämmelser om tystnadsplikt. komma att över
föras till lag, jfr uttalande i prop 1975: 8 om följdlagstiftning med anledning 
av den nya regeringsformens bestämmelser om normgivning (s. 95). Ar
betsgruppen har därför inte lämnat något förslag på denna punkt. 

3.6 Kommerskollegiums tillsynsverksamhet 

e Arbetsgruppen rekommenderar att kommerskollegium får en kraftig 
resursförstärkning för att utöva tillsynsverksamhet på revisorsområdet. 

Som tidigare framgått (avsnitt 2.3) utövar kollegiet tillsynsverksamhet 
enligt revisorsförordningen på olika sätt. Även om den tillsynsutövning 
som baserar sig på anmälningar i stor utsträckning tagits i anspråk för 
frågor av ordningskaraktär. har kollegiet i denna verksamhet i flera fall 
också kunnat ingripa mot allvarliga missförhållanden. Kollegiet har vidare 
börjat bedriva en s. k. aktiv tillsyn över de kvalificerade revisorernas 
verksamhet. Denna tillsyn består i att kollegiets personal ger sig ut på fältet 
och granskar revisionsbyråers eller enskilda revisorers verksamhet i sin 
helhet. Av resursskäl har kollegiet hittills endast i några fall om året kunnat 
bedriva sådan verksamhet. Kollegiets erfarenhet av verksamheten visar 
dock klart nyttan av denna aktiva tillsyn. Inte minst de fall där en revisor, 
när fråga är om revisionsuppdrag. ej företagit några egentliga kontrollåt
gärder kan därvid mera metodiskt upptäckas. 

Arbetsgruppen anser att kollegiet bör bedriva en effektiv tillsynsverk
samhet på revisorsområdet men att tillräckliga resurser för detta saknas. 
Det är visserligen verklighetsfrämmande att tro att det är möjligt att bedri-
11 Riksda1:en 1979180. I sam/. Nr 143. Bila1:cdcl 
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va någon kontinuerlig och ingående kontroll över ett större antal revisorer. 
Ingripanden får väsentligen ske då missförhållanden kommer till kollegiets 
kännedom. Kollegiet bör emellertid få ökade resurser för den s. k. aktiva 
tillsyn som kollegiet hittills endast i begränsad omfattning kunnat bedriva. 
Arbetsgruppen är medveten om att en utökning av denna verksamhet 
innebär en vidareutveckling av vad som förutsattes då kollegiet fick sina 
nuvarande uppgifter. Emellertid anser gruppen en sådan utökning befogad. 
inte minst i revisorernas eget intresse. Ogrundade påståenden om miss
bruk av olika slag kan lättare tillbakavisas. om det finns en tillsynsmyn
dighet med resurser att företa erforderliga utredningar. Självfallet bör man 
inte underskatta den preventiva verkan som en uppsökande tillsynsverk
samhet måste anses ha i fråga om den nu aktuella brottsligheten. Kollegiet 
får även möjlighet att följa upp revisorsstandarden och efterlevnaden av 
lagstiftning och annan normbildning på området. Också för den enskilde 
revisorn är tillsynen värdefull. genom att han kan få råd och stöd av 
kollegiets personal. Denna får nämligen genom sin verksamhet en över
blick och därpå grundad erfarenhet som inte står den enskilde revisorn till 
buds. En aktiv tillsyn kan även bidra till att stärka revisorns ställning. 

Arbetsgruppen rekommenderar sålunda att kollegiet får en kraftig re
sursförstärkning för denna tillsynsverksamhet. Gruppen anser det ligga 
utanför dess uppgift att närmare överväga hur verksamheten skall finansi
eras, exempelvis om den nuvarande principen om självfinansiering -
grundad på ansökningsavgifterna - skall bibehållas. Vissa andra frågor 
torde också behöva undersökas i lämplig form. 

3. 7 Etiska regler 

e Arbetsgruppen rekommenderar revisorsorganisationerna att komplette-
ra sina etiska regler med uttalanden av följande innebörd: 

Revisor har, på grund av den ställning som i fråga om revision getts 
honom i lagstiftningen. plikter även mot allmänheten och det all
männa. 

- Revisor skall, inom ramen för sitt revisionsuppdrag, verka för att 
det reviderade företaget handlar lagenligt. tar hänsyn till aktieäga
re, borgenärer, anställda och övriga intressenter samt även i övrigt 
iakttar god affärssed. 

- Revisor skall avhålla sig från att genom rådgivning eller annat 
aktivt arbete medverka i lagstridig handling eller i handling som 
uppenbarligen innebär kringgående av lag, vare sig förfarandet 
riktar sig mot en enskild eller mot det allmänna, och inte heller 
aktivt medverka i förberedelser som enligt vad revisorn vet eller 
har grundad anledning anta syftar till sådana handlingar. Vad nu 
sagts skall icke utgöra hinder för revisor att lämna upplysning om 
innehållet i gällande rätt. Det medför ej heller skyldighet för denne 
att särskilt tillvarata myndigheternas intressen. 

Arbetsgruppen vill framhålla att yrkesetiska regler i likhet med andra 
etiska normer aldrig kan bli uttömmande. Det ligger i sakens natur att en 
etisk kod måste bli ofullständig. De förhållanden och situationer som de 
etiska reglerna tar sikte på utvecklas och förändras med tiden. Etiska 
regler som tar sikte på särskilda situationer bör därför undvikas. Dessa 
invändningar träffar däremot inte yrkesetiska regler, vilka tjänar som 
allmänna riktlinjer för en viss yrkeskårs verksamhet. Som sådana anger de 
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för utomstående - t. ex. klienter - vilka krav och förväntningar som kan 
ställas på en medlem av kåren. Dessutom utgör reglerna ett stöd för den 
enskilde medlemmen gentemot en klients alltför längtgående krav i fråga 
om t. ex. biträde och rådgivning. 

Arbetsgruppen har funnit att ett gemensamt drag hos de etiska regler 
som antagits av organisationerna på revisorsområdet är att reglerna i 
huvudsak tar sikte på revisors förhållande till klienten och kollegerna (se 
bilaga 2-4). Bland organisationernas regler finns inte några preciserade 
regler om hur revisor har att uppträda i förhållande till andra intressenter 
än uppdragsgivaren. Kretsen av intressenter såvitt avser revisors gransk
ningsverksamhet i företagen är visserligen föremål for återkommande dis
kussioner såväl inom som utom revisorskårcn. Att det allmänna och all
mänheten hör till denna krets står emellertid klart. Detta följer av den 
ställning som genom lagstiftningen tillerkänts revisor i fråga om revision. I 
förarbetena till aktiebolagslagen (prop. 1975: 103 s. 242 n uttalade föredra
gande statsrådet sålunda bl. a. följande: 

Revisorerna tillsätts som tidigare niimnts normalt av bolagsstämman. 
Revisorerna utövar emellertid sin granskning inte bara i aktieägarnas 
intresse. Revisor är skyldig att se till att bolaget iakttar de bestämmelser 
i aktiebolagslagen eller bolagsordningen som avser att skydda bolagets 
borgenärer, anställda och den aktieköpande allmänheten. Detsamma 
gäller i fråga om de bestämmelser i lagen som avser att ge skydd för 
enskilda aktieägare. Även det allmännas intressen måste beaktas under 
revisionen. 

Också i förarbetena till bokföringslagen betonas det allmännas intressen. 
bl. a. de fiskala intressena. Även i uttalanden av kommerskollegium (se 
t. ex. fall 9 i bilaga I) förs det allmännas intressen fram i fråga om revisors 
granskningsverksamhet. Att revisor i denna verksamhet har plikter mot 
allmänheten och det allmänna bör därför enligt arbetsgruppen slås fast i en 
etisk regel. 

Arbetsgruppen anser vidare att det i en etisk regel bör uttalas att revisor 
skall se till att det reviderade företaget lever upp till det ansvar mot 
utomstående som åvilar företaget. Denna skyldighet kan naturligtvis inte 
taga sikte på andra förhållanden än som enligt god revisionssed faller inom 
revisors uppgifter. Regeln kan uttryckas på det sättet att revisor skall, i 
den omfattning som faller inom ramen för hans revisionsuppdrag, verka för 
att det reviderade företaget handlar lagenligt. tar hänsyn till aktieägare, 
borgenärer. anställda och övriga intressenter samt även i övrigt iakttar god 
affärssed. Såsom framgår av den tänkta formuleringen är omfattningen av 
revisorns skyldigheter på denna punkt alltså begränsad till dennes all
männa skyldigheter vid den granskning som äger rum i samband med 
revisionen. 

Sagda etiska regler tar sikte på de egentliga revisionsuppdragen. Också 
på sådant konsultarbete - t. ex. rådgivning - som revisor bedriver vid 
sidan av revisionsuppdrag bör etiska krav ställas. Redan i de regler som nu 
finns på revisorsområdet antyds förekomsten av sådana krav. l 5 ~ rcvi
sorsförordningen, som avser de kvalificerade revisorerna. stadgas sålunda 
att _revisor skall "redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtros 
honom och i allt iakttaga god revisorssed." Denna bestämmelse är formu
lerad i nära anslutning till vad rättegångsbalken och advokatsamfundets 
stadgar föreskriver för advokater. Enligt auktorisationsutredningen (Ds H 
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1971: 3 s. 129) - vars förslag på denna punkt var något annorlunda språk
ligt utformat - innebär regeln att "skyldigheterna inte begränsas till egent
liga revisionsuppdrag utan är tillämpliga på revisorns yrkesverksamhet 
över huvud. alltså även andra närliggande uppdrag som förekommer inom 
ramen för revisorsyrkets utövande, som rådgivning, skattefrågor m. m." 
Också enligt F AR:s regler för god revisorssed gäller att revisors verksam
het vid sidan av revisionsup.,drag omfattas av de etiska krav som ligger i 
begreppet god revisorssed. 

Arbetsgruppen anser emellertid att det finns behov av att genom en 
särskild etisk regel mera uttryckligt ange vad som bör gälla för revisors 
verksamhet vid sidan av revisionsuppdrag. Denna regel bör utformas så, 
att revisor skall avhålla sig från att genom rådgivning eller annat aktivt 
arbete medverka i lagstridig handling eller i handling som uppenbarligen 
innebär kringgående av lag. Revisor får inte heller aktivt medverka i 
förberedelser som enligt vad han vet eller har grundad anledning anta 
syftar till sådana handlingar. Det kringgående av lag som åsyftas - vare sig 
det redan skett eller förbereds - skall vara uppenbart. Är saken tveksam, 
kan något särskilt krav inte ställas på revisorn. 

Att det inte spelar någon roll om de nu nämnda förfarandena riktar sig 
mot en enskild eller det allmänna finner arbetsgruppen självklart. Gruppen 
vill särskilt föra fram klientens intresse av att inte onödigtvis komma i 
konflikt med myndigheterna och att i sådana sammanhang få schavottera 
inför allmänheten. Det är enligt gruppen rimligt att klienten kan lita på att 
revisor har sådan kompetens att dylika situationer kan undvikas i möjlig 
mån. 

När det gäller förfaranden som riktar sig mot det allmänna är frågan om 
skatteflykt väsentlig i sammanhanget. Arbetsgruppen vill framhålla att i 
fråga om sådana förfaranden bygger gruppens resonemang på att en lag
stiftning om skatteflyktsklausul kommer till stånd. Genom en sådan klau
sul på skatteområdet måste nämligen utrymmet där oklarhet råder om den 
skattemässiga bedömningen av ett visst förfarande krympa. Ett visst ut
rymme för sådan oklarhet kommer dock med nödvändighet att bestå. Hur 
stort det blir beror på skatteflyktsklausulens utformning. Arbetsgruppen 
utgår emellertid från att det i motiven till en sådan klausul kommer att 
anges olika fall där klausulen är tillämplig. Dessa fall kan tjäna till ledning 
för en revisor som har att bedöma om ett förfarande faller under klausulens 
räckvidd. I den mån oklarhet föreligger i visst fall om klausulens tillämp
lighet bör revisorn råda klienten att söka förhandsbesked hos riksskatte
verkets rättsnämnd. 

Att arbetsgruppen inte avser att motverka legitim skatteplanering fram
går av att etikregeln knyter an just till skatteflyktsklausulcns tillämpning. 
Om klausulen ej genomförs får givetvis den ifrågavarande etikregeln mind
re betydelse på skatteområdet än eljest. Arbetsgruppen vill understryka att 
regeln endast tar sikte på uppenhara fall. dvs. fall som vid ett förnuftigt 
betraktelsesätt framstår som ett kringgående av lag. Motsvarande synsätt 
bör enligt gruppen gälla också beträffande handlingar som rör lagstiftning
en på andra områden än skatteområdet. t. ex. den associationsrättsliga 
lagstiftningen och, givetvis, brottsbalkens bestämmelser om förmögen
hetsbrotten. 

Arbetsgruppen anser sig slutligen till undvikande av missförstånd böra 
betona att den nu aktuella etiska regeln inte i något fall skall utgöra hinder 
för revisor att lämna upplysning om innehållet i gällande rätt. Likaså bör 
understrykas att någon skyldighet att särskilt beakta myndigheternas 
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intressen inte skall åvila revisor. Inga anspråk bör ställas på honom att 
verka som en "förlängd arm" för exempelvis skattemyndigheterna. 

Reservationer 

Styrgruppen har anslutit sig till arbetsgruppens förslag och rekommen
dationer. På en punkt har dock styrgruppens ledamöter Engman-Nordin 
och Winberg avgett reservationer. Reservationerna avser utformningen av 
den tredje etikregeln i avsnitt 3.7. 

E11wna11-Nurdi11: 

Min reservation avser utformningen av den tredje etikregeln. Som en 
allmän bakgrund till min inställning på denna punkt vill jag peka på föl
jande. 

Ett av skälen till att revisorernas verksamhet ingår i översynen av 
lagstiftningen mol den organiserade och ekonomiska brottsligheten är att 
man i den allmänna debatten gjort gällande att vissa revisorer genom 
rådgivningsverksamhet själva aktivt medverkat till uppkomsten av ekono
misk brottslighet. 

Den särskilda arbetsgrupp som sysslat med detta har gått igenom visst 
material och hävdar "att de långtgående påståenden som framförts inte 
varit grundade". 

Arbetsgruppen har ifrån denna slutsats utarbetat förslag som avser att 
motverka ekonomisk brottslighet genom att stödja de kunniga och seriösa 
revisorernas verksamhet. 

Självfallet är det lovvärt att stödja sådana revisorer. Men det väsentliga 
är att utarbeta regler och bestämmelser som försvårar eller förhindrar den 
verksamhet som bedrivs av okunniga eller mindre seriösa revisorer. 

Jag delar uppfattningen att en kvalificerad revisor på sikt skall krävas i 
alla aktiebolag. Detta måste genomföras så snart som möjligt. 

En konsekvens av denna uppfattning är att samhället därefter mera 
strikt än i dag måste reglera revisorernas verksamhet och utöva tillsyn 
över den. 

Sannolikt måste detta få konsekvenser beträffande organisationsfor
merna. Det blir då inte längre rimligt att revisorsorganisationerna själva 
utformar etiska regler och utdömer disciplinstraff. 

I avvaktan på att sådana förändringar genomförs blir utformningen av 
revisorsorganisationernas etiska regler av stor betydelse. Det ligger i revi
sorernas eget intresse att förhindra att revisorskårens anseende försämras 
av enskilda revisorer som i praktiken medverkar till uppkomsten av ekono
miska brott eller asocial verksamhet. 

Revisorerna utgör en viktig grupp när det gäller att upprätthålla rätts
säkerheten. Både aktieägare, borgenärer och allmänheten kan därför ställa 
höga etiska krav på revisorskåren. 

Självfallet måste de etiska reglerna utformas så att samma bestämmelser 
gäller för revisorerna både i deras funktion som revisor och som konsult. 

I förslaget till etiska regler har inte denna grundinställning kommit 
tillräckligt klart till uttryck. 

Den tredje etiska regeln ställer höga krav på revisorerna. Tyvärr avslu
tas den med två meningar som förtar effekten av de krav som utgör 
inledning på regeln. 

Det kan synas som en självklarhet att en revisor ska ha rätt att lämna 
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upplysningar om gällande rätt och att revisor inte ska ha skyldighet att 
särskilt tillvarata myndigheternas intressen. 

I verkligheten kommer denna skrivning bara att fungera som alihi för de 
revisorer som genom rf1dgivning hjälper till att kringg~1 lag eller konsekvent 
underlåter att ta hänsyn till myndigheternas eller allmänhetens intressen. 

Meningarna "Vad nu sagts skall icke utgöra hinder för revisor att liimna 
upplysning om innehållet i gällande rätt" och "Det medför ej heller skyl
dighet för denne att särskilt tillvarata myndigheternas intressen" bör där
för ej ingå i de etiska reglerna. 

Winherg: 

Begreppet "kringgående av lag" saknar erforderlig precision. Begreppet 
används av arhetsgruppen vid sidan av det precisa begreppet "lagstridig 
handling" och måste alltid anses omfatta handling som inte är lagstridig. 
Den kan ur samhällets och andras synpunkter givetvis varn olämplig ändå. 
Men avgränsningen gentemot handling som ligger utanför regeln synes bli 
mycket diffus. Det ger möjlighet till många skönsmässiga bedömningar. 
Det visas av att arbetsgruppen begränsat regeln till uppenbara fall. dvs. fall 
som "vid ett förnuftigt betraktelsesätt framstår som ett kringgående av 
lag", och menat att när saken är tveksam något särskilt krav inte kan 
ställas på revisorn. Denna avgränsning ger dock inte någon större grad av 
precisering. Bedömningen av om en sak är tveksam eller inte torde i 
aktuella fall endast kunna göras av den enskilde revisorn. Den har då inget 
värde som etisk handlingsregel. 

Att som arbetsgruppen söka dra gränsen vid vad som är "förnuftigt" är 
knappast praktiskt möjligt. Det som är förnuftigt för den ene är det inte för 
den andre. Nästan i varje lagstiftningskomplcx framkommer olika mening
ar om vad som kan vara riktigt ("förnuftigt") eller inte. När lagen emeller
tid är antagen vet dock alla. vare sig de anser den förnuftig eller inte, vad 
de har att hålla sig till. Att i en etisk handlingsregel avgränsa el! under alla 
förhållanden lagenligt handlande med vad som ytterst avgörs av ett bedö
mande om ett betraktelsesätt är förnuftigt eller inte. innebär en alltför hög 
grad av oklarhet for att kunna accepteras. 

De säregna konsekvenserna av att införa begreppet "kringgående av 
lag" visas också av att arbetsgruppen ansett det erforderligt att i handlings
regeln uttryckligen uttala att den inte utgör hinder för revisor att lämna 
upplysning om innehållet i gällande rätt. Det måste betyda att om sist
nämnda uttalande inte fanns skulle handlingsregeln kunna tolkas som om 
det motsatta förhållandet rådde. Detta visar orimligheten av att föra in 
begreppet "'kringgående av lag" i handlingsregeln. 

I enlighet med det anförda förordar jag att rekommendationen om etiska 
regler i tredje avsnittet skall ha följande lydelse: 

"Revisor skall avhålla sig från att genom rådgivning eller annat aktivt 
arbete medverka i lagstridig handling och inte heller aktivt medverka i 
förberedelse som enligt vad revisorn vet eller har grundad anledning anta 
syftar till sådan handling." 
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Bilaga 7:1 

Fall från kommerskollegiums tillsynsverksamhet enligt revisorsför
ordningen 

Kommerskollegiums revisorsenhet har hittills (I 978) årligen handlagt ett 
tjugotal tillsynsärenden beträffande de kvalificerade revisorerna. Många 
av ärendena har rört förhållanden av ett begränsat allmänt intresse. I det 
följande refereras emellertid ett antal fall som i viss mån belyser de frågor 
arbetsgruppen diskuterar. Fallen har ställts samman i kronologisk ordning. 
Också ett fall (nr 6) rörande ett ansökningsärende om godkännande som 
revisor har intagits i sammanställningen. 

I. I ett omdiskuterat fall uttalade kollegiet (december 1974) bl. a.föl
jande: 

Allmän enighet torde numera råda om att de auktoriserade och god
kända revisorerna utövar sin granskningsverksamhet i företagen ej en
dast i ägarnas intressen. Också det allmännas och övriga intressenters 
intressen åligger det revisorerna att beakta. Genom att samhället upp
ställt krav på användande av auktoriserade och godkända revisorer i 
vissa företagsformer har dessa revisorer dessutom tillagts en i viss mån 
officiell ställning. Mot denna bakgrund är det av särskild vikt att stränga 
yrkesetiska krav iakttas av revisorerna så att förtroendet för deras 
opartiskhet och redbarhet ej kan ifrågasättas. Detta gäller inte minst på 
skatteområdet. Att brott mot skaltelagstiftningen ej får förekomma är 
självklart. Härutöver bör det emellertid åligga auktoriserade och god
kända revisorer att iakttaga stor återhållsamhet och försiktighet vid 
fullgörande av uppgifter som rådgivare i skattetransaktioner som kan 
uppfattas som försök från de medverkande att tillgodogöra sig obehöriga 
förmåner genom kringgående av lagstiftarens syften. Med hänsyn till 
den ställning auktorisationen och godkännandet ger är det också angelä
get att de auktoriserade och godkända revisorerna undviker att själva 
företa åtgärder vars laglighet kan ifrågasättas. 

2. En person påtalade för kollegiet att en auktoriserad revisor A i skrift 
till honom uppgett att en faktura avsiktligt utformats för att underlätta för 
klienten - ett bolag - att erhålla avdrag för en vid taxeringen icke 
avdragsgill kostnad. Vid ärendets handläggning framkom vidare att anställ
da vid ett avdelningskontor i revisionsföretaget Y ombesörjt såväl dagbok
föring som revision åt klientbolaget. A. som var chef för avdelningskon
toret. hade haft vetskap om detta förhållande. 

I ärendet (april 1975) uttalade kollegiet följande: 

Med hänsyn till den i viss mån officiella ställning som de auktoriserade 
revisorerna intar och de särskilda krav på redbarhet inom skatteområdet 
som därigenom ställs på dem, framstår A:s underlåtenhet att reagera 
mot utformningen av ifrågavarande faktura i förening med det anförda 
uttalandet därom till klienten som ett klart avsteg från de yrkesetiska 
normer som gäller för auktoriserade revisorer. Att Y handhaft både 
dagbokföring och revision för samma klient utgör också ett avsteg från 
dessa regler. Med stöd av 19 §kungörelsen !1973:221) om auktorisation 
och godkännande av revisorer meddelar kollegiet därför A varning. 
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3. I en anmälan till kollegiet ifrt1gasattes huruvida auktoriserade reviso
rerna A och B vid revisionen av bolaget X är 1971 iakttagit god revi
sorssed. I ärendet, som gällde förhållanden då 1944 års aktiebolagslag ägde 
giltighet. uttalade kollegiet (maj 1975) följande: 

I aktiebolagslagen och bokföringslagen, till vilken senare lag aktiebo
lagslagen hänvisar. ges bestämmelser rörande aktiebolags årsredovis
ningar. vilka är avsedda att garantera läsarna av dessa korrekt och 
tillriicklig information om varje bolags ställning och resultat av dess 
verksamhet. Lagstiftaren har vid skapandet av dessa regler utgått från 
behovet av information om räntabilitet. soliditet, likviditet. m. m. för 
olika intressenter. bl. a. aktieägare. bolagets borgenärer. de anställda 
och det allmänna. Till de viktigaste bestämmelserna i dessa lagar hör 
regler till förhindrande av tillgångars övervärdering och föreskrifter om 
att skulder inte får utelämnas. Till revisorernas viktigaste ~iligganden hör 
att granska årsredovisningen och att uttala sig i frågan om balansräknin
gen bör fastställas eller ej. Det åligger givetvis revisorerna att icke 
tillstyrka balansräkningens fastställande. om de konstaterar att den är 
upprättad i strid mot de uppställda lagbestämmelserna. 

A och B var medvetna om att den balansräkning som framlades för 
dem var i avsevärd mån felaktig genom att däri upptagits för högt 
värderade tillgångar och skulder utelämnats och att bolagets förlust för 
1971 redovisades med för lågt belopp i resultaträkningen, varför årsredo
visningen var missvisande. Med hänsyn till de informationsintressen 
lagstiftningen avser att tillgodose, kan sådana brister i årsredovisningen. 
okända för utomstående läsare. icke avhjälpas med en garanti från 
aktieägaren. Ej heller var felen. i förhållande till bolagets eget kapital 
och dess resultat. bagatellartade till sin storlek. Det hade därför ålegat A 
och B att anmärka mot årsredovisningen och avstyrka balansräkningens 
fastställande. 

Då de i sin revisionsberättelse för år 1971 angivit att under revisionen 
'icke framkommit anledning till anmärkning beträffande redovisnings
handlingarna. bokföringen. inventeringen av tillgångarna eller förvalt
ningen i övrigt' har de åsidosatt sina skyldigheter. Med stöd av 19 * 
andra stycket kungörelsen ( 1973:221) om auktorisation och godkännan
de av revisorer meddelar kollegiet därför A och B varning. 

4. I en godemansberättelse avseende ett visst bolag riktades kritik mot 
bolagets godkände revisor A för "passiv" medverkan till gäldenärsbrott. 
Vid senare rättslig prövning fann emellertid åklagaren att det ej kunde 
styrkas att brott begåtts, varför utredningen nedlades. Ej heller vid den 
undersökning kommerskollegiet företog i ärendet framkom något som 
motiverade kritik av A:s agerande med avseende på de i godemansberättel
sen ifrågasatta förhållandena. Vid kollegiets granskning framkom emeller
tid att aktier i dotterbolag upptagits till för högt värde i årsredovisningen 
för bolaget. 
I ärendet Uuni 1976) uttalade kollegiet bl. a. följande: 

A har visserligen för aktieägare och den störste borgenären påpekat 
att aktierna upptagits till för högt värde. Dessa interna kommentarer 
fritog emellertid, enligt kollegiets mening, inte A från skyldighet påtala 
förhållandet i revisionsberättelsen. 

Vad som förekommit i ärendet är inte av sådan beskaffenhet att någon 
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disciplinär åtgärd i och för sig vore befogad och för övrigt har preskrir
tion inträtt. Kollegiet har emellertid ansett det angeläget all på sätt här 
skett klargöra sin syn på förevarande fråga. 

5. Ett bolag och dess dotterbolag erbjöd i september 1973 efter betal
ningsinställelse borgenärerna visst ackord. Enligt godemansberättelsen 
var det uppenbart "att företagen måste ha varit på obestånd en liingre tid, 
med all sannolikhet åratal tillbaka". Revisorer i moderbolaget och revisor 
resp revisorssuppleant i dotterbolaget fram till september 1972 var auktori
serade revisorerna A och B. 

Av handlingarna i ärendet hos kollegiet framgick att bolagens gemen
samma redovisningsfunktion åtminstone från våren 1970 ej fungerade till
fredsställande. I skrivelse i juni 1970 till företagsledninger. i moderbolaget 
påpekade A att förseningar förelåg i huvudbokföringen, att dagbokföringen 
ej skedde i enlighet med bokföringslagens krav och att brister förelåg i den 
interna kontrollen. I skrivelsen betonades nödvändigheten av rättelse i 
dessa avseenden "speciellt med hänsyn till det ansträngda läge i vilket 
koncernen befinner sig". Försämringarna fortsatte dock. Som exempel 
kan nämnas att preliminära bokslut per Jen 31 mars 1971 lades fram för 
revisorerna först efter ett år och visade sig därvid vara "ofullständiga och 
behäftade med betydande felaktigheter". Eftersom bättring ej skedde av
sade sig revisorerna uppdragen i september 1972. Årsredovisningarna för 
verksamhetsåret I april 1969 - 31mars1970avgavs i maj 1971. Revisions
berättelserna lämnades i oktober detta år och var "rena". Kollegiet av
förde ärendet från vidare handläggning med följande uttalande (juli 1976): 

Vid tiden för årsredovisningens avlämnande stod - - - klart att 
bolagens redovisningsfunktion fungerade mycket illa. Möjligheterna att 
följa bolagens utveckling var så otillfredsställande att ett uttalande om 
redovisningsfunktionens läge enligt kollegiets mening borde ha gjorts i 
revisionsberättelsen. Att redovisningsförhållandena blivit oacceptabla 
först efter verksamhetsårets utgång saknar därvid betydelse. 

6. Vid remissbehandlingen av ett ansökningsärende hos kollegiet an
gående godkännande som revisor hävdade länsstyrelsen att brister i bokfö
ring och redovisning uppdagats i samband med taxeringsrevision hos före
tag där sökanden varit revisor. Särskilt anfördes att ett aktiebolag X 
överfört betydande belopp till ett annat aktiebolag Y utan att dessa fanns 
redovisade som intäkter hos Y. Sökanden var revisor i båda bolagen. 
Länsstyrelsen gjorde gällande att sökanden i egenskap av revisor i bolag X 
måste ha varit medveten om att avsevärda belopp överförts till bolag Y. 
Bolag X ägdes vid den aktuella tidpunkten till 100% av en person som 
tillika utgjorde styrelsen i bolaget. Bolag Y ägdes till 100% av en annan 
person som utgjorde hela styrelsen i detta bolag. Bolag Y var i stort sett 
vilande under den aktuella tiden. Den sammanlagda omsättningen under 
de berörda tre verksamhetsåren uppgick till 600 kr i bolag Y. 

Sökanden hävdade att utbetalningar till en enskild firma med likaly
dande namn som bolag Y, utan tillägget "AB", och till ägaren av bolag Y 
personligen - avseende utförda transporttjänster - kvitterade av denne, 
kunde konstateras vid revisionen. Ägaren av bolag Y hade enligt sökanden 
uppgett att det fanns en sådan enskild firma. Sökanden sade också att han 
genomgått samtliga verifikationer i bolag X och därvid ej funnit något 
verifikat avseende utbetalning till bolag Y. Vidare hävdade han att om 
sådana verifikat fanns var de förfalskade. 
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Kollegiet företog en utredning rörande transaktionerna mellan bolagen 
under den tid sökanden reviderat båda bolagen. Därvid framkom att enligt 
verifikationer i bolag X:s bokföring från bolag X till bolag Y utbetalats 
minst ca 200000 kr under åren 1971-1972 vid fjorton olika tillfällen. Varje 
enskild verifikation av de fjorton var utställd på aktiebolaget Y och avsåg 
betydligt högre belopp än 600 kr. Alla transaktionerna hade kvitterats av 
bolag Y:s ägare i bolagets namn. Dessa utbetalningar utgjorde ca 40% av 
holag X:s omsättning. Sökanden fick tillfälle att se kopior av de aktuella 
verifikationerna i de skick som dessa återfanns av taxeringsmyndigheten i 
bolag X:s bokföring. Han vidhöll därvid uppfattningen att dessa var för
falskade. Bolaget skulle enligt honom antingen haft dubbla verifikationer 
vid tidpunkten för revisionen eller i efterhand. innan verifikationerna över
lämnades till taxeringsmyndigheten, ersatt de ursprungliga med förfals
kade. 

I sitt beslut till sökanden uttalade kollegiet (december 1976) följande: 

Kollegiet finner att enligt bokföringen betydande belopp vid minst 
fjorton tillfällen har överförts från bolag X till bolag Y under den tidspe
riod som Ni reviderat och avgivit revisionsberättelser för båda aktiebo
lagen. Beloppet som överförts är av betydande storlek såväl för bolag X 
som bolag Y. 

Kollegiet kan inte finna att det uppstår vinning för någon av de 
personer som berörs av transaktionerna genom förfalskning av verifika
tionerna i angivet avseende. Ni har inte heller kunnat ge någon annan 
rimlig förklaring till varför verifikationerna skulle förfalskats på det sätt 
som Ni uppger. 

Påståendet att de aktuella verifikationerna är förfalskade kan enligt 
kollegiets mening mot denna bakgrund ej vinna tilltro. Därför får antas 
att Ni antingen genom grov vårdslöshet förbisett att betydande belopp 
överförts från bolag X till bolag Y utan att detta bokförts i bolag Y eller 
att Ni trots kännedom om transaktionerna på grundval av uppgifter från 
berörda personer eller av andra skäl ändå avgivit en 'ren· revisionsberät
telse för bolag Y. I bägge dessa fall finner kollegiet att Ert agerande 
innebär ett synnerligen allvarligt åsidosättande av god revisorssed. 

Kollegiet finner med hänvisning härtill att Ni ej uppfyller fordringarna 
i 15 ~ 6. förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av 
revisorer, varför Er ansökan om godkännande lämnas utan bifall. 

7. Bankinspektionen beslöt i april 1976 att återkalla tillståndet för ett 
bolag att bedriva fondkommissionsrörelse. Till grund för beslutet låg bl a 
att vid en inom bolaget under första halvåret 1975 företagen fullständig 
inventering en brist konstaterats i innehavet av egna och kunders värde
papper uppgående till mer än en miljon kronor. I inspektionens beslut 
omnämndes att revisionsberättelsen för 1974 ej innehöll någon kommentar 
till differensen och det tillades att revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet och 
konstaterade att "under revisionen har icke framkommit anledning till 
anmärkning beträffande redovisningshandlingarna, bokföringen, invente
ring av tillgångarna eller förvaltningen i övrigt". Revisorer i bolaget under 
verksamhetsåret 1974 och åren dessförinnan var auktoriserade revisorerna 
A och B. 

Kollegiet upptog revisorernas verksamhet i bolaget till prövning enligt 
revisorsförordningen. Av handlingarna i ärendet framgick bl a att reviso
rerna under flera år uppmärksammat bolagets ledning på brister i redovis-
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ningen och handhavandet i övrigt av bolagets värdepappersinnehav och att 
revisorerna tagit initiativ till och deltagit i ett betydande antal inventeringar 
av detta innehav. Vidare framgick att, då bolagets ledning under våren 
1975 lade fram en årsredovisning för 1974 vari hänsyn ej tagits till redan då 
konstaterade brister i värdepappersinnehavet. revisorerna fann sig ej kun
na godta denna. Först sedan den ovannämnda fullständiga inventeringen 
genomförts och de felaktigheter som därvid framkommit fått påverka 
balans- och resultaträkningarna avgav revisorerna i november 1975 en 
"ren" revisionsberättelse för verksamhetsåret 1974. Revisorerna fann sig 
ej som brister i bokföring eller förvaltning i revisionsberättelsen böra göra 
offentligt vad som förevarit, bland annat med hänsyn till att detta kunde 
leda till förfång för bolaget. 

I ärendet (december 1976) uttalade kollegiet följande: 

Kommerskollegium finner ej anledning till någon kritik mot det sätt 
varpå revisorerna genomfört sin granskningsuppgift i förevarande fall. 
Genom bl. a. revisorernas insatser före revisionsberättelsens avgivande 
har bristerna i bolagets värdepappersinnehav kunnat i huvudsak faststäl
las och har åtgärder vidtagits för att rätta förhållandena. Vad gäller 
frågan om revisorerna i revisionsberättelsen för 1974 hade bort i någon 
form uttala sig om vad som förevarit finner kollegiet ej skäl att invända 
mot att anmärkning ej gjordes. Det skulle kunna ifrågasättas om reviso
rerna ej borde ha verkat för att förhållandena skulle ha omnämnts i 
bolagets förvaltningsberättelse eller alternativt själva ha lämnat upplys
ning härom i revisionsberättelsen. Med hänsyn till de i den nu gällande 
aktiebolagslagen stadgade inskränkningarna i aktiebolags skyldighet att 
lämna upplysningar om dessa kan lända till förfång för bolaget. finner 
kollegiet dock ej heller i detta avseende något skäl till kritik mot reviso
rerna. 

8. Som ett led i kollegiets verksamhet med aktiv tillsyn företog en 
auktoriserad revisor på kollegiets uppdrag granskning av godkände revi
sorn A:s verksamhet i revisorsyrket. A:s klienter utgjordes huvudsakligen 
av mindre företag, till övervägande delen aktiebolag. I sin rapport uttalade 
sig den auktoriserade revisorn kritiskt om A:s verksamhet vad avser den 
revision som utfördes. Det genomförda revisionsarbetet var enligt den 
auktoriserade revisorn ej av den omfattningen att det skulle ha kunnat 
bilda underlag för välgrundade uttalanden i revisionsberättelsen. A:s hu
vudsakliga revisionsinsats syntes ha förekommit i samband med att han 
upprättat bokslut för klienten och därvid fått karaktären av rimlighetsbe
dömningar av de framkomna siffrorna. Den av A presenterade dokumenta
tionen utvisade ej heller att revisionsarbete utförts i någon betydande 
omfattning. A:s revisionsberättelser syntes generellt innehålla förbehåll 
med avseende på granskningen av varulager. 

I sitt yttrande till kollegiet meddelade A att anteckningar förts löpande i 
den utsträckning han funnit nödvändigt och att dessa arbetspapper visserli
gen ej sammanförts men fanns tillgängliga. Fortsättningsvis hade A ej för 
avsikt att utföra revision i aktiebolag vari han innehade redovisningsupp
drag. Flertalet av A:s klienter som bedrev verksamhet i aktiebolagsform 
skulle dessutom komma att övergå till att driva verksamheten i form av 
enskild firma. 

Kollegiet uttalade i ärendet (mars 1977) följande: 
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Åtar sig revisor att utföra revision skall denna utföras i enlighet med 
god revisionssed. Även i mindre aktiebolag av det slag varom här är 
fråga skall således en självständig och oberoende revision utföras. 

Den förening av bokföring och revision som förekommit står klart i 
strid med gällande bestämmelser om revisorsjäv till följd av revisorns 
befattning med klientens bokföring. 

Revisorns uttalande i revisionsberättelsen skall grunda sig på en 
granskning av sådan omfattning och inriktning att den möjliggör för 
revisorn att bilda sig en välgrundad uppfattning om den i redovisningen 
givna informationen. Att rena rimlighetsbedömningar av bokslutssiffror 
normalt sett är en helt otillräcklig grund för unalande får anses vara 
närmast självklart. 

Att i revisionsberättelsen lämna förbehåll angående bedömningen av 
viss posts riktighet kan under särskilda omständigheter vara befogat. All 
sätta förfarandet i system får anses vara ett uttryck för att den genomför
da granskningsinsatsen är otillräcklig och är ej förenligt med god revi
sionssed. 

Tillräcklig dokumentation av utförd granskning skall finnas också 
ifråga om uppdrag i mindre företag. Dokumentationen skall förvaras i 
ordnat skick hos revisorn. 

Kollegiet finner de förhållanden som beskrivs i rapporten. vars sakin
nehåll A ej riktat några invändningar emot. helt oacceptabla. Med hän
syn till omständigheterna har kollegiet dock beslutat att ej upphäva A:s 
godkännande utan avför med ovanstående uttalande ärendet från vidare 
handläggning. Därvid förutsättes att A vid framtida revisionsuppdrag 
utför dessa i enlighet med god revisionssed. 

9. I ett tillsynsärende (april 1977) gjorde kollegiet följande allmänna 
uttalande: 

Utföres revision skall den oavsett den reviderade verksamhetens stor
lek och art fullgöras i sådan omfattning och med sådan inriktning att 
underlag finns för välgrundat uttalande av revisorn i revisionsberättel
sen. Vid val av granskningsåtgärder i det enskilda fallet skall hänsyn 
tagas till att revisorn i sin revisionsutövning har att beakta samtliga 
intressenters i den granskade verksamheten intressen. Förutom ägare. 
ledning och anställda avses härvid även andra intressenter såsom leve
rantörer, kunder och det allmänna. I kollegiets fortsatta tillsynsverksam
het kommer stor vikt att fästas vid att med beaktande härav tillräckligt 
omfattande granskning utföres som grund för revisorns ställningstagan
de. 

10. Omständigheterna i ett tillsynsärende var följande. I november 1976 
försattes ett entreprenadbolag - X - på egen begäran i konkurs. I den 
över konkursen upprättade förvaltarberättelsen sades bl. a. att bokföring
en siffermässigt skötts på ett tillfredsställande sätt. Dock uttalades att 
rörelsens verkliga resultat och bolagets ekonomiska ställning vid räken
skapsperiodens slut inte blivit redovisat på sätt som föreskrivs i bokfö
ringslagen. Av den i förvaltarberättelsen intagna balansräkningen per kon
kursdagen framgick att skulderna översteg tillgångarna med ca 2 100000 
kr. Underskottet hade framkommit huvudsakligen genom att maskiner. 
inventarier samt varulager vid inventering åsatts belopp som väsentligt 
understeg upptagna värden i bolagets räkenskaper. Lik vidationsbalans-
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räkning borde enlig! konkursförvaltarens mening ha upprättats senast som
maren 1974. 

Bolagets revisor var fr. o. m. verksamhetsåret 1970/1971 godkände revi
sorn A. Med anledning av de uppgifter som lämnats i förvaltarberättelsen 
fört:tog kollegiet en utredning avseende A:s agerande som revisor för tiden 
fram till konkursen. 

Frågan om hur ovan nämnda tillgångar skulle värderas var föri:mål för 
diskussion mellan bolagets ledning och A vid upprepade tillfällen under de 
verksamhetsår som föregick konkursen. A:s uppfattning att de berörda 
tillgångarna var for högt värderade bemöttes med uppfattningen att över
värdering ej förelåg och att. även om så var fallet, betydande övervärden 
fanns i bolaget tillhörig fastighet. Skillnaden i uppfattning tog sig uttryck i 
revisionsberättelserna, där A reserverade sig mot värderingrn av maskiner 
och inventarier per 31 oktober 1972 och mot värderingen av såväl maski
ner. inventarier som varulager per 31oktober1973, 1974 och 1975. Frågan 
om bolagets ekonomiska ställning med avseende på aktiebolagslagens 
bestämmelser om likvidation diskuterades bl. a. vid bolagsstämman i juli 
1974, vid vilken A var närvarande. Någon formell likvidationsbalansräk
ning upprättades ej. då ledningen ej ansåg skyldighet att upprätta sådan 
föreligga. Likvidationsbalansräkning upprättades ej heller vid något annat 
tillfälle. 

I ärendet. som rörde förhållanden då 1944 års aktiebolagslag ägde giltig
het, uttalade kollegiet (september 1977) följande: 

Vad gäller värderingen av bolagets här aktualiserade tillgångar finner 
kollegiet att A markerat sin uppfattning gentemot bolagets ledning på ett 
tillfredsställande sätt genom de anmärkningar som gjorts i revisionsbe
rättelserna. 

Vad sedan beträffar likvidationsfrågan åligger det styrelse och verk
ställande direktör att upprätta likvidationsbalansräkning närhelst detta 
kan anses vara påkallat. Visar upprättad likvidationsbalansräkning att 
aktiekapitalet till två tredjedelar. eller den mindre del som kan vara 
bestämd i bolagsordningen. gått förlorat skall bolagsstämma samman
kallas för att avgöra om bolaget skall träda i likvidation. 

Upprättas ej likvidationshalansräkning, på grund av att bolagets led
ning ej anser sig ha skyldighet att upprätta sådan. men har revisorn 
avvikande uppfattning, skall detta enligt kollegiets mening utsägas i 
revisionsberättelsen. 

Av utredningen har emellertid ej något framkommit som tyder på att A 
- trots ovannämnda reservationer beträffande värderingen av vissa 
tillgångar - haft grundad anledning att i revisionsherättelse hävda upp
fattningen att skyldighet att upprätta likvidationsbalansräkning förele
gat. Kollegiet finner därför ej att A: s agerande i lik vidationsfrågan inne
burit något avsteg frän god revisionssed. 

Sammanfattningsvis finner kollegiet act A:s agerande som revisor i X 
ej föranleder någon kritik från kollegiets sida. 

11. I skrift till kollegiet riktade ett bolag anmärkningar mot godkände 
revisorn A i hans egenskap av konsult och revisor i bolaget. 

Bolaget uttalade bl. a. att det gått miste om rätten att utnyttja ett skatte
mässigt förlustavdrag på grund av att allmän självdeklaration vid 1973 års 
taxering inte lilmnats inom föreskriven tid. Enligt bolaget åvilade fördröj
ningen till alla delar A. Vidare hävdade bolaget att det fått sådana råd och 
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anvisningar av A beträffande bolagets bestånd att aktieägarna blivit per
sonligen betalningsansvariga för bolagets förbindelser. eftersom hela aktie
kapitalet gått förlorat redan 1972. 

I den av kollegiet företagna utredningen framkom bl. a. att räkenskaps
handlingarna för år 1972 torde ha överlämnats till A tidigast den 30 oktober 
1973 och att deklaration för år 1972 ingavs till skattemyndigheten den 20 
mars 1974. En av förutsättningarna för att kunna kvitta under år 1972 
uppkommen förlust mot senare års vinster var att deklarationen ingavs till 
skattemyndigheten senast den 31 december 1973. 

A var bolagets revisor för räkenskapsåren 1972. 1973 och 1974. Enligt 
balansräkningarna per bokslutsdatum dessa räkenskapsår var - även med 
hänsyn tagen till i årsredovisningarna angivna dolda reserver - mer än två 
tredjedelar av aktiekapitalet förbrukat. I ärendet hävdades inte att skyldig
het att upprätta likvidationsbalansräkning ej förelåg under något av de 
aktuella åren. 

Kollegiet uttalade i ärendet (januari 1978) följande: 

Vad gäller frågan om det förlustavdrag bolaget ej kunnat utnyttja går 
det av handlingarna i ärendet ej att avgöra om A gentemot bolaget burit 
ansvaret för att deklarationen skulle lämnas in i tid. Vad beträffar de råd 
och anvisningar avseende bolagets bestånd som A givit bolagsledningen 
står i ärendet uppgift mot uppgift. I dessa avseenden är det därför inte 
möjligt för kollegiet att göra något bestämt ställningstagande. 

I enlighet med bestämmelserna i 1944 års aktiebolagslag åligger det 
styrelse och verkställande direktör att. när helst anledning därtill upp
står. upprätta lik vidationsbalansräkning och bedöma frågan om denna 
skall föreläggas bolagsstämman för eventuellt beslut om likvidation. I 
förevarande fall upprättades ej !ikvidationsbalansräkning vid något till
fälle. 

I avgivna revisionsberättelser har A ej gjort några uttalanden i likvida
tionsfrågan. Kollegiet finner att A borde ha anmärkt mot det förhållan
det att bolagsledningen ej vidtagit ovan angivna åtgärder i likvidations
frågan. trots att skyldighet därtill förelåg. 

Med detta uttalande avförs ärendet från vidare handläggning. 

12. I skrifter till kollegiet anförde en person H för sitt bolags räkning 
kritik mot auktoriserade revisorn A. Kritik riktades mot bl. a. påstådda 
brister i ett av A ombesörjt internbokslut per 31 augusti 1973. mot råd och 
anvisningar som A lämnat i samband med 1973 års bokslut samt mot A:s 
revisionsarbete avseende räkenskapsåret 1973. Vidare hävdades att A. 
trots begäran härom. ej lämnat ut ett detaljerat underlag till nämnda intern
bokslut. Även i andra avseenden än de som här nämnts riktades klagomål 
mot A:s agerande. 

I ärendet uttalade kollegiet <januari 1978) följande: 

Av handlingarna i ärendet framgår att under räkenskapsåret 1973 
upprättades på bolagets begäran genom A:s försorg en sammanställning 
av uppgifter ur bokföringen - av A benämnd internt bokslut - per 1973-
08-31. lnternhokslutct var avsett att användas som underlag för förhand
lingar angående försäljning av bolaget till B. Det överlåtelseavtal som 
sedermera ingicks kom i stor utsträckning att grunda sig på detta intern
bokslut. Det bör tilliiggas att ej något framkommit som tyder på att A 
deltog i förhandlingarna om överlåtelsen. I detta sammanhang aktualise-
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ras frågan om det står revisor fritt att för annat ändamål än års- och 
delårsbokslut åtaga sig att göra sammanfattning av huvudhokföringen i 
företag där han är revisor. 

Revisor måste med hänsyn till gällande jävshestämmelser noggrant 
undvika att försätta sig i situationer som kan rubba. eller ge anledning till 
berättigad misstro mot hans möjlighet till oberoende ställningstaganden 
vid genomförande av revision. Mot denna bakgrund anser kollegiet att 
revisor bör iakttaga stor restriktivitet med att mottaga uppdrag av ovan
nämnda slag i företag där han är revisor. Under vissa förutsättningar kan 
dock utförande av sådana uppdrag vara acceptabelt. Sammanfattningen 
skall därvid i princip utgöras av en sammanstiillning av i bokföringen 
befintliga uppgifter som ej värderas av revisorn. Beträffande poster i 
sammanfattningen för vilka en ren sammanställning ej kan göras eller 
skulle ge ett uppenbart vilseledande resultat kan denna begränsning 
behöva frång<ls. Därvid skall förklaring lämnas om underlag och beräk
ningssätt. Vidare skall utsägas att de i sammanfattningen upptagna pos
terna ej varit föremål för revision samt lämnas uppgift om vem som 
upprättat sammanfattningen. på vems uppdrag detta skett samt vad 
sammanfattningen är avsedd att användas till. 

Den av A upprä11ade sammanställningen per 1973-08-31 fyller i vä
sentliga hänseenden dessa krav. 

Vad sedan gäller de råd och anvisningar A givit i samband med 1973 
års bokslut samt A:s revisionsarbete avseende räkenskapsåret 1973 har i 
ärendet ej någonting framkommit som föranleder kollegiet att rikta kritik 
mot A. 

Vad beträffar B:s uppfattning att A ej tillmötesgått hans begäran att 
lämna ut ett detaljerat underlag för ovannämnda internbokslut. kan 
kollegiet av handlingarna i ärendet inte finna att A skulle ha undanhållit 
B material som denne varit berättigad att få del av. 

De mot A i övrigt riktade klagomålen synes till stor del vara baserade 
på en oriktig uppfattning om revisorsrol!en. Ett agerande i enlighet med 
denna uppfattning från revisorns sida skulle stå i konflikt med det krav 
på oberoende i revisionsutövningcn som gäller för honom. I den mån 
klagomålen sålunda närmast har karaktären av kritik mot A för att han ej 
påtagit sig ett ansvar som rätteligen ankommer på företagets ledning, 
finner kollegiet ej skäl gå in på dem. 

Ärendet avförs härmed från vidare handläggning. 

13. Kollegiet fann i ett tillsynsärende beträffande en auktoriserad revi
sor att denne på ett mycket allvarligt sätt överträtt det för auktoriserad 
revisor gällande förbudet att driva eller delta i lt:dningen av affärsverksam
het. Denna verksamhet hade omfattat bl. a. värdepappershandel med mar
kerad spekulationskaraktär och bedrivits i mycket stor skala. Den auktori
serade revisorn hade härutöver i flera avseenden åsidosatt plikter som 
åvilat honom som revisor. Kollegiet. som upphävde auktorisationen. utta
lade i ärendet (februari 1978) beträffande det i 10 § revisorsförordningen 
stadgade förbudet för auktoriserad revisor att driva eller delta i ledningen 
av affärsverksamhet följande: 

Att detta förhud strikt efterlevs utgör en grundläggande förutsättning 
för att förtroendet för den auktoriserade revisorns oberoende och fria 
ställning skall kunna upprätthållas. Om förbudet överträdes genom be
drivande av affärsverksamhet av sådan omfattning och karaktär som i 
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förevarande fall, mäste det verka mycket starkt undergrävande på detta 
förtroende för den auktoriserade revisorn och kan inte betraktas på 
annat sätt än som en mycket allvarlig pliktöverträdelse från revisorns 
sida. 

14. En auktoriserad revisor A var sedan år 1972 revisor i ett bolag. som 
sedermera försattes i konkurs. Av ett förundersökningsprotokoll. som 
kollegiet tagit del av. avseende bolaget framgick bl. a. att redovisningen för 
bolaget varit behäftad med mycket omfattande fel och brister. Sålunda 
saknades i mycket stor utsträckning underlag till utbetalningar över bank
och postgiro. vilket medfört att det ej varit praktiskt möjligt att kontrollera 
vad utbetalningarna avsett. Vidare hade löneutbetalningar skett utan att 
prelimin~irskatt innehållits. Som ett ytterligare exempel kan nämnas att 
utgifter i rörelsen vid åtskilliga tillfällen bokförts på fel konton. 

A hade vid sina granskningar i stor utsträckning observerat ovan exem
plifierade fel och brister. Han hade därvid noterat sina iakttagelser i 
skrivelser till bolagsledningen. Av innehållet i skrivelserna framgick att 
anmärkningarna till sin karaktär kvarstått i huvudsak oförändrade från år 
till år. 

I revisionsberättelsen som avgetts av A avseende räkenskapsåren per 30 
juni 1974. 1975 och 1976 uttalades bl. a. att 

ingen anmärkning föreligger mot årsredovisningen, bokföringen, in
venteringen eller förvaltningen. Jag tillstyrker att bolagsstämman fast
ställer den av mig påtecknade balansräkningen - - - . 

A. som lämnade de nu återgivna sakförhållandena oemotsagda, uttalade 
inför kollegiet bl. a.: 

Vid avvägande huruvida ett uttalande i revisionsberättelsen skall gö
ras måste man beakta att den är offentlig handling. Man måste därför 
vara försiktig med att i densamma inta uppgifter som kan vålla bolaget 
skada. Med hänsyn till företagets konkurrenssituation ansåg jag att ett 
yttrande eller anmärkning i revisionsberättelsen kunde vara till förfång 
för bolaget. 

I ärendet, som rörde förhållanden då 1944 års aktiebolagslag ägde giltig
het, uttalade kollegiet tmaj 1978) följande: 

A har vid olika tillfällen uppmärksammat och i skrivelser till bolaget 
påtalat omfattande fel och brister i redovisningen. Han har dock ej gjort 
anmärkning härom i revisionsberättelserna. Vad gäller balansräkning
arna har A tillstyrkt fastställande av dessa. 

Med hänsyn till omfattningen och karaktären av de fel och brister i 
redovisningen som A observerat och påtalat för bolagsledningen samt 
med hänsyn till att detta ej föranlett någon nämnvärd förbättring, hade 
dl:! för fullgörande av revisionsuppdraget enligt kollegiets uppfattning 
varit nödvändigt att anmärka på bolagets redovisning och att avstyrka 
fastställande av balansräkningarna i revisionsberättelserna. A har under
låtit att vidtaga dessa åtgärder. Genom sin underlåtenhet - som uppre
pats vid flera tillfällen - har A åsidosatt de plikter som åvilar honom 
som revisor. Med stöd av 23 *andra stycket förordningen (1973: 221) om 
auktorisation och godkännande av revisorer meddelar därför kollegiet A 
varning. 
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15. Advokaten B riktade hos kollegiet anmärkningar mot godkände 
revisorn A i dennes egenskap av revisor i ett av B företrätt aktiebolag. Av 
handlingarna i ärendet framgick bl. a. följande: 

Det av B företrädda bolaget försattes i konkurs i februari 1977. Den 
omedelbara orsaken till obeståndet synes ha varit att bolagets verkstäl
lande direktör under åren 1973- \977 förskingrat ca 320000 kr av bola
gets medel. Förskingringen tillgick på så sätt att direktören med jämna 
mellanrum tog ut kontanta medel genom att skriva ut och lösa in checker 
från bolagets checkräkning. En del av de medel som sålunda erhölls 
användes till att betala bolagets utgifter och en del behölls för privat 
bnik. I bolagets räkenskaper bokfördes på checkräknings- respektive 
leverantörskontot det uttagna beloppet minus vad som behölls för privat 
bruk. För att eliminera den differens som sålunda uppstod mellan å ena 
sidan bankens noteringar avseende efterhand uppkomna saldon på 
checkräkningskontot och å andra sidan i bolagets räkenskaper efterhand 
uppkomna saldon på kontot utförde direktören viss försäljning av bola
gets produkter till belopp som motsvarade vad som förskingrats. Varken 
dessa försäljningar eller kundernas betalningar till checkräkningskontot 
bokfördes i räkenskaperna. Följden av dessa transaktioner blev att av 
banken noterat saldo vid olika tidpunkter i huvudsak överensstämde 
med saldona i räkenskaperna vid motsvarande tidpunkter medan lö
pande noteringar på checkräkningskontot i räkenskaperna ej motsvara
de av banken gjorda noteringar på kontokuranterna. Vidare blev försälj
ningskontot redovisat med för lågt belopp och det uppstod en differens 
mellan redovisat lager och verkligt lager. Bokslutsarbetet samt bolagets 
årsredovisningar och huvudbokföring utfördes av direktören som även 
stämde av bankkontobeskeden mot räkenskaperna. Löpande bokföring, 
reskontraföring, ordermottagning samt övriga kontorsgöromål sköttes 
av bolagets kamrer. I övrigt fanns ingen kontorspersonal. Lagerinven
teringarna utfördes av direktören tillsammans med en halvtidsanställd 
lagerman. De båda i förening intygade lagerförteckningarnas riktighet. 
A erhöll revisionsuppdraget i februari 1975 att gälla fr. o. m. den I 

januari samma år. "Ren" revisionsberättelse avgavs i mars 1976. I redogö
relse för den genomförda revisionen anförde A bl. a.: 

Initialt ansåg jag mig icke behöva vidtaga någon alltför ingående 
detaljgranskning första året, dels med anledning av att förutvarande 
revisorn genom sin rapport skriftligen vitsordat bolagets goda ställning 
och utmärkta skötsel under alla dennes år som bolagets revisor. dels åter 
min avsikt att till nästkommande verksamhetsperiod tillämpa annan 
gnrnskningsmetod. vilket jag vanligtvis gör från ett år till ett annat. 

B hävdade att förskingringen lätt kunde ha upptäckts om t. ex. kontoku
rant beträffande checkräkningen hade inhämtats från banken och att för
skingringen vid ett minimum av kontroll från revisorns sida således borde 
ha kommit i dagen betydligt tidigare. 

I ärendet uttalade kollegiet (augusti 1978) följande: 

Kollegiet vill inledningsvis framhålla att det ej finns någon generell 
modell för revisionsutövning som är giltig för alla företag oavsett 
branschtillhörighet. storlek etc. I stället är det så att revisorn alltid har 
att anpassa revisionen till de omständigheter som föreligger i det enskil
da fallet. Vad som därvid blir avgörande för omfattningen och inriktning-

12 Rihdagrn 1979180. I mm/. Nr 143. Bi/ag,,Je/ 
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en av revisionen är huvudsakligen dels kvaliteten pii bolagets interna 
kontroll, dels angelägenheten av granskning inom olika områden med 
hänsyn till principerna om väsentlighet och relativ risk. I revisionen 
torde dock regelmässigt höra ingå vissa kontroller som revisorn kan 
utelämna endast om särskilda skäl föranleder det. 

Vad gäller frågan om granskning av posten checkräkning torde kon
troll härav regelmässigt ske på så sätt att dels saldobesked från banken 
stäms av mot räkenskaperna, dels jämförelse görs mellan kontokuranter 
och noteringar i räkenskaperna. 

I förevarande fall utfördes ej den sistnämnda kontrollen. Av vad som 
framgår av handlingarna i ärendet bedömdes åtgärden ej vara nödvändig 
bl. a. eftersom direktören själv avstämde banken och gav sin kamrer 
besked om att allt var i sin ordning och att kamrern gav intryck av att 
vara en noggrann bokförare. 

Enligt kollegiets mening borde A ha utfört ovannämnda avstämningar 
inte bara med hänsyn till att det är brukligt och att åtgärden ej kräver 
oproportionerligt stora resursinsatser utan framför allt med hänsyn till 
bolagets bristande interna kontroll. Kontrollen över bolagets redovis
ning ålåg i allt väsentligt en enda person - den verkställande direktören. 

Som nämnts ovan medförde den tillämpade förskingringsmetoden 
bl. a. att det uppstod en betydande differens mellan bokfört varulager 
och verkligt varulager. 

Rörelserna i varulagret noterades dels på lagerkort. dels i försäljnings/ 
inköpsbok. Vid revisionen av balansräkningen per den 31 december 
1975 tog A del av lagerinventeringsförteckningen samt informerade sig 
om hur inventeringen gått till. Några andra kontrollåtgärder beträffande 
balansposten varulager utfördes efter vad som framgår av handlingarna i 
ärendet ej. 

Med hänsyn till bolagets bristande interna kontroll och att fel av 
väsentlig betydelse var möjligt beträffande denna post finner kollegiet 
att A borde ha vidtagit ytterligare åtgärder för att kontrollera riktigheten 
av uppgivet värde på balansposten varulager, lämpligen egen inspektion 
i så nära anslutning till bokslutstidpunkten som med hänsyn till omstän
digheterna var möjligt. 

Med detta uttalande avförs ärendet från vidare handläggning. 

16. I samband med kollegiets behandling av ett tillsynsärende angående 
auktoriserade revisorn A (se fall 13 ovan) fann kollegiet anledning att 
närmare undersöka redovisningsstandarden i två av denne innehavda bo
lag, bolagen X och Y. Det senare bolaget hade övertagit det förras rörelse. 

Kollegiet konstaterade i ärendet sammanfattningsvis beträffande redo
visningsstandarden i bolagen att den av A gjorda redovisningen var så 
bristfällig och odokumenterad att meningsfylld kontroll av dess riktighet ej 
var möjlig. Redovisningens informationsvärde var enligt kollegiet mycket 
ringa. 

För den tid kollegiets kritik avsåg hade "rena" revisionsberättelser för 
bolagen avgetts. Revisor var godkände revisorn B. Denne drev revisions
och annan verksamhet genom ett antal av honom innehavda bolag, bl. a. 
tre bolag i vilka A var revisor. A och B hade under den tid de varit 
revisorer i varandras bolag bedrivit viss gemensam affärsverksamhet ge
nom några av dessa bolag. 

B uppgav inför kollegiet att han varit medveten om den bristfälliga 
redovisningen i Y men att rättelse ej kunnat nås då "det är svårt att 
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påverka vänner". Revisionsarvode hade ej utgått. Vidare häftade Y, under 
tid då B var revisor i detta bolag. i skuld till ett av B:s bolag. 

I tillsynsärendet beträffande B uttalade kollegiet (september 1978) föl
jande: 

Redovisningsstandarden i X och Y var sådan att det ålåg B som 
revisor att anmärka mot redovi~ningen och att avstyrka balansräknin
gens fastställande. Genom att underlåta att vidtaga dessa åtgärder har B 
åsidosatt plikt som åvilar honom som revisor. 

Vad B anfört om svårigheter att agera till följd av vänskapsförhållan
den utgör ingen förmildrande omständighet utan understryker snarast att 
revisionsuppdrag 'vänner emellan' strikt bör undvikas. 

Att av B innehaft aktiebolag hade fordran på Y och att B och A genom 
av dem innehavda bolag (bl. a. Y) i viss utsträckning bedrev gemensam 
affärsverksamhet. samtidigt som B var revisor i Y stod givetvis också i 
strid med den uttryckliga bestämmelsen i 6 § förordningen ( 1973: 221) 
om auktorisation och godkännande av revisorer att om särskild omstän
dighet föreligger som kan rubba förtroendet till revisors opartiskhet eller 
självständighet vid utförande av uppdrag, skall han avböja detta. Det var 
självfallet också en förseelse från B:s sida att med kännedom om denna 
bestämmelse utse A till revisor i några av de av honom innehavda 
aktiebolagen. 

Särskilt den bristfälliga revisionen måste betraktas som en så grov 
försummelse från B:s sida att kollegiet funnit skäl överväga att upphäva 
hans godkännande. Kollegiet har dock stannat för att med stöd av 23 § 
andra stycket förordningen ( 1973: 221) om auktorisation och godkännan
de av revisorer meddela B varning. 
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Regler för god revisorssed 

INLEDNING 

180 

Bilaga 7:2 

I samhället finns behov av en kår av oberoende revisorer som åtnjuter 
förtroende hos alla med intresse av god revision samt sund rådgivning och 
rapportering inom områdena för revisorernas yrkesutövning. Detta förtro
ende sammanhänger med kårens allmänna anseende och förmåga att upp
fylla rättmätiga förväntningar. Den enskilde ledamotens och hela yrkeskå
rens intressen sammanfaller. och varje ledamot måste medverka i strävan 
att skapa och vidmakthålla förtroendet. 

De krav som rimligen kan ställas på ledamöterna har sammanfattats i 
efterföljande regler för god revisorssed. vilka ledamot har att följa enligt 
FARs stadgar. Ledamot skall också tillse att reglerna följs av medarbetare. 
som omfattas av hans revisionsansvar. och i den utsträckning som rimligen 
kan begäras. exempelvis genom instruktioner eller avtal. medverka till att 
de följs av anställda vid hans byrå. Vid bedömning av avvikelse från 
reglerna skall beaktas endast sådana fakta och förhållanden som var kända 
vid tiden för avvikelsen. 

Regelsamlingen utgör en redogörelse för och utveckling av de lagbe
stämmelser och föreskrifter (exempelvis förordningen. SFS 1973: 221 1

, om 
auktorisation och godkännande av revisorer samt Kommerskollegiets revi
sorskungörelse) som reglerar de auktoriserade revisorernas verksamhet. 

Reglerna. som är kompletterade med anvisningar, motsvarar dem som 
rekommenderats för de till Union Europeenne des Experts Comptables 
Economiques et Financiers <UECl anslutna revisorsorganisationerna, 
däribland FAR. Varje organisation kan komplettera dessa regler med de 
detaljer och preciseringar som kan befinnas önskvärda. Anvisningarna 
innehåller sådana kompletteringar. 

Regelsamlingen kan givetvis inte lämna svar på alla de frågor som kan 
uppkomma i olika situationer under yrkesutövningen. I sådana frågor som 
inte med säkerhet kan bedömas med hjälp av regelsamlingen. har FARs 
styrelse rätt att lämna tolkningar. Sådana tolkningar meddelas samtliga 
ledamöter. 

Ledamot som blir föremål för kritik har rätt att få sitt handlingssätt 
prövat av styrelsen. 

Ifrågasatt avvikelse från föreskrifterna i denna regelsamling utredes 
genom styrelsens försorg. Ledamot som befinnes ha avvikit från sådan 
föreskrift eller av styreslen meddelad tolkning har skyldighet att på anmo
dan av styrelsen förklara avvikelsen. Styrelsen beslutar i enlighet med 
F ARs stadgar om disciplinära åtgärder gentemot ledamot som befunnits 
skyldig till överträdelse av bestämmelserna i regelsamlingen. 

De här följande reglerna har den 21 februari 1977 fastställts av förenings
stämman. som det tillkommer att besluta om ändringar i dem. Det åligger 
styrelsen att fortlöpande se över reglerna samt att enligt 10 ~ FARs stadgar 
för behandling av föreningsstämma framlägga förslag till sådana ändringar 
som anses önskvärda. 

' Nuvarande lydelse 1976: 825. 
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DEFINITIONER 

Följande definitioner gäller för tei·minologin i regelsamlingcn. 

Ledamot 

Ledamot i FAR. 

Byrå 

181 

Av ledamot personligen ägd revisionsfirrna eller i I I ~ revisorskungörclsen 
omnämnt bolag. i vilket ledamot är delägare. aktie~igare eller anställd. 

Klienl 

Den som anlitar ledamot, dennes byrå eller person som står under leda
mots överinseende. 

Fiiretag 

Person. företag. organisation eller myndighet. som ~lr föremål för uppdrag. 

Red m ·isn i ng sha nd I i ng 

Förvahningsberättelser. balam- och resultatrilkningar med tillhörande 
noter och kommentarer samt andra ekonomiska redovisningar iiven om de 
icke bygger på fullständig bokföring. 

Regel I - Yrkesmässigt uppträdande 

Ledamot skall alltid risa sig l'iird det fi>rtruende som yrket kriil'l'r. Han 
skall l'id fi1llRiirandet m· sina yrke.rnppgifter swm·ct.1·gN1t1t iakttaga god 
rel'isorssed. 

Anl'isningar: 
God revisorssed innebär att ledamot även inom antlra områden än dem 

som behandlats i efterföljande regler skall uppträda på sådant sätt att han 
icke vanhedrar sig själv och sin yrkeskår. Såsom inledningsvis framhållits 
är det otänkbart att specificera alla de krav i olika avseenden som konsti
tuerar god revisorssed. Här skall blott anföras el! fåtal tillämpningsföre
skrifter. 

Ledamot skall avhålla sig från uppförande och upptriidande som kan 
inverka menligt på förtroendet för yrkeskåren. 

Yrkesverksamheten skall bedrivas i ordnade former och med en god 
redovisning och dokumentation av arbeten utförda för klienter. 

Ledamot skall eftersträva ordnade ekonomiska förhållanden och iakt
taga största försiktighet i fråga om borgensåtaganden. 

Regel 2 - Oberoende 

Ledamot skall 11tii1·a sitt yrke med sjiilvständighet och o~iekti1·itet. Han 
måste därför l'id ett uppdra!: alltid \'{lra oberoende i sina .1·tiillni111:sta1:w1-
den. Brister dessa fiirutsiittningar. skall han m·hiija respekti1·e m·säga sig 
uppdraget. Detta gäller likaledes då omständigheterna iir sådana att de 
kan ge anledning till bej(Jgat t1·ii·cl om ledamotens oheroe11de. 

Anl'isningar: 
Ledamot får icke göra yrkesmässiga uttalanden om han eller hans byrå 
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enligt gällande bestämmelser är jäviga eller eljest står i sådant förhållande 
till klienten att detta kan antagas paverka hans bedömningar. 

Här nedan återges ett antal situationer. där utomstående kan antagas 
ifrågasätta ledamots oberoende. 

Beroendeförhållande skall exempelvis anses föreligga. om ledamoten 
eller dennes byrå under tid d[1 uppdragsförhållande till klient råder: 

I innehar eller avtalat att förvärva något som helst direkt eller i nägot 
hänseende väsentligt indirekt intresse i företaget. 

2 innehar ekonomiska engagemang tillsammans med företaget. hos detta 
anställd person, styrelseledamot eller huvudaktieägare i företaget. och 
engagemanget är väsentligt i förhällande till ledamotens eller hans 
byrås förmögenhet. 

3 gått i borgen för klient eller hos denne anställd person. 
4 innehar län till eller från företaget. hos detta anställd person. styrelsele

damot eller huvudaktieägare i företaget. Häri innefattas icke följande 
lån. som erhållits på normala villkor från låneinstitut. om detta enligt 
lag äger rätt att utlåna till revisor: 
a lån upptagna av ledamot eller dennes byrå. om de är oväsentliga i 

förhållande till låntagarens förmögenhet. 
b lån mot säkerhet av fastighetsinteckningar. 
c övriga lån mot säkerhet. med undantag av lån mot säkerhet av 

borgen av ledamots byrå eller av pantförskrivning av andel eller 
aktier i denna. 

5 varit knuten till företaget i egenskap av styrelseledamot. anställd eller 
på annat sätt. som inneburit befogenheter av förvaltningskaraktär. 

6 befinner sig i sådant förhållande till person i företagets ledning. som 
enligt lag föranleder jäv. eller eljest står i en ställning av beroende till 
sådan person. 

7 medverkat vid företagets bokföring i en omfattning som icke står i 
överensstämmelse med innehållet i lag eller revisorskungörclsen. Även 
om medverkan överensstämmer med nyssnämnda stadgande, får detta 
ändå icke medföra begränsning av revisionens omfattning. 

8 mottagit sådan gåva som icke kan betraktas som normal minnes- eller 
hedersgåva. 

9 till övervägande del erhåller sina inkomster från klienten. Är ledamo
tens verksamhet nystartad, kan dock denna situation föreligga utan att 
beroende behöver förutsättas. 

10 erhåller subventioner direkt eller indirekt från kreditgivare till eller 
annan intressent i företaget. som är föremål för revision. 

Regel 3 - Oförenlig verksamhet 

Ledamot ft.lr icke äRna siR åt sådan annan verksamhet som iir o.fi"jren/ig 
med hans yrJ..esp/ikter som fristående re1·i.rnr. 

Anl'i.rninRar: 
Ledamot är oförhindrad all driva verksamhet som konsult inom områ

den där han eller hans byrå besitter kompetens, exempelvis beskattning. 
organisation. databehandling inom redovisningsområdet och liknande revi
sorsyrket närstående områden. under förutsättning att han därvid efter
kommer föreningens stadgar och dessa regler för god revisorssed. 

Verksamhet eller uppdrag inom andra områden än nu sagts kan under
stundom vara förenliga med revisorsyrket under förutsättning att allmän-
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hetens tilltro till ledamotens objektivitet icke därigenom rubbas. Ledamot 
får sålunda exempelvis: 

inneha anställning som lärare vid statliga. kommunala eller andra all
mänt erkända undcrvisningsanstalter. om han samtidigt utövar revisors
yrket i betydande omfattning, 
förvalta egna förmögenhetsobjekt ulänför yrkesverksamheten, om för
valtningen icke innebär aktiv affärsverksamhet. 

Regel 4 - Yrkesutövningen 

Ledamot skall omsorg.1:fi1/lt genomföra sina yrke.rnppgificr. så att han får 
ett til(/i·edsstiillallde underlag ji'ir si Ila hediimnillgar. 

Han är skyldig att hcakta god rcdm·i.rnings- och re1·isi11nssed. 
Om ledamot enligt gällande lag eller med uppdragsgil'llres medgil'llnde 

alllitar m· ho/lom eller hy rå Il <111.l'tiilld medarhetare. sker detta på Irans eget 
an.1Tar. Han måste \'ara med1·l'len om sill ei.;ct an.1·1·ar ii1·e11 l'id samarbete 
med andra rl'l·isorer. 

A111·i.rnill!{Or: 
Vid utförande av rev1s1oner måste ledamot givetvis noggrant efter

komma gällande lagstiftning. bestämmelser i bolagsordningar och sådana 
föreskrifter som i speciella fall kan vara utfärdade av myndigheter eller 
andra. Om sistnämnda föreskrifter innehåller bestämmelser som begränsar 
granskningens effektivitet eller på annat sätt i väsentlig grad försvårar den, 
bör detta påpekas i en rapport över granskningen, på ett sådant sätt att 
innehållet i rapporten eller i den granskade handlingen icke blir vilsele
dande för utomstående läsare. 

Ledamot skall dessutom beakta av föreningen utfärdade rekommenda
tioner ifråga om god redovisnings- och revisionssed. Om det i 
redovisningshandling förekommer avvikelse från god redovisningssed. 
som är av sådan art att handlingen blir vilseledande. eller om god revi
sionssed av någon anledning, exempelvis bristande information, icke kun
nat följas. måste detta påpekas i rapport till det organ som har att besluta 
om fastställelse av ekonomisk redovisning och/eller ansvarsfrihet. Skulle 
sådant organ ej finnas, skall rapporten avges till uppdragsgivaren. 

Det är av särskild vikt att för ledamot bekant förhållande, som icke 
beaktats i av honom granskad redovisningshandling. vilken därigenom kan 
bli i väsentlig grad vilseledande, påpekas i sådan form att handlingen icke 
kan utnyttjas i obehörigt syfte. 

Vad ovan sagts gäller i tillämpliga delar också utlåtanden i samband med 
värderingar m. m. 

I avgiven rapport skall anges vilka avgränsningar uppdraget haft. 
Ledamot får icke tillåta att hans namn används i samband med progno

ser och framtida transaktioner på sådant sätt att det ger anledning att 
antaga att han styrker sannolikheten hos framtidsbedömningen. Ledamot 
är emellertid oförhindrad att i övrigt inom ramen för sin kompetens med
verka vid det tekniska upprättandet av prognoser och andra framtidsbe
dömningar. Vid sådan medverkan måste det förutsättas att framtidsbe
dömningarna kommer att användas av. andra än klienten. Bedömningarna 
måste därför innehålla redogörelse för källmaterial som använts vid upp
rättandet, de viktigaste antagandena, omfattningen av ledamotens medver
kan och ansvar. 

Vid samarbete med annan ledamot kan granskningsarbetet inom ett 
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uppdrag fördelas. Varje ledamot måste emellertid deltaga i bedömningen 
av resultatet av annan ledamots granskningsarbctc. Vid samarbete med 
annan revisor ankommer det på ledamoten att bedöma vilka gransk
ningsarbeten som lämpligen kan överlåtas på denne. 

Beträffande jävbestämmelscrna i aktiebolagslagcn och föreningslagen 
bör uppmärksammas att ledamot bör meddela styrelsen om medrevisor 
skulle vara jävig, då varje revisor är skyldig tillse att bestämmelserna i 
dessa lagar följs. 

Ledamot som skall bedöma en tveksam åtgärd eller underl[1tenhet bör 
till ledning för sitt handlande alltid överväga vilka befogade synpunkter 
som kan framkomma vid en efterföljande kritisk granskning. Han bör 
tydligt ange sitt ställningstagande. 

Regel 5 - Tystnadsplikt 

Ledamot fär icke för 11tomstäe11de riija sa~förlulllanden eller 11pplv.rni111-:
ar. som han fatt kännedom om under sitt arhete .. wUi'{//nt icke laulig 
11pp/ysninRsplikt föreligger eller 11ppdragsgil'(ire11 gil'ir sitt tillstånd diirri/I. 
Han får ej heller till fördel för sig eller till skada eller gagn fiir annan 
utnyttja vetskapen om sådana sakjbrhilllanden och upplysningar. 

Anvisningar: 
Offentlig myndighet (t. ex. domstol. åklagarmyndighet. polismyndighet 

eller taxeringsmyndighet) har enligt lag eller annan författning vissa möjlig
heter att tvinga en auktoriserad revisor att lämna upplysningar eller tillhan
dahålla handlingar, även om klienten inte vill ge sitt tillstånd därtill. 

Enligt RB 36:5 första stycket. sådant detta lagrum lyder enligt lag den 26 
juni 1975. som trätt i kraft den I januari 1976, får ej någon höras som vittne 
angående något, som han enligt lag eller annan författning är pliktig att 
hemlighålla. med mindre den, till vilkens förmån tystnadsplikten gäller. 
samtycker därtill. Lagbestämmelse om tystnadsplikt för revisor i aktiebo
lag finns i 10 kap. 13 ~ 1975 års aktiebolagslag. För auktoriserade revisorer 
gäller bestämmelsen i 8 ~ förordningen om auktorisation och godkännande 
av revisorer. Under hänvisning till nu nämnda bestämmelser synes en 
auktoriserad revisor ha betydande möjligheter att hävda att han inte utan 
huvudmannens samtycke får höras som vittne angående något som omfat
tas av t}'Stnadsplikten. Vidare är att observera stadgandet i RB 36:6. enligt 
vilket ett vittne kan vägra att som vittne avge utsaga. varigenom yrkes
hemlighet skulle uppenbaras, om ej synnerlig anledning förekommer att 
vittnet höres därom. Jfr angående beslag RB 27:2 och angående 
editionsföreläggande RB 38:2 andra stycket. 

Det är att rekommendera att ledamot, när fråga uppkommer om vittnes
förhör med honom, om beslag eller om editionsföreläggande. och klienten 
inte vill samtycka. till rättens avgörande hänskjuter frågan om vilka skyl
digheter som åvilar honom. 

Gentemot taxeringsmyndigheterna är en revisor inte skyddad i motsva
rande grad. Enligt 56 § 4 mom. taxeringslagen får den som verkställer s. k. 
taxeringsrevision ta del av handlingar av betydelse för revisionen utan 
hinder av att den. hos vilken revisionen sker. har att iakttaga tystnad om 
deras innehåll, låt vara att skatterätten på framställning av den hos vilken 
revisionen sker kan besluta att viss handling skall undantas från revi
sionen: förutsättningen för bifall till sådan framställning är emellertid att 
synnerliga skäl föranleder därtill. Enligt bevissäkringslagen för skatte- och 
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avgiftsprocessen den 27 november 1975. som trätt i kraft den 23 december 
samma år. får s. k. säkringsåtgärd (beslag. försegling och eftersökning) 
beslutas titan annan förutsättning äh att risk föreligger för att ett bevisme
del kommer att undanhållas eller förvanskas. Visserligen kan den som blir 
föremål för åtgärden göra skriftlig framställning hos länsskatterätten om 
undantagande av visst bevismedel från granskning, om han har tystnads
plikt beträffande innehållet i handlingen eller anser att innehållet på grund 
av särskilda omständigheter ej bör komma till annans kännedom. men 
sådan framställning får bifallas endast om synnerliga skäl föreligger. 

Anteckningar som förs av ledamot i samband med uppdrag och kopior 
av handlingar som utgör dokumentation, är hans respektive hans byrås 
egendom och får inte utan laglig skyldighet utlämnas till annan. I händelse 
av beslag eller editionsföreläggande bör ledamot respektive hans byrå, då 
det är genomförbart. behålla kopior av sådana anteckningar och handling
ar. 

Regel 6 - Förhållandet till kolleger 

Ledamot skall 1•erka för 1:oda relationer ino."' yrke skären. 

Anl'isningar: 
Innan ledamot riktar kritik mot kollegas handlande eller underlåtenhet, 

måste han beakta de omständigheter som förelåg då kollegan gjorde sina 
överväganden. Kritik som riktas mot kollega. skall ha värdig form och bör 
underställas denne. innan den framförs. 

Regel 7 - Publicitet och ackvisition 

Ledamot får icke 1:öra sitt namn och sina kvalifikationer kända hos all
mänheten på ett sätt som kan misskreditera yrket. 

lian får ej 1:enom andra än i stadgarna medgivna reklamåtgärder eller 
1:enom direkt ackFisition söka i·än·a uppdrag. 

Anl'isningar: 
Grundläggande för revisorns yrkesutövning är en strävan efter objektivi

tet. Subjektivt färgad publicitet rörande den egna personen eller verksam
heten motsvarar följaktligen ej god revisorsscd. 

Regel 8 - Arvodesdebitering 

Arl'Ode skall i·ara skiiliRt med hänsyn till de kunskaper och den e1farenhet 
som ledamoten kan utnyttja i sin yrke.n•erksamhet och med hänsyn till der 
enskilda uppdragets natur och omfattning. 

Ledamot får icke överenskomma om arvode heriiknm ejier andra grun
der än ovan sagts eller dehitera arvode som 1:örs heroende a1• resultatet m• 

hans arbete. 

Anl'isningar: 
Klienter är berättigade att på begäran få en approximativ uppgift om 

arvodet för ett visst uppdrag, så att arvodet på förhand kan bedömas. Om 
detta icke är möjligt. skall klienten på begäran hållas underrättad om 
nedlagda kostnader i den takt arbetet fortskrider. 
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Bilaga 7: 3 

lur S\'('llska RC\'i.1or.1·an1/imdet SRS: 
Stmlgar. Etiska och kollegiala regler) 

Etiska och kollegiala regler för ledamöterna i Svenska Revisorsam
fundet SRS 

Förord 

1969 års målsättnings- och organisationskommitte inom SRS föreslog 
bl. a. utredning rörande tolkningen av begreppet god revisorssed. Ordina
rie höstmötet i december 1970 antog enhälligt det framlagda handlingspro
grammet och styrelsen utsåg den 29 november 1971 en kommittc. kallad 
etikgruppen, för utarbetande av etiska och kollegiala regler. 

Orsaken till tillkomsten av etiska regler är behovet av en närmare 
beskrivning av innehållet i § I i Revisorsamfundets stadgar, som bl. a. 
säger att SRS skall verka för god revisorssed. Vad som avses med sådan 
sed berörs däremot icke i stadgarna. 

De regler. som nu införts. har arbetats fram av etikgruppen med ledning 
av studier av in- och utländska kodifierade regler och rättsfallsstudier. 
enkät till SRS" ledamöter samt gruppens egen erfarenhet och uppfattning. 

Reglerna är givetvis icke uttömmande utan de är ett försök att nedskriva 
de mera grundläggande uppfattningarna. Liksom i så många andra situa
tioner får man bedöma den uppkomna frågan med hänsyn till de speciella 
förhållanden. som råder i det enskilda fallet. 

För att ge vägledande uttalanden i etiska och kollegiala frågor har 
tillsatts en permanent nämnd. 

Etiska och kollegiala regler för ledamöterna i Svenska Revisionsam
fundet SRS 

Allmänna bestämmelser 

* 1 Det åligger ledamot att efter bästa förmåga tillvarata sina uppdragsgi
vares och andra målgruppers intressen inom ramen för vad lag och god 
revisorssed bjuder. 

Ledamot skall utföra sina uppdrag med saklighet och omsorg. 
För att kunna uppfylla dessa krav fordras att ledamot ständigt förnyar 

sina kunskaper och vaksamt följer utvecklingen inom sitt område. 

§ 2 Ledamot skall uppträda på sådant sätt att aktning och förtroende för 
yrkeskåren upprätthålls. 

§ 3 Reklam skall vara saklig. Den får icke vara uppseendeväckande eller Reklam 
illojal. 

Brevpapper får endast innehålla fakta om ledamoten, huvudsakligast 
namn. adress och telefon. 

Medlemskap i SRS bör alltid anges. 
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§ 4 Ledamot bör icke till annan avstt1 arvode eller utge ersättning för att 
han tillförts uppdrag av denne. såvida det icke iir fr{1ga om överlåtelse hell 
eller delvis av verksamheten. 

§ 5 Ledamot bör icke åta sig uppdrag av sådan omfattning att kvaliteten 
på arbetet därigenom försämras. 

§ 6 Det åligger ledamot att vid val av medarbetare visa noggrannhet och 
omdöme. att skaffa sig god kännedom om deras utbildning och praktik 
samt att ge dem arbetsuppgifter anpassade efter vunnen erfarenhet av 
nämnda faktorer. 

Ledamot bör bereda sina anställda tillfälle till lämplig vidareutbildning. 

förhållandet till uppdragsgivare 

Ackvisition 

Verksamhetens 
omfattning 

Medarbetare 

§ 7 Ledamot och hans medarbetare har tystnadsplikt om de förhållan- Tystnadsplikt 
den. som de får kännedom om i sitt arbete. såvida icke lagstiftningen 
ålägger ledamoten att uttala sig i speciella fall. 

Därutöver har ledamot. som slutar ett uppdrag. riitt att till sin efterträda
re uppge orsaken till uppdragets upphörande och den senare rätt att av 
ledamoten erhålla för fullgörandet av sitt uppdrag erforderliga uppgifter. 

§ 8 Ledamot får icke - i eller utanför sin yrkesverksamhet åta sig Oberoende 
uppdrag. som menligt kan påverka hans oberoende ställning. 

Som en följd härav anses det oförenligt med ledamots verksamhet att 
verka som fastighetsmäklare och försäkringsombud att driva inkassoverk
samhet eller liknande, såvida icke ledamoten upplyst uppdragsgivare om 
att han uppbär ersättning härför av annan än denne. 

Ledamot får icke göra sig beroende av uppdragsgivare genom lån. bor
gensförbindelser eller andra ekonomiska avtal mellan parterna vid sidan av 
uppdragsförhållandet. 

§ 9 Vid bestämmande av arvode skall hänsyn tas till att ledamoten utför Arvodesdebitering 
ett kvalificerat arbete och till det ansvar. som ledamotens arbete innebär. 

Ledamoten får icke betinga sig ett arvode, som är beroende av det 
ekonomiska resultatet av arbetet. 

Ledamot bör icke åta sig utförande av uppdrag till fast arvode, om 
uppdragets omfattning icke helt kan överblickas. 

Om anbud på fast arvode måste lämnas (I. ex. på grund av bestämmelse i 
bolagsordning eller liknande) bör anbudet lämnas med förbehåll om rätt till 
tilläggsräkning. 

Sedan uppdraget slutförts eller eljest upphört skall sluträkning snarast 
möjligt tillställas uppdragsgivaren. 

§ 10 Sedan uppdrag slutförts eller eljest upphört. skall uppdragsgivaren U !lämnande 
tillhöriga handlingar utan dröjsmål utlämnas till honom. såvida icke laga av handlingar 
rätt alt innehålla handlingarna föreligger. 

Förhållandet till kolleger 

~ Il Med kollega avses ledamot i SRS och i annan revisorsorganisation. 
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§ 12 Medför ett uppdrag att ledamoten skall uttala sig om en kollegas 
arbete, skall uttalandet vara sakligt. Om det är lämpligt med hänsyn till 
uppdraget och uppdragsgivaren. skall ledamoten taga kontakt med kolle
gan för att undvika missförstånd, innan uttalandet görs. 

§ 13 Då ledamot erbjuds ett uppdrag, som en kollega har eller nyligen 
haft, bör han ta reda på orsaken härtill. 

Det nya uppdragt:t skall icke övertas, om uppdragsgivaren icke vill rätta 
till allvarliga förhållanden, som kollegan med rätta har vägrat att godkän
na. 

§ 14 Om ledamot, som har anställning hos kollega, ämnar sluta sin an
ställning för att börja egen verksamhet eller erhålla anställning hos annan 
kollega, får han under anställningstiden icke verka för att uppdragsgivare 
skall följa med till det nya verksamhetsområdet. 

§ 15 Ledamot får icke direkt vända sig till en kollegas medarbetare och 
erbjuda denne anställning. 

§ 16 Om ledamot får uppdrag hos en kollegas uppdragsgivare bör kolle
gan underrättas härom. 

Ledamot får icke motsätta sig att kollega tillkallas av uppdragsgivaren 
och får ej heller försvåra samarbete med kollegan. 

§ 17 Ledamot bör icke erbjuda sina tjänster utan ersättning eller mot 
orimligt lågt arvode, om det icke kan motiveras av ideella skäl. 

§ 18 Om kollega avlider. får ledamot icke vända sig till dennes uppdrags
givare för att överta uppdrag med mindre än att åtgärden skriftligen god
kännes av den avlidnes rättsinnehavare. 

l'örhållandet till myndigheter 

§ 19 Utöver vad som anges i§ 2 gäller, att ledamot såsom ombud i mål 
och ärenden hos myndighet är skyldig att väl förbereda sig och att handläg
ga uppdraget med omsorg och skyndsamhet. 
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Bilaw1 7:4 

I ur Si·criRes Rcdm·is11i111:sk1111s11/ters FiirhunJ ( SR FJ: 
Stad1:ar. Rc1:/er om 1:0J sed) 

Allmänna bestämmelser 

* I Det åligger ledamot att efter bästa förmåga tillvarata sina uppdragsgi
vares och andra målgruppers intressen inom ramen för vad lag och god 
redovisnings- och revisorssed bjuder. 

Ledamot skall utföra sina uppdrag sakligt och omsorgsfullt. 
För att kunna uppfylla dessa krav fordras att ledamot ständigt förnyar 

sina kunskaper och vaksamt följer utvecklingen inom sitt område. 

* 2 Ledamot skall uppträda p(1 sådant sätt att aktning och förtroende för 
yrkeskåren upprätthålls. 

Reklam 

* 3 Reklam skall vara saklig. Den får icke vara stötande eller illojal. 
Brevpapper får endast innehålla fakta om ledamoten. huvudsakligast 

namn. adress och telefon. 
Medlemskap i SRF bör anges. 

Ackvisition 

* 4 Ledamot bör icke till annan avstå arvode eller utge ersättning för att 
han tillförts uppdrag av denne. såvida det icke är fråga om överlåtelse helt 
eller delvis av verksamheten. 

Verksamhetens omfattning 

* 5 Ledamot bör icke åta sig uppdrag av sådan omfattning att kvaliteten 
på arbetet därigenom försämras. 

Medarbetare 

* 6 Det åligger ledamot att vid val av medarbetare visa noggrannhet och 
omdöme. att skaffa sig god kännedom om deras utbildning och praktik 
samt all ge dem arbetsuppgifter anpassade efter vunnen erfarenhet av 
nämnda faktorer. 

Ledamot bör bereda sina anställda tillfälle till lämplig vidareutbildning. 

Förhållandet till uppdragsgivare 

Tystnadsplikt 

* 7 Ledamot och hans medarbetare har tystnadsplikt om de förhållan
den. som de får kännedom om i sitt arbete. såvida icke lagstiftningen 
ålägger ledamoten att uttala sig i speciella fall. 

Därutöver har ledamot. som slutar ett uppdrag. rätt att till sin efterträda-
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re uppge orsaken till uppdragets upphörande och den senare r~itt att av 
ledamoten erhålla för fullgörandet av sitt uppdrag erforderliga uppgifter. 

Oberoende 

§ 8 Ledamot får icke - i eller utanför sin yrkesverksamhet - åta sig 
uppdrag, som menligt kan påverka hans oberoende ställning. 

Som en följd härav anses det oförenligt med ledamots verksamhet att 
verka som fastighetsmäklare och försäkringsombud att driva inkassoverk
samhet eller liknande, såvida icke ledamoten upplyst uppdragsgivare där
om. 

Ledamot får icke göra sig beroende av uppdragsgivare genom lån, bor
gensförbindelser eller andra ekonomiska avtal mellan parterna vid sidan av 
uppdragsförhållandet. 

Arvodesdebitering 

§ 9 Vid bestämmande av arvode skall hänsyn tas till att ledamoten utför 
ett kvalificerat arbete och till det ansvar. som ledamotens arbete innebär. 

Ledamoten bör icke betinga sig ett arvode, som är beroende av det 
ekonomiska resultatet av arbetet. 

Ledamot bör icke åta sig utförande av uppdrag till fast arvode. om 
uppdragets omfattning icke helt kan överblickas. 

Om anbud på fast arvode måste lämnas (t. ex. på grund av bestämmelse i 
bolagsordning eller liknande) bör anbudet lämnas med förbehåll om rätt till 
tilläggsräkning. 

Sedan uppdraget slutförts eller eljest upphört skall sluträkning snarast 
möjligt tillställas uppdragsgivaren. 

Utlämnande av handlingar 

§ 10 Sedan uppdrag slutförts eller eljest upphört. skall uppdragsgivaren 
tillhöriga handlingar utan dröjsmål utlämnas till honom. såvida icke laga 
rätt att innehålla handlingarna föreligger. 

Förhållandet till kolleger 

§ Il Med kollega avses ledamot i SRF och i annan revisorsorganisation. 

§ 12 Medför ett uppdrag att ledamoten skall uttala sig om en kollegas 
arbete, skall uttalandet vara sakligt. Om det är lämpligt med hänsyn till 
uppdraget och uppdragsgivaren. skall ledamoten taga kontakt med kolle
gan för att undvika missförstånd. innan uttalandet görs. 

§ 13 Då ledamot erbjuds ett uppdrag. som en kollega har eller nyligen 
haft. bör han ta reda på orsaken varför kollegan ej längre innehar uppdra
get. 

Det nya uppdraget skall icke övertas, om uppdragsgivaren icke vill rätta 
till allvarliga förhållanden, som kollegan med rätta har vägrat att godkän
na. 
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§ 14 Om anställd ledamot ämnar sluta sin anställning för att börja egen 
verksamhet eller taga anställning hos annan, får han under den kvarvaran
de anställningstiden icke verka för att uppdragsgivare skall följa med till 
den nya verksamheten. 

§ IS Ledamot får icke direkt vända sig till en kollegas medarbetare och 
erbjuda denne anställning. 

§ 16 Om ledamot får uppdrag hos en kollegas uppdragsgivare, bör kolle
gan underrättas härom. 

Ledamot får icke motsätta sig att kollega tillkallas av uppdragsgivaren 
och får ej heller försvåra samarbete med kollegan. 

§ 17 Ledamot bör icke erbjuda sina tjänster utan ersättning eller mot 
orimligt lågt arvode. om det icke kan motiveras av ideella skäl. 

§ 18 Om kollega avlider. får ledamot icke vända sig till dennes uppdrags
givare för att överta uppdrag med mindre än att åtgärden skriftligen god
kännes av den avlidnes rättsinnehavare. 

Förhållandet till myndigheter 

§ 19 Utöver vad som anges i ~ 2 gäller, att ledamot såsom ombud i mål 
och ärenden hos myndighet är skyldig att väl förbereda sig och att handläg
ga uppdraget med omsorg och skyndsamhet. 



Prop. 1979/80: 143 192 

Bilaga 8 

Sammanställning av remissyttranden över BRÅ: s prome
moria (BRÅ PM 1978: 2) Revisors verksamhet 

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av justitiekanslern 
UKI. riksåklagaren (RÅI. hovrätten över Skåne och Blekinge. kammarrät
ten i Stockholm. rikspolisstyrelsen. bokföringsnämnden. bankinspektio
rien. försäkringsinspektioncn. riksrevisionsverket. riksskatteverket. kom
merskollegium. patent- och registreringsverket, näringsfrihetsombuds
mannen INO). statens industriverk. länsstyrelserna i Stockholms. Göte
borgs och Bohus samt Malmöhus län. Föreningen Auktoriserade revisorer 
FAR. Föreningen Sveriges taxeringsrevisorer, Institutet för intern revi
sion. Lantbrukarnas riksförbund (LRFl. Landsorganisationen i Sverige 
<LOJ. Tjänstemännens centralorganisation (TCOJ. Centralorganisationen 
SACO/SR. Kooperativa förbundet I KF). Svensk industriförening. Svens
ka bankföreningen. Svenska byggnadsentreprenörföreningen, Svenska 
försäkringsbolags riksförbund. Svenska handelskammarförbundet. Svens
ka kommunförbundet. Stockholms kommun. Landstingsförbundet. Svens
ka revisorsamfundet. Svenska sparbanksföreningen. Sveriges ackordscen
tral. Sveriges advokatsamfund. Sveriges aktiesparares riksförbund. Sveri
ges bokförings- och revisionsbyråers förbund, Svenska företagares riksför
bund, Sveriges grossistforbund. Sveriges hantverks- och industriorganisa
tion (SHIO) - Familjeföretagen. Sveriges industriförbund. Sveriges köp
mannaförbund. Sveriges redovisningskonsulters förbund och Taxerings
nämndsordförandenas riksförbund. 

Följande remissinstanser har till sina remissyttranden fogat yttranden. 
Riksåklagaren av överåklagarna i Stockholms. Göteborgs och Malmö 

åklagardistrikt. länsåklagaren i Malmöhus och Älvsborgs län samt läns
åklagaren för speciella mål Thorstcn Rosenberg. 

kommerskollegium av Stockholms och Skånes handelskammare. han
delskammaren för Örebro och Västmanlands län. handelskammarcn i Gäv
le samt Västerbottens och Gotlands handelskammare. 

länsstyrelsen i Stockholms län av lokala skattemyndigheten i Stock
holms fögderi och 

Centralorganisationen SACO/SR av Civilekonomernas riksförbund. 
vars yttrande organisationen har instämt. 

Följande remissinstanser har avlämnat gemensamma yttranden. 
Svenska handclskammarförbundet och Sveriges industriförbund samt 
SHIO - Familjeföretagen och Sveriges köpmannaförbund. 
Svenska byggnadsentreprenörföreningen har instämt i yttrandet från 

Svenska handelskammarförbundet och Sveriges industriförbund. 

I. Allmänna synpunkter 

Justitiekanslern: Revisorerna och deras verksamhet kan göras till ett 
effektivt instrument vid bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. 
Härför krävs dock långtgående och genomgripande förändringar av gällan
de ordning. 

Arbetsgruppens förslag och rekommendationer. ehuru välbetänkta och 
välbefogade, kännetecknas av stor försiktighet och återhållsamhet. Enligt 
min bedömning kan arbetsgruppens förslag och rekommendationer knap-
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past förväntas komma att motverka eller hindra den ekonomiska brottslig
heten inom näringsverksamhet annat än i ringa mån. Promemorian för väl 
snarast ses som ett första steg i rätt riktning. 

Riksåkla1:aren: Statsmakterna har under senare år vidtagit en rad t1tgär
der i syfte att stärka revisorernas ställning och öka insynen i företagen. 
Sålunda har kommerskollegium sedan 1973 till uppgift att meddela auktori
sation och godkännande av revisor samt att utöva tillsyn över de kvalifice
rade revisorernas verksamhet. Den nya aktiebolagslagen innebär bland 
annat att skyldigheten att ha kvalificerad revisor ut vidgats. att jävsreg.lcma 
skärpts och att redovisningen gjorts öppnare. En ny bokförings lag har 
införts och en särskild bokföringsnämnd har inrättats med uppgift att 
främja utvecklingen av god redovisningssed. Vidare kan nämnas lagstift
ningen om styrelserepresentation för samhället och de anställda ~amt 
medbestämmandelagen. som ger de anställda rätt till information om före
tagens ekonomiska förhållanden och till insyn i räkenskaperna. Det ~ir inte 
minst från brottsbekämpningssynpunkt angeläget att detta reformarbete 
förs vidare. Åtgärder i syfte att starka revisorernas verksamhet kan sanno
likt ge god effekt när det gäller kampen mot det allvarliga samhiillsproblem 
som den ekonomiska brottsligheten utgör. En riktpunkt for reformarhetet 
bör vara att revisorn garanteras en i möjligaste mån självständig och 
oberoende ställning i förhållande till såväl styrelsen och verkställande 
direktören som till bolagsstämman eller motsvarande organ. Arbetsgrup
pens förslag och rekommendationer tillgodoser detta syfte. 

Överåklagaren i Gijtehorgs åklagardistrikt: Som arbetsgruppen själv 
framhåller redovisas inte någon fullständig genomgång av förhållandena på 
revisorsområdet. Utrymme bör därför finnas for ytterligare reformer. ex
empelvis rörande förvaltningsrevisionens innebörd eller revisionsberättel
sernas innehåll. Den diskussion i dessa och näraliggande frågor som pågår 
inom revisorernas egna organisationer bör följas av arbetsgruppen och 
kunna ge anledning till nya förslag. - - -

Hur än olika regler utformas utgör dock den enskilde revisorns ansvars
känsla tyngdpunkten i hans kontroll- och styrfunktion. Även med inskri
ven etik är det därför viktigt att de förändringar som görs kringgärdas av en 
sådan fasthet att de verkligen får en uppstramande effekt. Det kan därvid 
ej undvikas att de ansvarsbestämmelser som kan beröra revisorer i deras 
yrkesverksamhet bör ha sådana strafflatituder att bestämmelserna kan 
tillämpas i praktiken. Ofta blir brott t. ex. mot aktiebolagslagen vari 
preskriptionstiden i princip är tvåårig sent upptäckt och kräver sådan 
utredning att tidpunkten för preskription passerats då åtalsfrågan kan 
prövas. Vidare bör gränsen för straffbar medverkan av revisor vid olika 
typer av kvalificerade ekonomiska brott noggrant utredas. För att besvara 
tveksamma principfrågor bör därvid domstolsprejudikat till skapas. 

Överåklagaren i Malmö åklagardistrikt: Arbetsgruppen har påstått att 
den ej funnit några exempel på fall där revisorer medverkat i ekonomisk 
brottslighet. Jag vill då nämna två exempel på sådan brottslighet. Under 
1978 har i Malmö åtal väckts mot två styrelseledamöter i ett handelsbolag 
for bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer bestående i obe
hörig vinstutdelning på cirka 600.000 kronor. Händelserna har ägt rum 
1973 och 1974. En mystisk brand inträffade i bolagets lokaler 1973 varvid 
hela bokföringen brann upp. Någon rekonstruktion av den gjordes ej. 
Oredligheten har möjliggjorts genom upptagande av fingerade fakturaford
ringar. Detta har ej varit möjligt utan samverkan med bolagets revisor. 
Denne har emellertid ej kunnat höras i saken enär han avled innan förun-
13 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 143. Bi/<1gede/ 
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dersökningcn påbörjades. I ett skattemål, som är under utredning, har en 
revisor i tre aktiebolag anstiftat skattebedrägerier genom att förmå bola
gens styrelser att utfärda skenfakturor på ett av revisorn bildat s. k. vinst
bolag. Förfarandet har pågått under tre år. Gärningarna är numera er
kända. Beloppen uppgår till över I miljon kronor. Ingen av de här nämnda 
revisorerna har varit auktoriserad eller godkänd revisor. 

Liinsåkla1:are11 i Mafmiihus fän: Inledningsvis vill jag erinra mot den 
enligt min mening alltför försiktiga inställning till frågan om vissa revi
sorers medverkan i ekonomisk brottslighet. som kommit till uttryck i 
arbetsgruppens promemoria, som alltför mycket skjuter i bakgrunden de 
avarter inom revisionsverksamhet. som man som åklagare ibland kommit i 
kontakt med. 

Liin.wlkfa1:aren fiir specieUa mål: Jag delar arbetsgruppens uppfattning 
att de i skilda sammanhang gjorda påståendena om revisorers medverkan i 
ekonomisk brottslighet varit överdrivna. Där sådan medverkan förekom
mit har det enligt min erfarenhet varit fråga om verksamhet som drivits i 
bolagsform med en eller ett fåtal ägare. 

Denna min erfarenhet har gett mig anledning antaga att kvaliten på 
revisorer i en- och fåmansbolag kan vara mindre god, ej auktoriserade, 
kombinationen bokförare/revisor. och att deras lojalitet mot sådana bolag 
kan eftersättas till förmån för riskfyllda och tvivelaktiga transaktioner som 
ger bolagsmännen ekonomiska fördelar, ofta av kortfristig natur och som 
kan komma att bedömas som brottsliga. grundlägga skadeståndsansvar 
eller medföra eftertaxering. 

I etablerade flerägda företag däremot synes det var mera naturligt att 
revisorerna kommer att inta en mot företagsledningen kritisk inställning till 
förmån för aktieägares och anställdas intressen. 

Hovriitlen över Skåne och Blekinge: Enligt hovrättens mening är arbets
gruppens förslag väl avvägda och hovrätten tillstyrker att de läggs till 
grund för en reform. 

Bokjhrin1:sniimnden: Det finns enligt nämndens mening ett uppenbart 
samband mellan upprätthållandet av god redovisningssed och en stark och 
välutvecklad revisionsfunktion. BRÅ:s ''promemoria över Revisors verk
samhet" innehåller flera förslag som synes kunna medverka till att stärka 
och utveckla revisorsfunktionen. Nämnden vill därför i princip tillstyrka 
åtgärder huvudsakligen i den riktning, som tas upp i promemorian. Flera 
av dessa faller dock utanför BFN:s arbetsområde. varför nämnden inte är 
beredd att lämna några synpunkter på de specifika åtgärdspunkterna. 

Utöver vad ovan sagts vill BFN dock peka på en aspekt som enligt 
nämndens uppfattning är av avgörande betydelse för kvalifikationerna på 
redovisningsområdet, men som inte behandlas i BRÅ:s promemoria. Det 
gäller utbildningen i ämnet bokföring. 

BFN ägnar stort intresse åt utbildningen på redovisningsområdet. I 
kontakterna med näringslivet har nämnden kunnat konstatera brister i den 
grundläggande utbildningen inom området. icke minst i universitetsutbild
ningen. Bokföringsteknik, som ju är grundläggande för allt redovisnings
och revisionsarbete ägnas ett alltför översiktligt intresse i kursplanerna. 
Det är sålund<i enligt BFN:s uppfattning angeläget att söka påverka utbild
ningsinstanserna att i kursplanerna lägga in mera av praktisk bokföring. 
Detta ställer i sin tur krav på praktisk erfarenhet av bokföringsarbete hos 
lärarna. 

En förbättrad redovisningsstandard måste sålunda grundläggas redan 
vid våra läroanstalter. Genom den pågående utvecklingen på bl. a. redo-
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visnings- och ADB-områdena samt genom tillkomsten av ständigt nya 
skatteregler ar det vidare angeläget att förutsättningar skapas för en åter
kommande uppdatering av kunskaperna hos de praktiskt verksamma. 

Bon/..inspl'f..tionl'n: Bankinspektionen. som i sin verksamhet har omfat
tande kontakter med revisorer och deras verksamhet, anser utifrån sina 
erfarenheter att ett genomförande av arbetsgruppens förslag och rekom
mendationer skulle vara av betydande viirde. I två betydelsefulla avseen
den. nämligen betriiffande förslaget om revisors upplysningsskyldighet 
samt rekommendationen om krav på kvalificerad revisor i alla aktiebolag, 
skulle en anpassning ske till vad som tillämpas i bankverksamheten och 
som enligt inspektionens erfarenheter i allt väsentligt fungerat väl. - - -
Bankinspektioncn tillstyrker att arbetsgruppens förslag och rekommenda
tioner genomförs. 

Fiirsiikringsinspcktionen: Försäkringsinspektionen tillstyrker arbets
gruppens förslag och rekommendationer. 

Arbetsgruppens förslag att det i aktiebolagsregistret skall intagas upp
gifter om revisor och att bestiimmclserna om revisors tystnadsplikt och 
upplysningsskyldighet skall omarbetas synes böra medföra att en ev. ut
vidgad registrering av liksom bestämmelserna i övrigt om revisorer i för
siikringsbolagen bör övervägas i samband med den f. n. pågående över
synen av lagen om forsäkringsrörelse <E 1977:051. 

Riksrel'isio11.1·1·erket: Det torde numera råda allmän enighet om att de 
auktoriserade och godkända revisorerna utövar sin granskningsverksam
het inte endast i ägarnas intressen utan även har att beakta det allmännas 
och övriga intressenters intressen. Detta kommer även till uttryck i förar
betena till nuvarande aktiebolagslag. 

I företagens ekonomiska verksamhet har det allmänna numera betydan
de intressen. De anställdas källskatter. företagens socialförsäkringsavgif
ter och mervärdesskatt samt företagens egna skatter utgör tillsammans en 
stor del av företagens ekonomiska omslutning. 

Revisorns skyldigheter all bl. a. bevaka att företaget i sin redovisning 
korrekt redovisar samtliga skulder och övriga förpliktelser innebär enligt 
RRVs bedömning en relativt omfattande granskning av att företaget full
gjort de åligganden som i lag föreskrivits gentemot det allmänna. Detta 
innebär vidare att revisorn inte bara har skyldighet att bevaka att samtliga 
skulder upptagits till rätt belopp. ut;iri även att företaget i sin verksamhet 
inte framdeles åsamkas förluster på grund av att verksamheten inte följt 
gällande lagstiftning. Här kan man bl. a. peka på företagens skyldigheter 
och ansvar för de anställdas källskatteavdrag. 

Däremot innebär det inte att revisorn övertar de kontrolluppgifter som 
åvilar olika myndigheter. exempelvis inom skatte- och avgiftsområdet. 

Revisorn behöver alltså för att fullgöra sitt revisionsuppdrag granska att 
verksamheten följt bl. a. de bestämmelser som gäller för taxering och 
uppbörd. För att undanröja eventuella oklarheter i revisorns ansvar kunde 
det övervägas att föreskriva att revisorn explicit i revisionsberättelsen 
uttalar sig iiven över denna granskning. Samma effekt skulle i huvudsak 
även kunna nås om detta ansvar preciserades i revisionsorganisationcrnas 
rekommendationer om upprättande av revisionsberättelse. 

Kommcrslwllei:i11m: I den allmänna debatten om ekonomisk brottslighet 
har inte sällan framkastats påståenden om att revisorer mer eller mindre 
systematiskt friimjat sådan verhamhet genom rådgivning och på annat 
sätt. Att missförhållanden av sådant slag förekommer bland personer som 
benämner sig revisorer synes uppenbart. Det vore emellertid mycket 
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olyckligt om dessa missförhållanden skulle prägla den totala bilden av 
förhållandena på revisorsområdet. dels eftersom tlertalet auktoriserade 
och godkända revisorer fullgör sitt arbete på ett förtjänstfullt siitt. dels och 
inte minst eftersom man dä riskerar underlåta att tillvarata det mycket 
effektiva medel i kampen mot ekonomisk brottslighet ·som den seriöse 
revisorns verksamhet utgör. Kollegiet vågar göra det piistilemlet att en 
stark och välutvecklad revisionsfunktion i sj~ilva verket är ett av de mer 
effektiva preventiva medlen härvidlag. Här kan bara erinras om det förhål
landet att en mycket betydande del av den ekonomiska brott-;ligheten -
enkannerligen skatte- och avgiftsfusket - som förekommer pli rörelseom
rådet inte torde vara av särskilt kvalificerat "tekniskt" slag utan sker i 
skydd av - eller helt enkelt som resultat av - oordnade ekonomiska 
förhållanden. En ordnad ekonomisk redovisning underkastad kvalificerad 
kontroll skulle med all säkerhet verka mycket starkt hindrande för denna 
form av ekonomisk brottslighet. 

Det ligger i sakens natur att en stark och vitlut vecklad revisionsfunktion 
också skulle verka hämmande på försök till mer kvalificerade manipula
tioner. 

Mot denna bakgrund hälsar kollegiet med tillfredsställelse att arbets
gruppen som utgångspunkt för sitt arbete valt att söka positivt tillvarata de 
seriösa revisorernas verksamhet. Kollegiet hyser också den uppfattningen 
att åtgärder därvid bör vidtagas dels för att på olika sätt stärka revisorns 
ställning, dels för att skapa ett regelsystem som gör det möjligt att effektivt 
tillvarata revisorns verksamhet i bl. a. sådana situationer som det här är 
fråga om. 

Det måste starkt betonas att de reformer gruppen rekommenderar - i 
den utsträckning de bör genomföras - kan ses endast som ett första steg 
på vägen. I själva verket finns en mängd frågor av lika hög angelägenhets
grad på detta område. som bör bli föremål för övervägande och eventuell 
reglering. Som exempel kan här bara nämnas revisorns uppgifter och 
ansvar i det krisdrabbade företaget. revisorns ansvar som deklarations
medhjälpare m. m. 

Niirinr.:.~f/·ihetsombudsmannen: Arbetsgruppen förklarar att man efter 
vissa granskningar ej funnit belägg för att revisorer genom rådgivnings
verksamhet aktivt medverkat i ekonomisk brottslighet. Det kunde kanske i 
och för sig ha varit tillräckligt att enbart redovisa detta resultat av arbets
gruppens utredningsverksamhet på förevarande område. 

Statens industriverk: Industriverket tillstyrker de förslag och rekom
mendationer som arbetsgruppen kommit fram till utom vad giifler utform
ningen av den tredje etikregeln. 

Lokala ska11emyndigheten i Stockholms Fir.:deri: Företagets ekonomis
ka system utgör tillsammans med marknadsprognoser m. m. underlag för 
analys av företagets övcrlevnadsmöjligheter och framtida ekonomiska si
tuation. En god kvalite på underlaget bidrar till säkrare framtidshedöm
ning. Enligt LSMS' åsikt bör definitionen av revisors verksamhet vidgas 
att omfatta inte bara granskning av historiska. ekonomiska fakta utan 
också befintlighet och användning av ekonomiska prognosinstrument. 

I och med att extern revisor alltmer kommit att. vad avser reell räken
skapsgranskning. förlita sig på intern revisors uppgifter har överblicken 
över företagets totala situation blivit alltmer diffus för den externe revi
sorn. I sammanhanget påpekas att intern revisor genom sitt anställnings
förhållande är beroende av företagsledningens uppfattning om dennes ar
betsuppgifter. Vidare att extern revisor måste. när han acct.:ptcrar revi-
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sionsuppdrag, väga den ersättning som företaget är berett att utge mot 
möjligheterna att utföra tillräckligt omfattande revision. LSMS anser dessa 
förhållanden olyckliga och anser frågan om innehållet i revisors arbete 
väsentligare att reglera än revisors status, som promemorian i huvudsak 
diskuterar. Status kommer i så fall att naturligt utkristallisera sig. 

Brottsförebyggande rådet (BRA) har icke kunnat visa att revisor med
verkat till uppkomst av ekonomisk brottslighet. Detta innehär. enligt myn
dighetens up~fattning, ingen garanti för att sådan verksamhet inte före
kommer. BRA har varken redovisat omfattning av sin undersökning, klart 
definierat vad man avser med revisor eller uppställt kriterier på vad som 
avses med medhjälp till ekonomisk brottslighet. Dessa brisler i utredning
en gynnar knappast en genomgripande analys av erforderliga åtgiirder. 

Bland kriterierna ska vid bedömningen enligt LSMS' åsikt ingå t. ex. att 
kontrollera alt företaget fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt upp
börds-. mervärdesskalte- och socialförsäkringsförfattningarna. att skyl
digheterna enligt aktiebolagslagen bctr. styrelse. inlämnande av årsredo
visning fullgjorts etc. Brister i detta är av vikt. inte bara för skattemyndig
heter och liknande. utan kanske iin mer för företagets borgenärer, anställ
da m. Il. Ett i efterhand uppkommande krav beroende på tidigare brister i 
dessa avseenden kan - inte minst beroende på skatters och avgifters 
storlek - direkt äventyra företagets fortlevnad. 

Liinsstyrelsen i Giitebor!{s och Bolws liin: Revisors verksamhet har 
under senare år alltmer kommit i förgrunden i den allmänna debatten. Det 
har bland annat gjorts gällande. att vissa revisorer genom rådgivnings verk
samhet själva aktivt medverkat till uppkomsten av ekonomisk brottslighet. 
Den arbetsgrupp inom brottsförebyggande rådet, som utarbetat prome
morian. har undersökt i vad mån det finns fog för påståenden av detta slag. 
Man har därvid funnit att det saknas grund för de långtgående påståenden 
som framförts i allmänna debatten. Den slutsats arbetsgruppen sålunda 
dragit av sina undersökningar överensstämmer med de erfarenheter som 
länsstyrelsen gjort. Länsstyrelsen instämmer därför i arbetsgruppens upp
fattning att arbetet i första hand bör inriktas på att stödja de kunniga och 
seriösa revisorernas verksamhet. Detta hör ske genom att revisorns obero
ende ställning säkerställes så långt det är möjligt och genom att de krav och 
förväntningar som bör ställas på en företagsrevisor preciseras på ett bättre 
sätt än för närvarande. 

När länsstyrelsen talar om oberoende ställning åsyftar länsstyrelsen i 
första hand förhållandet till uppdragsgivaren. I mindre eller medelstora 
fåmansföretag kan det ibland vara svårt för revisorn att hävda sin uppfatt
ning. Länsstyrelsen har sålunda observerat några fall där företag inte 
kunnat betala förfallna skatter för anställda samt arbetsgivaravgifter samti
digt som företagsägaren uttagit en lön som avsevärt överstigit vad som kan 
betecknas som marknadsmässigt. Det handlar här inte om vad som i 
dagligt tal kallas för ekonomisk brottslighet utan mera om det allmännas 
borgenärsintresse. Länsstyrelsen har den uppfattningen att det är på denna 
punkt som en allmän uppstramning bör ske. Det allmännas förluster på 
grund av att företag genom olika transaktioner inom lagens ram får sin 
likviditet och ekonomiska ställning så försvagad att det inte kan erlägga 
skatter och avgifter för anställda. är avsevärda. 

I diskussionen om vilka intressen som revisorn har att beakta i sin 
verksamhet vill länsstyrelsen på grund av sina erfarenheter betona vikten 
av att revisorn i sin verksamhet noga beaktar borgenärernas intressen. 
Denna bevakning bör vara framåtriktad. Transaktioner som vidtages ett år 
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i ett familjeföretag. exempelvis uttag av onormalt hög lön till företags
ägaren. överlåtelse av fastighet eller annan egendom till ägaren på generö
sa villkor m. m .. kan på sikt försvaga ett företags ekonomi så att det inte 
kan fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. 

Länsstyrelsen anser att revisorns ansvar i olika hänseenden bör preci
seras så långt det är möjligt. Det uttalande som dcpartementschefen gjort i 
proposition 1977178:41 (sid. 38) om revisorns skyldighet att övervaka att de 
villkor som uppställls vid dispens från låneförbudet efterföljes iir ett exem
pel på en sr1dan precisering. 

Arbetsgruppen har i promemorian framlagt rekommendationer och för
slag som i stort ligger i linje med de önskemål och synpunkter som länssty
relsen har framfört. 

FAR: FAR har med tillfredsställelse noterat arbetsgruppens uttalande. 
att påståenden i den allmänna debatten om att vissa kvalificerade revisorer 
genom rådgivningsverksamhet själva aktivt medverkat till uppkomsten av 
ekonomisk brottslighet visat sig vara utan grund. - - - FAR ställer sig i 
huvudsak positiv till arbetsgruppens förslag vilka har samma syfte som den 
verksamhet FAR bedriver. 

Fi)renin{?t'll Si•eri{?es ta.rerin{?srnisorer: Föreningens medlemmar arbe
tar med kontroll inom skatte- och avgiftsområdet. Utvecklingen på detta 
område har under senare år alltmer inriktats mot en mera total kontroll av 
företags- och skattskyldigas förhållande till det allmänna. Kontrollarbetet 
innefattar således inte endast att taxeringar till statlig och kommunal 
inkomstskatt blir riktigt bestämda utan även mervärdeskatt. källskatt. 
underlag för socialavgifter m. m. Även uppbördsområdet kommer därvid 
in i bilden på ett markant sätt. Det gäller för det allmänna att inte endast 
kontrollera att åsatta taxeringar blir riktiga utan att i minst lika hög grad 
tillse att skatter och avgifter flyter in på ett tillfredsställande sätt. Ett 
tecken på att statsmakterna insett vikten av denna nya inriktning är infö
randet av betalningssäkringslagen från den I januari 1979. 

Det allmänna ställer emellertid krav på företag och skattskyldiga inte 
endast från skatte- och avgiftssynpunkt. Det ökade stöd som det allmänna 
lämnar till företag i form av lån. bidrag m. m. ökar kravet på kontroll och 
insyn. Även frågor om ackord för obetalda skatter och avgifter kommer in i 
detta sammanhang. När det gäller konkurser har det visat sig att många 
inte är seriösa. Det allmänna har i praktiskt taget alla sådana fall fordringar 
på grund av obetalda skatter och avgifter. 

Den utveckling som sålunda ägt rum. har medfört att företagsrevisorer
nas verksamhet kommit alltmera i blickpunkten. Även om riksdagen avvi
sat tanken på att utnyttja företagsrevisorerna för att bekämpa skattefusk 
och skatteflykt så ligger det i sakens natur. att en företagsrevisor inom 
ramen för sin verksamhet måste beakta borgenärernas intressen. Till ett 
bolags borgenärer måste även det allmänna räknas. Mot denna bakgrund 
finner föreningen det väl motiverat att man nu tar upp en ingående diskus
sion om företagsrevisorernas verksamhet. 

I den allmänna debatten har gjorts gällande, att vissa revisorer genom 
rådgivningsverksamhet aktivt medverkat till uppkomsten av ekonomisk 
brottslighet. Arbetsgruppen har i anledning härav gått igenom visst materi
al, som legat till grund för sådana påståenden. Man har därvid inte kunnat 
finna att det förelegat fog för de långtgående påståenden som framförts. 
Den uppfattning som arbetsgruppen här redovisat, överensstämmer i stort 
sett med erfarenheter som föreningens medlemmar gjort i det dagliga 
kontrollarbetet. 
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Föreningen instämmer i arbetsgruppens uppfattning. all arbetet i första 
hand bör inriktas på att från mera allmänna utgångspunkter undersöka 
möjligheterna att motverka ekonomisk brottslighet genom att stödja de 
kunniga och seriösa revisorernas verksamhet. Detta bör i första hand ske 
genom att företagsrevisorerna så långt det är möjligt garanteras en obero
ende ställning. 

När det gäller mindre och medelstora företag med en eller ett fåtal 
aktieägare har företagsrevisorn påtagliga svårigheter att hiivda en själv
ständig ställning. Det är naturligt, att revisorn inte sällan känner sig vara i 
beroendeställning till företagsägaren. Revisorn är mån om att behålla 
revisionsuppdraget. 

Ett vanligt fall är att aktieägaren vill köpa ut den fastighet i vilken 
bolaget bedriver sin verksamhet för att äga den personligen och hyra ut 
den till företaget. Som regel brukar företagets revisor medverka på olika 
sätt vid genomförandet av transaktionen trots att den från företagets syn
punkt kan vara tveksam. Genom att sälja fastigheter till aktieiigaren av
händer sig företaget en inflationssäker tillgång. I normala fall är en sådan 
transaktion till nackdel för företaget och dess borgenärer. Företagsrevi
sorn bör kunna inta en restriktiv hållning till transaktioner som ligger 
utanför bolagets egentliga verksamhet. 

Revisorn bör inte medverka vid genomförandet av transaktioner som på 
sikt kan vara till förfång för företaget och dess borgenärer. Det är här inte 
fråga om transaktioner som faller inom begreppet ekonomisk brottslighet. 
Det har dock stor betydelse för företaget. dess anställda och borgenärer. 
Den kontrollfunktion som revisorn skall utöva i sådana här fall. kan han 
inte fullgöra. om han är i beroendeställning till aktieägaren. Det är därför 
en angelägen uppgift att revisorn i ett företag garanteras en självständig 
och oberoende ställning. Härigenom ökas möjligheterna till en effektiv 
företagsrevision. De förslag som arbetsgruppen framlagt ligger också i linje 
med denna målsättning. 

Jnsti111ter för intern re\•ision: Vid genomförandet av sin granskningsupp
gift och i egenskap av rådgivare får revisorn ofta ingående kännedom om 
ett företags verksamhet. Det är i denna situation, där olika intressen 
mötas, uppenbart att revisorn har möjlighet att bidraga till förebyggande av 
ekonomisk brottslighet eller eljest oetiskt handlande. Institutet delar de 
allmänna synpunkter i denna fråga, som arbetsgruppen framlagt i prome
morian. 

LRF: LRF intar en positiv grundsyn till förslag och rekommendationer. 
LO: LO har tidigare, bl. a. i remissen över motionen 1976177:648. beto

nat nödvändigheten av att revisorsfunktionens ställning stärks i företagen 
genom bl. a. en utbyggd forvaltningsrevision och en mer oberoende ställ
ning för revisorerna än nuvarande förhållanden medger. De åtgärder som 
föreslås är emellertid, med utgångspunkt från anställdas. borgenärers och 
samhällets intressen inte tillräckliga. Frågan måste dä1for utredas ytterli
gare. LO kan dock på kort sikt tillstyrka förslaget med vissa komplette
ringar. 

TCO: TCO tillstyrker lagda förslag och rekommendationer i promemo
rian. 

KF: KF är positivt till huvudsyftet att stärka de sunt arbetande reviso
rernas ställning. 

S\•ensk industriförening: Arbetsgruppen har på ett positivt sätt inriktat 
sig på att inom ramen för sitt uppdrag stödja de kunniga och seriösa 
revisorernas verksamhet genom att lägga fram olika förslag för att stärka 
dessas ställning. - - -
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Föreningen anser att den ifrågavarande promemorian innehåller värde
fulla förslag och rekommendationer. Med undantag av förslaget om tyst
nadsplikt tillstyrker föreningen därför förslagen i sin helhet. 

S1·c11skll hankfiireningen: Bankerna är såsom kreditgivare intresserade 
av att revisorernas ställning stärks. Bankerna är därför i huvudsak positiva 
till arbetsgruppens förslag. 

S1·c11skll fiirsiikringsholllgs ribji"irhund: BRÅ:s arbetsgrupp för översyn 
av lagstiftning mot organiserad och ekonomisk brottslighet har utarbetat 
vissa förslag och rekommendationer rörande revisors verksamhet. Syftet 
är att motverka ekonomisk brottslighet genom att stödja de kunniga och 
seriösa revisorernas verksamhet. Riksförbundet finner ett sådant stöd 
angeläget men ifrågasätter om BRÅ:s förslag är tillräckliga på vissa punk
ter. 

S1·e11ska handelskammarjärhundet och S1•eriges industr(f(>rhund: För
bunden vill inledningsvis framhålla att promemorian inte upptar någon 
diskussion om den ekonomiska brottslighetens karaktär. omfattning och 
utbredning. Inte heller diskuteras närmare revisorernas roll i dessa sam
manhang. Med hänsyn härtill är det knappast möjligt att bedöma de fram
lagda förslagen från den av arbetsgruppen angivna utgångspunkten. nämli
gen att motverka ekonomisk Lrottslighet. 

Detta innebär dock inte att förbunden ställer sig avvisande till arbets
gruppens förslag. Tvärtom finns det på andra grunder anledning att över
väga flera av förslagen. 

Svenskll kommur({"iirbundet: Styrelsen delar arbetsgruppens uppfattning 
att revisorskåren såväl inom ramen för sina revisionsuppdrag som i egen
skap av rådgivare kan bidra till förebyggande av ekonomisk brottslighet. 

Stockholms kommun(= föredragande borgarrådet): I arbetet att motver
ka organiserad och ekonomisk brottslighet är översyn av revisors verk
samhet ett värdefullt inslag. Detta då revisor genom sin verksamhet kan 
förebygga och motverka brottslighet i företag men även av den anledning 
att det hävdats att vissa revisorer medverkat till uppkomsten av ekono
misk brottslighet. 

Stockholms kommun (=kammarkontoret): I promemorian anförs att 
revisors verksamhet är av intresse ur två skilda aspekter. Det uppges 
sålunda att i den allmänna debatten har "å ena sidan gjorts gällande att 
vissa revisorer genom rådgivningsverksamhet själva aktivt medverkat till 
uppkomsten av ekonomisk brottslighet. Å andra sidan har diskuterats hur 
revisor genom sin verksamhet kan förebygga och motverka sådan brotts
lighet i företag." Arbetsgruppen konstaterar att "enligt vad gruppen kun
nat finna har de långtgående påståenden som framförts inte varit grun
dade". Omfattningen och inriktningen av de undersökningar som gjorts 
har icke redovisats i promemorian. Ej heller har några kriterier angetts i 
fråga om vad som kan anses som otillbörlig rådgivningsverksamhet. 

Den ekonomiska brottslighet som faller inom skattebrotts- eller skatte
fuskområdet, dvs. att företag underlåtit att uppfylla sina skyldigheter att 
redovisa källskatt och arbetsgivaravgifter eller genom att medvetet bl. a. 
anlitas. k. grå arbetskraft. förvanska anställningsförhållanden, manipulera 
bokföringen eller tillämpa förfarandet med upprepade konkurser har be
handlats i en av uppbördsenheten inom länsstyrelsen i Stockholms län den 
18 september 1978 daterad promemoria benämnd "Det likvida fusket, 
orsaker - konsekvenser - åtgärder". - - -

Föreliggande remiss och den av länsstyrelsen utarbetade promemorian 
ger uttryck för skilda meningar om i vilken utsträckning revisorer mcdver-
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kar till ekonomisk brottslighet. En förklaring till detta kan vara att begrep
pet ekonomisk brottslighet getts olika innehörd, och dä i synnerhet när det 
gäller brott riktade mot samhället, exempelvis skattebrott. Härtill kommer 
att yrkesetiska regler i likhet med andra etiska normer kan ges olika 
innebörd. Arbetsgruppen synes härvidlag ha sett betydligt sniivare pä 
revisors skyldighet och har bl. a. uttalat "inga anspråk bör ställas på 
honom att verka som förlängd arm för exempelvis skattemyndigheterna". 

Kammarkontoret anser det i vart fall självklart att revisor skall påtala 
när företag brister i sina skyldigheter gentemot samhället. t. ex. i fråga om 
skatter och arbetsgivaravgifter. Följden av underlåtenhet på denna punkt 
blir liitt att tidpunkten för en konkurs senareläggs. med åtföljande ökade 
kostnader för samhället och försämrat konkurrensläge för seriösa företag. 
I följande avsnitt kommer också att lämnas exempel på när en alltför snäv 
tolkning av revisorers uppgiftsskyldighet kan vara till men också för de 
reviderade företagen. 

Med arbetsgruppens utgångspunkt att generella påståenden om att revi
sorer genom rådgivningsverksamhet själva aktivt medverkat till uppkoms
ten av ekonomisk brottslighet inte blivit belagda, har gruppen inriktat sitt 
arbete på att från mer allmänna utgångspunkter undersöka möjligheterna 
att motverka ekonomisk brottslighet genom att stödja de kunniga och 
seriösa revisorernas verksamhet. De förslag och rekommendationer som 
härvid lämnas har givetvis betydelse. men framstår ändå som tämligen 
verkningslösa i ett aktivt bekämpande av ekonomisk brottslighet. 

Kammarkontoret anser att en ytterligare utredning bör ske - utifrån 
bl. a. länsstyrelsens uppbördsenhets redovisning - av frågan om hur revi
sorer genom sin verksamhet kan förebygga och motverka ekonomisk 
brottslighet i företag och vilken lagstiftning som i så fall krävs. 

Landsting.1jhrb11ndet: Med utgångspunkt i de intressen landstingsför
bundet i första hand har att företräda finns för förbundets del inte anled
ning till invändningar mot promemorians huvudsakliga innehåll. 

Svenska re1·isor.rnmji111det: Samfundet vill inledningsvis notera det till
fredsställande i arbetsgruppens konstaterande, att de påståenden som un
der senare tid framförts i den allmänna debatten om att vissa revisorer 
genom rådgivningsverksamhet själva aktivt medverkat till uppkomsten av 
ekonomisk brottslighet, varit utan grund. 

I syfte att stödja de kunniga och seriösa revisorernas verksamhet har 
arbetsgruppen framlagt vissa förslag och rekommendationer. Samfundet 
ställer sig i huvudsak positivt till arbetsgruppens förslag. I många stycken 
överensstämmer resultatet av arbetsgruppens överväganden med de 
intressen samfundet sökt tillgodose i sin verksamhet såväl gentemot sina 
ledamöter som mot samhället och andra intressegrupper. 

S1·eriges ackordscentral: Det måste hälsas med tillfredsställelse att rådet 
nu behandlat frågan om hur revisors verksamhet lämpligen bör utnyttjas i 
den för samhället så viktiga kampen mot den organiserade ekonomiska 
brottsligheten. I promemorian redovisas på ett föredömligt sätt de skilda 
synpunkter som bör beaktas i detta sammanhang. Genom sin verksamhet 
har ackordscentralen fått en god inblick i hithörande förhållanden och vet 
därför hur svårt det är att göra en rimlig avvägning mellan de motstridande 
intressen som måste beaktas härvidlag. 

Enligt ackordscentralens mening innefattar de av rådet framlagda försla
gen och rekommendationerna lösningar som i ston sett kan godtagas. 

SveriRes advokatsamfimd: Utgångspunkten för de förslag som framförs i 
promemorian sägs vara en önskan att stödja de seriösa revisorernas verk-
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samhet. Vidare framförs i promemorian uppfattningen att tillgiingligt mate
rial inte stöder de långtgående påståenden som framförts i den allmänna 
debatten om vissa revisorers aktiva medverkan vid ekonomisk brottslig
het. Samma uppfattning ligger till grund för samfundets bedömning av 
förslagen. 

SveriRes aktiesparares riksförhund: De huvudsakligen mindre aktieägar
nas intressen gentemot de börsnoterade företagen, samhället och andra 
intressentgrupper, tillvaratas av Aktiespararna. De mindre aktieägarna 
äger genom sitt sparande majoriteten av aktiekapitalet i de nesta börsno
terade företag. Enskild majoritets- liksom kontrollaktieägares intressen 
tillvaratas på annat sätt. 

Mot bakgrund av att organiserad och ekonomisk brottslighet knappast 
torde förekomma i direkt anslutning till de börsnoterade företagen och 
därför inte heller berör de börsnoterade företagens revisorer, avstår Aktie
spararna från att närmare kommentera innehållet i promemorian annat än 
vad avser vissa enstaka frågor. Aktiespararna är av den meningen att 
revisorerna i de börsnoterade bolagen - oavsett om de är auktoriserade 
revisorer eller ej - fullgör sin uppgift på ett förtroendeingivande och 
självständigt sätt. 

Sammanfattningsvis skulle de av arbetsgruppen framförda förslagen en
ligt Aktiespararnas mening icke tillföra något väsentligt vad avser revisors 
verksamhet i de börsnoterade företagen utöver vad som redan i praxis 
tillämpas. Vilka effekter som de föreslagna förändringarna skulle kunna 
leda till i andra slag av företag undandrar sig Aktiespararnas bedömning. 

Svenska företaRares riksförhund: Som arbetsgruppen själv anger har de 
regler som på olika håll finns inom revisors verksamhet helt nyligen revide
rats. Bl. a. har detta skett genom den nya aktiebolagslagen. Vidare har 
riksdagen - efter ett antal diskussioner under åren 1972- 1978 - så sent 
som på våren 1978 uttalat sig mot en allmän översyn av företagsrevisionen. 
Mot denna bakgrund kan det enligt Förbundets mening inte nu vara tal om 
att överse reglerna ur några allmänna synpunkter. Arbetsgruppens ut
gångspunkt är också att man skall finna vägar att motverka organiserad 
och ekonomisk brottslighet. Vad arbetsgruppen rekommenderar och före
slår kan emellertid inte antas medföra några större effekter i delta hänseen
de. - Vi utgår då från att man vill bekämpa en brottslighet som känneteck
nas av förslagenhet, planmässighet och organisatoriska och finansiella 
resurser. - Den effekt arbetsgruppens slutsatser kan ha på så att säga 
normal brottslighet i anslutning till företags redovisning motiverar enligt 
Förbundets mening inte ett genomförande av förslaget, annat än på någon 
punkt. 

Allmänt sett anser Förbundet att ägarnas intresse i första hand skall vara 
avgörande för revisors ställning och verksamhet. Det viktigaste momentet 
är därvid ägarnas intresse av att hålla kontroll över hur bolaget sköts. Ett 
annat moment är den verkställande ledningens intresse av att få sakkunnig 
hjälp i redovisningsfrågor och andra nära liggande frågor. I mindre aktiebo
lag där ägare och ledning sammanfaller kvarstår intresset av sakkunnig 
hjälp. 

Arbetsgruppens ställningstagande motiveras istället av intresset att ut
öva fiskal och annan kontroll från samhällets sida och förstärka andra 
berörda gruppers möjlighet till insyn, även om detta medför större eller 
mindre nackdelar för bolaget. - - -

Sammanfattningsvis konstaterar Förbundet alt arbetsgruppen vill kraf
tigt förändra revisors ställning och uppgifter. Motiv för denna förändring i 
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den organiserade och ekonomiska brottsligheten har inte pn:sterats. Om 
förslaget det oaktat skulle genomföras och revisorn kunna utnyttjas för 
fiskal och polisiär spaning, kommer ogynnsamma konsekvenser att upp
stå. Medan förhållandet mellan företaget och revisorerna hittills nästan 
alltid präglats av förtroende och öppenhet, kommer många företag i fort
sättningen att betrakta revisorerna med stark reservation. Man kommer att 
frestas att undanhålla revisorerna planer och motiv för företagets verksam
het. För analyser, diskussioner och ändrad verksamhetsinriktning kommer 
företagen att anlita andra företagskonsulter. Resultatet blir för revisorns 
del sämre arbetsförutsättningar. Därmed får även revisionsarbetet en säm
re kvalitet, till nackdel för sådana grupper utöver företaget som är hänvisa
de till insyn via den offentliga årsredovisningen. 

Med hänsyn till vad som ovan anförts avstyrker Förbundet att prome
morian läggs till grund för lagstiftning eller andra åtgärder. 

S1·eriges wossistförhund: Grossistföretagen har av tradition en mycket 
väsentlig uppgift som finansiärer i produktions- och distributionskedjan. 
Denna roll torde få en allt större betydelse i de fortlöpande rationalise
ringssträvanden som pågår inom näringslivet. 

Detta innebär, att grossistföretagen som regel har stora varufordringar 
hos sina kunder. Det är därför inte minst mot denna bakgrund oundgängli
gen nödvändigt att företagens redovisningsstandard och -kapacitet genom
gående upprätthålls och utvecklas. I praktiken vilar härvidlag ett stort 
ansvar på företagens revisorer, då dessa många gånger är borgenärernas 
och övriga intressentgruppers enda garanter för att företagens ekonomiska 
förvaltning och redovisning är tillfredsställande och godtagbar. 

Mot denna bakgrund vill vi därför i allt väsentligt tillstyrka det framlagda 
förslaget, vars syfte sammanfattningsvis är att både stärka revisorernas 
ställning och öka tillsynen över dem och deras arbetsuppgifter. 

SHIO-Fami/jeji"iretagen och Sveriges köpmannafiirhund: Organisatio
nerna noterar med förvåning att arbetsgruppen helt koncentrerat sin över
syn till de regler som gäller för kategorin kvalificerade revisorer. Organisa
tionerna föreslår därför att en utredning av även övriga inom revisions
branschen verksamma företag och personer görs, varvid syftet skall vara 
att skapa regler för också dessa kategorier. 

S1•eriges redovi.rningskon.rnlters fiirhund: Vi anser, att arbetsgruppen 
inte klart definierat skillnaden mellan revision å ena sidan och redovisning 
å den andra. Revisionen är en kontrollerande verksamhet, som styrs av 
bestämmelserna i Aktiebolagslagen. Redovisning å andra sidan är en verk
ställande verksamhet, som till vissa delar styrs av bestämmelserna i Bok
föringslagen. 

Anvisningar beträffande revisors verksamhet utfärdas av Kommerskol
legium. Redovisningsanvisningar utarbetas av Bokföringsnämnden. 

Arbetsgruppen konstaterar på sidan 27, att det är tämligen vanligt före
kommande att redovisningskonsulter och räkenskapsförare utför revi
sionsuppdrag. Enligt vårt förmenande är förhållandena i verkligheten sna
rare rakt motsatta. Det är mycket vanligt förekommande. att revisorer, 
såväl enskilda, godkända och auktoriserade som stora byråer med god
kända och auktoriserade revisorer åtager sig redovisningsuppdrag. För att 
därvid inte råka i konflikt med jävsbestämmelserna - varom mera nedan 
- tillämpas en hel flora av organisationskonstruktioner. 

Arbetsgruppens beskrivning av revisors verksamhet stämmer väl över
ens med förhållandena avseende de större aktiebolagen. De mindre bola
gen och de mindre företagen överhuvudtaget oavsett företagsform behöver 
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emellertid i första hand hjälp med sin redovisning och ej med revisionen. 
Revision krävs ju som bekant endast i aktiebolagsformen för närvarande 
men vi har tacksamt noterat 1974 års Bolagskommittes förslag om införan
de av revision även i andra företagsformer. 

Vi tror emellertid inte. att den ekonomiska brottsligheten enbart före
kommer i de stora aktiebolagen. I de fall sådan brottslighet förekommer. är 
den säkert jämnt fördelad mellan stora och små företag oavsett företags
form. 

Vårt förbunds uppfattning är. att mycket av den ekonomiska brottslighe
ten beror på bristande kunskap om lagar och bestämmelser avseende såväl 
redovisning som beskattning. Mindre företag har ofta en dåligt utvecklad 
ekonomifunktion. om de överhuvudtaget håller sig med en sådan i sin 
organisation. Företagsledarna i de små företagen är ofta specialiserade 
inom en viss bransch men saknar elementära kunskaper i företagsekonomi 
och beskattningsrätt. Behovet är därför stort av stödjande verksamhet på 
dessa områden. Detta har inte med revision att göra. I stället råder ett stort 
behov av redovisningskonsulter med dokumenterade såväl teoretiska som 
praktiska kunskaper. Låt oss kalla dem godkända redovisningskonsulter. 

För revisorer finns sedan lång tid tillbaka en behörighelsprövning, som 
tidigare handlagts av Handelskamrarna men som numera överförts på 
Kommerskollegium. Prövningen syftar till två olika kompetensnivåer. 
auktoriserade revisorer och godkända revisorer. 

Inom den verkställande verksamheten dvs. på redovisningsområdet 
finns tyvärr inte någon motsvarighet för närvarande. Anledningen härtill är 
troligen, att redovisningen lagstiftningsmässigt hittills stått i skymundan 
för revisionsverksamheten. Genom den nya Bokföringslagen och den där
med också inrättade Bokföringsnämnden har redovisningsverksamheten 
numera lyfts fram till i stort sett samma nivå som revisionen. Emellertid 
saknar vi fortfaninde en behörighetsprövning av redovisningskonsulter. 

2. Revisors kompetens 

Justitiekanslern: Ekonomiska oegentligheter - I. ex. systematiska kon
kurser samt bristande redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter och 
skatter av skilda slag - är av allt all döma betydligt vanligare i de minsta 
aktiebolagen än i de största. Vid en successiv övergång till kvalificerade 
revisorer i alla aktiebolag förefaller det därför ur kontrollsynpunkt angeläg
nare att börja med de minsta aktiebolagen. Den förestående avvecklingen 
av aktiebolag med aktiekapital under 50 000 kr. måste beaktas. 

Problemet med ekonomisk brottslighet är inte begränsat till aktiebolag 
utan förekommer helt visst i betydande omfattning också i andra associa
tioner och i samband med enskild näringsverksamhet. Det hade därför 
varit en fördel om gruppen tagit upp frågan om kvalificerad revision i hela 
dess vidd. 

RiksåklaRaren: Jag delar arbetsgruppens åsikt att i vart fall den ekono
miska verksamhet som formellt eller reellt kan drivas utan personligt 
ansvar bör vara underkastad kvalificerad revision. I synnerhet när det 
gäller fåmansföretag, där ägaren ofta fullständigt behärskar företaget blir 
den i aktiebolagslagen förutsatta kontrollmekanismen ofta illusorisk. Erfa
renheten har också visat att skattefusk i stor utsträckning förekommer med 
utnyttjande av denna företagsform. Det är därför angeläget att även dessa 
och andra aktiebolag med litet aktiekapital blir underkastade en effektiv 
och sakkunnig revision. Jag tillstyrker därför arbetsgruppens rekommen-
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dation att kvalificerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag. I detta 
sammanhang vill jag erinra om innehållet i bolagskommittens delbetän
kande (SOU 1978: 67) Nya bolagsrcgler m. m. Med utgångspunkt från att 
det finns behov av lagstadgad revision även för andra företagsformer än 
aktiebolag och ekonomiska föreningar har kommitten föreslagit att den 
som enligt bokföringslagen har att upprätta årsbokslut också skall vara 
skyldig att upprätta årsredovisning och utse revisor om under räkenskaps
året i medeltal minst I 0 anställda sysselsatts i företaget eller om företaget 
ingår i koncern för vilken koncernredovisning skall avges. Enligt förslaget 
skall sådant företag. som alltså kan vara enskild firma. handelsbolag, 
rörelsedrivande ideell förening eller stiftelse. ha auktoriserad revisor. om 
företaget har sådan balansomslutning eller sådant antal anställda som 
enligt den nuvarande aktiebolagslagen medför skyldighet för aktiebolaget 
att anlita auktoriserad revisor. Även dessa förslag synes ligga i linje med 
den av arbetsgruppen förordade målsättningen pft sikt. 

Ö1·eulklagllren i Göteborgs åklllgllrdistrikt: Det viktigaste resultatet av 
gruppens arbete är rekommendationen att kvalificerade revisorer på sikt 
skall krävas i alla aktiebolag. Den nuvarande situationen är otillfredsstäl
lande. Det är en allmän uppfattning bland t1klagare att de företag som mest 
sysselsätter oss saknar stöd av kvalificerad revisor. Eftersom företagsled
ningen i dessa företag i regel inte har företagsekonomisk skolning är 
behovet av kvalificerad och vederhäftig hjälp desto större. 

Överåklagaren i Malmö åklagllrdistrikt: Möjligheten att ge revisorerna 
en offentligrättslig ställning torde måhända vara att gå för långt i dagsläget. 
Frågan bör dock övervägas för framtiden. Särskilt om man avser att på 
allvar försöka komma åt exempelvis koncernbildningar med dotterföretag i 
utlandet som i verkligheten är brevlådeföretag. 

Uinsåklagllren i Malmöhus liin: Arbetsgruppen har föreslagit att kvalifi
cerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag. Detta anser jag vara en 
angelägen och önskvärd reform. Gällande rätt fordrar kvalificerad revisor 
endast för aktiebolag av en viss storlek. Ur risksynpunkt för brott finns 
enligt min mening lika stor anledning att ställa höga krav på revisorer i 
mindre bolag. I synnerhet gäller detta fåmansbolag där den inbyggda 
kontroll saknas som ligger i uppdelningen av funktioner och befogenheter 
mellan bolagsstämma, styrelse och verkställande ledning. 

LiinsåklaRaren i ÄlvshorRS liin: Om gruppens rekommendation att kvali
ficerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag följes. kan detta antagas 
försvåra sådan ekonomisk brottslighet vari som ett led ingår utnyttjande av 
aktiebolagskonstruktioner. Föremål för brottsutredning är enligt erfaren
het främst mindre företag som har varken godkänd eller auktoriserad 
revisor. I dessa företag utövar ägaren ofta samtliga ledningsfunktioner 
utan erforderliga företagsekonomiska kunskaper. Därför är av vikt att 
kontroll sker genom kvalificerad revisor. Ett krav på effektiv och sakkun
nig revision av de mindre företagen är ägnat att motverka att sådana bildas 
endast i syfte att möjliggöra en förtäckt brottslig verksamhet. Därför 
tillstyrkes föreskrifter som ligger i linje med arbetsgruppens rekommenda
tion i detta avseende. Som tidpunkt för slutlig övergång till kvalificerad 
revision i alla aktiebolag har arbetsgruppen rekommenderat i första hand 
den I januari 1982. Övergången bör i vart fall ske så snart som är praktiskt 
möjligt, eftersom åtgärden kan antagas få god effekt i kampen mot ekono
misk brottslighet. 

Kammllrriitten i Stockholm: Kammarrätten har intet att invända mot 
förslaget att det på sikt skall krävas att kvalificerad revisor finns i alla 
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aktiebolag. Det kan härvid vara lämpligt att söka genomföra förslaget 
samtidigt med förslaget om att det i aktiebolagsregistret skall intagas 
uppgifter om revisor motsvarande vad som gäller för bolags ställföreträ
dare. 

Rikspolisstyre/sen: BRÅ har rekommenderat att kvalificerade revisorer 
bör finnas i alla aktiebolag. Styrelsen är av den uppfattningen att steget bör 
tas längre, nämligen att endast auktoriserade revisorer bör få ifrågakomma 
när det gäller aktiebolag och att detta bör regleras i aktiebolagslagen. 
Skillnaden mellan auktoriserade och godkända revisorer är betydande vad 
gäller kraven på yrkeskunskap och -erfarenhet. Det är väsentligt att revi
sion av aktiebolag - inte minst de s. k. fåmansbolagen - utföres av de 
skickligaste revisorerna. Det finns också. enligt uppgift. god tillgång på 
auktoriserade revisorer och bra rekrytering av revisorer. Dessutom före
slår BRÅ att rekommendationen skulle aktualiseras först om ca tre år. 
Detta ger möjligheter till vidareutbildning av och utökad erfarenhet för de 
godkända revisorerna. Mot bakgrund av den ställning revisorerna har bör 
de begränsningar, som idag gäller för auktoriserad revisor i fråga om 
affärsverksamhet och anställningsförhållanden i framtiden uppställas be
träffande alla revisorer i aktiebolag. 

Riksskatteverket: I yttrande över betänkandet <SOU 1971: 15) Förslag 
till aktiebolagslag m. m. och över motion om utbyggnad av reglerna om 
företagsrevision 1974: 387 har RSV anfört att skyldighet att anlita kvalifice
rade revisorer bör föreligga inte endast för företag som bedrives i aktiebo
lagsform utan även för större företag som bedrives i andra associations
former. I ett delbetänkande av 1974 års bolagskommitte ingår bl. a. förslag 
om kvalificerade revisorer i större såväl handelsbolag som enkla bolag. En 
utökad skyldighet att anlita kvalificerade revisorer bör enligt RSV resulte
ra i en höjd redovisningsstandard. 

Enligt RSV bör även utredas om behov föreligger att enligt tysk modell 
(Steuerbcrater) införa examination av skattekonsulter. 

KommerskolleRium: En betydande del av de revisioner som görs i aktie
bolag torde utföras av personer med bristfälliga kvalifikationer härför. Det 
torde dessutom vara relativt vanligt att revisionsberättelser utfärdas utan 
att revision utförts. Dessa förhållanden är självfallet helt otillfredsställan
de. Kollegiet tillstyrker rekommendationen att på sikt kvalificerad revisor 
skall krävas i alla aktiebolag. Kollegiet delar också uppfattningen att 
revision i all ekonomisk verksamhet av betydelse på sikt bör utföras av 
kvalificerade yrkesutövare. 

Tillgången på auktoriserade och godkända revisorer är begränsad. Anta
let ökar dock relativt snabbt. Det torde inte på grund av brist på sådana 
revisorer möta hinder att omedelbart föreskriva att auktoriserad eller 
godkänd revisor skall utses i alla nystartade aktiebolag. Kravet bör dessut
om kunna utsträckas till samtliga aktiebolag utan att en alltför lång över
gångstid behöver tillgripas. Det synes lämpligt att denna fråga blir föremål 
för utredning sedan viss tids erfarenhet vunnits av kravet på kvalificerad 
revisor i nystartade bolag. Därvid bör också behandlas frågan om ändring
ar bör göras i aktiebolagslagens gränsdragning mellan bolag i vilka skall 
utses auktoriserad eller godkänd revisor och bolag i vilka skall utses 
auktoriserad revisor. Uppgiften kan lämpligen åläggas kommerskollegium 
inom ramen för den ökade aktivitet från kollegiets sida som rekommende
ras i promemorian. 

llandelskammaren för Örebro och Västmanlands län: Handelskam
maren ställer sig kritisk till rekommendationen om att kvalificerad revisor 
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på sikt skall krävas i alla aktiebolag. En del företag anlitar nu bl. a. 
advokater, banktjänstemän och med redovisning väl förtrogna tjänstemän 
inom näringslivet såsom revisorer. en möjlighet som icke bör betagas 
dessa företag. Kostnadsaspekten kan i vissa av nu berörda fall ha haft 
betydelse vid valet av revisor. I allt fall hör möjlighet till dispens föreligga. 

Patent- och registrerinK.n>erket: En meningsfull diskussion om ändring 
av kompetenskraven för revisorer i aktiebolag måste grunda sig på en 
analys som visar i vilka avseenden påtalade missförhållanden har sin grund 
i brister beträffande kvaliteten i revisionsarbetet. Någon sådan analys har 
inte redovisats i betänkandet. BRÅ har emellertid ansett sig kunna konsta
tera att de långtgående påståenden som i den allmänna debatten framförts 
om att vissa revisorer genom rådgivnings verksamhet själva aktivt medver
kat till uppkomsten av ekonomisk brottslighet inte varit grundade. Patent
verket har ingen erfarenhet som motsäger denna bedömning. Ett mycket 
stort antal av revisionsuppdragen i aktiebolagen utföres av revisorer utan
för kretsen auktoriserade eller godkända revisorer. Såvitt patentverket kan 
bedöma finns det inte någon anledning att antaga att dessa revisorer, som 
sålunda saknar formell kompetens, inte skulle vara lämpade för sina upp
gifter. Den av arbetsgruppen avgivna rekommendationen att revisionsupp
drag i aktiebolag på sikt bör förbehållas revisorer som formellt godkänts av 
kommerskollegium har därför knappast stöd vare sig i BRÅs undersökning 
eller patentverkets erfarenheter. 

Den av arbetsgruppen angivna rekommendationen att kvalificerade revi
sorer på sikt skall krävas i alla aktiebolag är knappast av praktiska skäl 
genomförbar. Statistiken från kommerskollegium för december 1978 utvi
sade att antalet auktoriserade revisorer uppgick till 724 samt att I 118 
revisorer var godkända. Eftersom antalet bestående aktiebolag är ca 
121 000 synes antalet kvalificerade revisorer vara helt otillräckligt. Detta 
torde vara fallet, även om antalet sådana revisorer skulle öka något i 
framtiden. 

Patentverket kan därför i denna del inte stödja promemorians förslag. 
som skulle öka byråkratin på området utan att motverka den ekonomiska 
brottsligheten. 

Liinsstyrelsen i Stockholms län: Det är naturligtvis i det allmännas 
intresse att kvalitetskravet på revisorerna ställs högt. Av bl. a. ekonomiska 
och utbildningsmässiga skäl torde dock de av arbetsgruppen uppställda 
kraven på kvalificerade revisorer i alla aktiebolag inte kunna uppfyllas 
inom överskådlig tid. Härjämte bör beaktas att näringsverksamhet bedrivs 
även i andra former än aktiebolag, såsom handels- och kommanditbolag, 
ekonomisk förening eller - framdeles - i annan form som ersätter flera av 
de nuvarande aktiebolagen. För åtskilliga av dessa kan samma behov 
föreligga av kvalificerad revision som i aktiebolagen. 

De som av arbetsgruppen betecknats som kvalificerade revisorer har en 
garanterat god teoretisk och praktisk utbildning för yrket. I särskilt hög 
grad gäller detta de auktoriserade revisorerna. I många aktiebolag är dock 
verksamheten inte av den art och omfattning att det av revisorn fordrar 
hög ekonomisk utbildning med förmåga att lösa och bedöma komplicerade 
problem. Det ankommer i stället mera på den noggrannhet och samvets
grannhet med vilket revisorn utför sitt uppdrag. Det kan för dessa fall 
synas onödigt att ställa kraven så högt som arbetsgruppen gjort. 

Under förarbetena till 1944 års aktiebolagslag ifrågasattes att i bolag med 
börsnoterade aktier och andra stora bolag en av revisorerna skulle utses av 
offentlig myndighet, förslagsvis länsstyrelsen. Förslaget antogs inte utan i 
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stället har i både 1944 års lag och 1975 års kraven skärps så till vida att s. k. 
kvalificerad revisor krävs för revisionsuppdrag i större bolag. 

Med den samhällsutveckling som ägt rum under de snart 40 år som 
förflutit sedan nyssnämnda förslag diskuterades kan det vara befogat att 
ånyo väcka frågan. 

Genom lagstiftning om styrelserepresentation och öppnare redovisning 
har insynen i företagens verksamhet ökat. Samhällsekonomiska aspekter 
på företagens handlande och roll har vunnit insteg i fackliga och politiska 
diskussioner. Skötseln av företaget angår på ett annat s~itt än tidigare det 
allmänna som i allt högre grad tvingas inskrida med finansiellt stöd och 
andra åtgärder beträffande både enskilda företag och hela verksamhets
grenar. 

I revisors uppdrag bör därför numera ligga även ett samhällsekonomiskt 
ansvar. vilket tvivelsutan bäst skulle främjas av att revisorn valdes - inte 
av bolagsstämman - utan av ett statligt organ. Ett sådant förfarande skulle 
stärka revisorns självständiga och oberoende ställning gentemot företaget. 

Ofta är det i mindre företag - enmans- och fåmansföretag - som 
oegentligheter samt gäldenärs- skatte- uppbörds- och bokföringsbrott före
kommer. När sådant uppdagas skulle företaget åtminstone under en över
gångstid intill dess bättre förhållanden inträtt och oavsett om företaget 
enligt lag är skyldigt att ha revisor eller inte, tvingas godta att länsstyrelse 
eller kommerskollegium utser revisor i företaget. Som jämförelse kan 
nämnas att länsstyrelsen enligt 16 ~ tryggandelagen i visst fall äger utse 
ordförande i pensionsstiftelse. 

Lokala skattemyndiRheten i Stockholms fiiRderi: Självklart måste revi
sor besitta visst grundkunnande för att kunna utföra sitt uppdrag. Därtill 
kommer att kunnandet skall kunna användas på ändamålsenligt sätt. Att 
anse auktorisation eller godkännande erforderligt för utförande av revision 
är dock att gå för långt. I sammanhanget måste vägas in både företagens 
struktur. storlek, behov av underlag för framtidsbedömning och de ekono
miska möjligheterna att betala för erforderliga revisionsåtgärder. Det är 
och bör vara företaget och inte revisorn som har att fatta beslut i dessa 
frågor. vilket givetvis får konsekvenser för revisorns arbete. 

Enligt myndighetens uppfattning torde det vara tillräckligt med registre
ring hos tillsynsorganet för att vederbörliga kontrollåtgärder skall kunna 
utföras mot revisorn. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän: Arbetsgruppen rekommende
rar att kvalificerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag. Länsstyrel
sen delar denna uppfattning. Genom kravet på kvalificerad revisor i samtli
ga aktiebolag kommer revisorsuppdraget i aktiebolag, att innehas av per
son som har sakkunskap och är yrkesverksam som revisor. Inte minst det 
sistnämnda har stor betydelse. Det förhållandet att alla revisorer i aktiebo
lag är yrkesverksamma och står under kommerskollegiums kontroll kom
mer att få en positiv effekt. Arbetsgruppen har redovisat beräkningar över 
tillgången på kvalificerade revisorer. Dessa går ut på att antalet revisorer 
skall öka så att en successiv övergång skall kunna ske. Reformen skall vara 
helt genomförd den I januari 1982. Länsstyrelsen tillstyrker att övergången 
sker på sätt arbetsgruppen rekommenderat. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län: Revisorskårcn och tillsynen över denna. 
Arbetsgruppen har kartlagt normer som gäller på revisorsområdet. Kart
läggningsarbetet har lett till vissa förslag och rekommendationer rörande 
revisors verksamhet som avses utgöra stöd för de kvalificerade revisorer
na dvs. de av kornrnerskollegium auktoriserade eller godkända revisorer
na. 
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I samhället förekommer för närvarande åtminstone tre grupper yrkes
verksamma externrevisorer vilkas verksamhet får anses väl inarbetad hos 
allmänheten - se exempelvis telefonkatalogens uppgift i yrkesregistret om 
auktoriserade revisorer, godkända revisorer respektive övriga revisorer 
och räkenskapsförare - . Gruppen övriga revisorer och räkenskapsförare 
är den till antalet största gruppen inom revisorskåren. Inom gruppen 
utföres uppdrag för främst mindre och medelstora företag. som drives i alla 
förekommande associationsformer. Denna revisorsgrupp är för närvaran
de ej godkänd av någon myndighet och står alltså helt utan regelbunden 
tillsyn från såväl det allmännas som andra intressenters sida. 

Arbetsgruppen har i utredningen visserligen omnämnt förekomsten av 
denna grupp revisorer men i övrigt i sina förslag och rekommendationer ej 
intagit bestämmelser som omfattar ifrågavarande grupp. Då det torde 
finnas stora skillnader i kompetenshänseende inom denna grupp får det 
anses synnerligen otillfredsställande med nuvarande ordning. 

Enligt gällande lagstiftning är endast aktiebolag, ekonomiska föreningar 
samt bank- och försäkringsrörelser skyldiga att utse revisor. Endast i vissa 
fall krävs enligt AL att utsedd revisor skall vara auktoriserad eller god
känd. Detta innebär att någon lagstadgad skyldighet att utse kvalificerad 
revisor inte finns för den stora majoriteten av aktiebolag och att det över 
huvudtaget inte finns någon skyldighet för handelsbolag. kommanditbolag 
eller enskilda näringsidkare att ha revisor. 

Fram till januari 1982 kommer förmodligen antalet aktiebolag att väsent
ligt minska på grund av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek. 
De bolag som inte höjer sitt aktiekapital till minst 50 000 kr.. kommer till 
stor del att drivas i annan bolagsform eller som enskild firma. Därmed 
kommer antalet näringsidkare, för vilka krav på utseende av revisor inte 
existerar, att öka i betydande grad. 

Utredningens rekommendation att på sikt kräva kvalificerad revisor i 
alla aktiebolag biträdes i princip. Med hänsyn till rådande tillgång på 
kvalificerade revisorer anser Länsstyrelsen emellertid det ej möjligt att 
med tillfredsställande resultat nå syftet med rekommendationen inom rim
lig tid. Det får sålunda inte minst ur skattemyndigheternas synpunkt, anses 
vara av stor vikt, att revisorerna ej ålar sig för många uppdrag, vilket 
skulle kunna bli fallet om arbetsgruppens rekommendation realiseras inom 
alltför snäv tidsram. Länsstyrelsen vill betona att revisorernas arbetssitua
tion i dagsläget framstår som ytterst pressad vilket kommer till uttryck i 
upprepade anståndsansökningar med att lämna deklaration för klienter. Av 
denna anledning och med hänsyn till det lika trängande behovet av revi
sorer i andra företagsformer än aktiebolag samt med hänsyn till vikten av 
att revisorernas verksamhet inom hela näringslivet regleras på en gång 
genom författningsbestämmelser, lämnar Länsstyrelsen följande förslag 
till utökning av den del av revisorskåren som står under tillsyn av myndig
het. 

Den som enligt nuvarande bestämmelser inte kan erhålla auktorisation 
eller godkännande enligt revisorsförordningen, men som likväl bedöms 
besitta erforderliga kunskaper för att biträda företag med redovisning och 
revision, bör av länsstyrelsen kunna erhålla godkännande. Hur kraven för 
godkännande skall i detalj utformas kan ej intas i remissen utan torde få 
fastställas efter samråd mellan Kommerskollegium. länsstyrelserna och 
övriga berörda parter. Arbetsområde för dessa revisorer skulle utgöras av 
de företag för vilka kvalificerad revisor ej krävs. Godkännandet berättigar 
revisorn att använda beteckningen "av länsstyrelsen godkänd revisor" 
14 Riksdai:en 1979180. I sam/. Nr 143. Bilai:ede/ 



Prop. 1979/80: 143 210 

alternativt "Godkänd granskningsman". Godkännandet bör vara tidsbe
gränsat p.i motsvarande sätt som idag gäller för de kvalificerade revisorer
na och skall sf1ledes vid behov kunna omprövas och indragas. 

Anledningen till att länsstyrelsen föreslås bli tillsynsmyndighet för den
na grupp revisorer är att länsstyrelsen genom skatteavdelningen har en 
fortlöpande kontakt med de inom länet verksamma revisorerna genom de 
taxerings- och skatterevisioner som utföres samt genom den information 
som skattechef skall ha med revisorer om nyheter på beskattningsområdet. 
Genom de bättre kontaktmöjligheterna på länsnivå kan handläggning av 
ärende som rör revisor ske på ett för inblandade parter smidigare sätt än 
om en på central nivå placerad myndighet - Kommerskollegium - är 
tillsynsmyndighet även för denna stora grupp revisorer. Tillsynen över de 
av länsstyrelsen godkända revisorerna bör säledes utövas av länsstyrelsen 
som för det praktiska kontrollarbetet härmed torde ha för ändamålet lämp
lig personal på skatteavdelningen. Länsstyrelsen bör ompröva lämnat god
kännande om anmärkning mot revisors arbete framställes från uppdragsgi
vare, konkursförvaltare eller myndighet som har att ta del av reviderat 
material. För en enhetlig tillämpning av regler om godkännande. rutiner för 
tillsyn m. m. bör samarbete etableras mellan Kommerskollegium och läns
styrelse. 

I detta sammanhang torde det vara lämpligt att revisorsförordningen 
ändras så att den även kommer att gälla de av länsstyrelse godkända 
revisorerna. 

Länsstyrelsen föreslår vidare att i revisorsförordningen intages bestäm
melser om 

revisors tystnadsplikt och upplysningsskyldighet 
revisors skyldighet att över utfört uppdrag avge revisionsberättelse som 

på lämpligt sätt skall delges styrelse eller delägare. Undertecknad revi
sionsberättelse bör vara försedd med namnförtydligande 

förhållanden som utgör hinder för person att verka som revisor i visst 
företag (tillämpliga delar av AL IO kap. 4 ~) 

etiska regler omfattande såväl de av arbetsgruppen föreslagna som de 
för n.:visorsorganisationerna gällande reglerna. 

Revisionsplikt 
I jämförelse med de företag för vilka kvalificerad revisor föreskrives i AL. 
torde som påpekats i utredningen. frekvensen av ekonomisk brottslighet 
vara avsevärt större i de företag där kvalificerad revisor inte erfordras eller 
för vilka revisionsskyldighet för närvarande över huvudtaget inte finns. 
Arbetsgruppens förslag om revisors kompetens synes därför inte fylla 
avsett ändamål med avseende på bekämpande av ekonomisk brottslighet. I 
promemorian nämns att frågan om revisionsplikt beträffande handelsbo
lag. kommanditbolag och enskilda näringsidkare torde komma att behand
las av 1974 års bolagskommitte. Med hänsyn till BRÅ:s uppdrag hade det 
varit önskvärt med en samtidig behandling av revisionsfrågan för samtlig 
niiringsverksamhcl oavsett den form vari denna bedrives. 

Länsstyrelsen anser det angeläget att revisionsplikt införes för en vidare 
krets företag. Hur den närmare utformningen av revisionsplikten skall ske, 
får fastställas efter vidare utredningsarbete. Det kan ifrågasättas om man 
inte på sikt bör eftersträva att revisionsplikten anknytes till bokförings
lagens bestämmelser om skyldighet att upprätta årsbokslut dvs. för företag 
med en bruttoomsättning om f. n. minst 200 000 kr. Motsvarande bestäm
melser bör även gälla för jordbruk. 
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Flertalet företag. för vilka revisionsplikt kan komma ifr[1ga. torde redan 
anlita redovisningsbyrå/revisor för den löpande redovisningen och för 
upprättande av årsbokslut. mervärdeskattedeklarationer sam! sjiilvdekla
rationer. För att undvika all en föreslagen utökad revisionsplikl för företa
gen kommer att medföra en alltför stor arbetsbelastning för yrkesverk
samma revisorer. genom tillströmning av nya klienter. bör de formella 
krav som i dag ställs enligt AL på en från den löpande redovisningen 
fristående externrevisor kunna frångås för företag upp till viss storlek. 

Bestämmelser om revisionsplikt kan lämpligen intagas i bokföringsla
gen. Av bokföringslagen bör framgå att företag kan förutom godkänd 
revisor. även utse annan person att utöva granskning som s. k. lekmanna
revisor. 

Registrering av utsedd revisor bör för aktiebolag ske i aktiebolags
registret och för andra företagsformer i hamlelsregistret. Registrerad revi
sor bör ej kunna ensidigt avsättas under pågående räkenskapsår av det 
anmälningspliktiga företaget. 

Bestämmelserna i AL:s 10 kap 3 ~dvs. angående i vilka fall kvalificerad 
revisor erfordras i aktiebolag bör bibehållas. Bestiimmelserna kan kom
pletteras så att det på sikt kommer att krävas kvalificerad revisor i samtliga 
aktiebolag. - - -

Arbetsgruppens rekommendation att på sikt kräva kvalificerad revisor i 
samtliga aktiebolag biträdes i princip. Förslaget synes emellertid. som 
ovan framhållits. ej vara genomförbart inom tid som nu kan uppskattas och 
utan förfång för bland annat skattemyndigheterna. 

FAR: Arbetsgruppen rekommenderar att kvalificerad revisor på sikt 
skall krävas i alla aktiebolag !3.2). FAR tillstyrker arbetsgruppens förslag 
på denna punkt och anser liksom denna att all ekonomisk verksamhet som 
formellt eller reellt kan drivas utan personligt ansvar skall vara underkas
tad kvalificerad revision och att detsamma bör gälla all ekonomisk verk
samhet av betydelse oavsett verksamhetsform. 

I syfte att erhålla underlag för en bedömning huruvida förutsättningar 
finns för att tillgången på kvalificerade revisorer skall vara i balans med 
successivt utökade krav på kvalificerad revision har FAR gjort en enkät 
bland samtliga sina ledamöter. Enkäten. som avsett prognoser och bedöm
ningar för den närmaste femårsperioden. har givit en hög svarsfrekvens. 
Den indikerar att antalet auktoriserade och godkända revisorer i ledamöt
ernas revisionsföretag kommer att ha fördubblats inom en period om 5-6 
år tantalet FAR-ledamöter f. n. 639). Enkätens resultat ger enligt FARs 
uppfattning grund för bedömningen att kapacitetstillväxten inom kåren av 
kvalificerade revisorer under den närmaste femårsperioden väl skall räcka 
till för det behov som successivt ökade krav på kvalificerade revisorer 
skulle innebära. En lagstiflning innebärande krav på kvalificerade revi
sorer i alla aktiebolag inom en femårsperiod torde således inte möta något 
hinder i fråga om tillgängliga resurser. 

Mot bakgrund av ovannämnda enkät tillstyrker FAR arbetsgruppens 
rekommendation om krav på kvalificerade revisorer i alla aktiebolag. 
Detta bör förslagsvis genomföras på så sätt att kvalificerad revisor krävs 
för alla bolag som bildas två år efter det att den av arbetsgruppen föreslag
na lagändringen genomförts och för alla övriga bolag senast vid ordinarie 
bolagsstämma fem år efter lagändringen. 

FAR vill i detta sammanhang ta upp frågan. huruvida en lagstiftning bör 
ge möjlighet för aktiebolag att efter dispens i undantagsfall även fortsiitt
ningsvis anlita icke legitimerad revisor, som på annat sätt dokumenterat 
sina kvalifikationer för uppdraget. 
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FöreninRen Sveri1:es taxerinvrevisorer: Arbetsgruppen rekommende
rar. att kvalificerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag. Förening
en instämmer i denna rekommendation. Det är angeläget alt all företags
revision ombesörjes av personer som har tillräckliga kunskaper och som är 
lämpliga härför. I varje aktiebolag bör därför alltid finnas åtminstone en 
revisor som är godkänd eller auktoriserad. 

lnstillltet för intern revision: Risken för ekonomisk brottslighet torde 
främst föreligga i mindre företag. där kvalificerad revisor saknas. Institutet 
finner därför arbetsgruppens rekommendation alt kvalificerad revisor skall 
på sikt krävas i alla aktiebolag motiverad. 

LRF: Viss övergångstid krävs för alt realisera kravet pfl kvalificerad 
revisor i alla aktiebolag. Resurser finns resp. torde komma att tillskapas 
under åren fram till lagens ikraftträdande. Inom revisorsorganisationerna 
finns en omfattande utbildningskapacitet som på ett adekvat sätt komplet
terar gymnasie- och högskoleutbildningen och håller de kvalificerade revi
sorerna och deras medhjälpare i takt med utvecklingen. 

LO: I dag tillsätts revisorerna av bolagsstämman. dvs. bolagets aktieäga
re. Om tio procent av aktieägarna så begär tillsätter länsstyrelsen en s. k. 
minoritetsrevisor. Sådana är mycket ovanliga. I normala fall är det alltså 
företagsledaren i ett familjeföretag som tillsätter den revisor som skall 
kontrollera honom/henne. En revisor kan när som helst bytas ut av en 
extra inkallad bolagsstämma. Det säger sig självt att delta inte skapar de 
bästa förutsättningar för den obundenhet som aktiebolagen förutsätter alt 
revisorer skall ha. 

LO föreslår därför att samhället skall ha inflytande över val av företa
gens revisorer. Detta skulle ske på så säll att exempelvis Kommerskollc
gium på förslag av bolagsstämman utser företagets revisorer. I mindre 
företag skulle Kommerskollegiums uppgift kunna handhas av något befint
ligt regionalt organ. 

Enligt LOs mening finns uppenbara fördelar med ett dylikt system. 
Revisorerna skulle få en mera oberoende ställning och de kompletteringar 
som föreslås av de olika reglerna skulle kunna få en reell verkan. 

SACO/SR( =Civilekonomernas riksförbund): Att kvalificerad revision 
på sikt skall krävas i alla aktiebolag är eftersträvansvärt och säkerligen en 
väsentlig förutsättning för att undvika bristfälliga revisionsinsatser. Med 
hänsyn till att affärsverksamhet i stor omfattning bedrives i annan bolags
form än aktiebolag är det väsentligt alt krav på revision och kvalificerad 
sådan även kommer till stånd i dessa bolagsbildningar. 

KF: Arbetsgruppen rekommenderar alt kvalificerad revisor på sikt skall 
krävas i alla aktiebolag. KF delar arbetsgruppens uppfattning om riskerna 
för ekonomisk brottslighet i aktiebolag med litet aktiekapital, vilka ofta 
bildats just för att ge den ende aktieägaren befrielse från personligt betal
ningsansvar. och instämmer i rekommendationen. Enligt arbetsgruppens 
mening bör målsättningen vara att - i första hand - all ekonomisk verk
samhet som formellt eller reellt kan drivas utan personligt ansvar skall vara 
underkastad kvalificerad revision. Detta torde innebära alt även för samtli
ga ekonomiska föreningar så småningom krav skulle ställas på att revision 
utföres av auktoriserade eller godkända revisorer. 

I förarbetena till 1951 års föreningslag anförde visserligen departements
chefen att enligt hans mening i lagen icke borde uppställas något krav 
angående auktoriserade eller godkända revisorer i större föreningar (prop 
1951 :34. s. 155). I det förslag till ny föreningslag. som justitiedeparte
mentet presenterade i maj 1976 (promemoria Ds Ju 1976: 11) hade emeller-
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tid denna princip frångåtls. och efter mönster av aktiebolagslagen före
slogs bl. a. all minst en revisor skulle vara auktoriserad. om antalet anställ
da hos föreningen under de två scn~1stc räkenskapsåren i medeltal översti
git 200. 

En reform innebärande krav på att revision skall utföras av auktorisera
de eller godkända revisorer i samtliga ekonomiska föreningar torde dock få 
lov att anstå viss tid med tanke bl. a. på att tillgången på sådana revisorer 
är begränsad och att ett antal sådana revisorer - förutom för revision av 
samtliga aktiebolag enligt här föreliggande rekommendation - kan komma 
att tas i anspråk i större utsträckning än nu för revision i företag som drivs i 
andra former än aktiebolag och ekonomiska föreningar. därest 1974 års 
bolagskommittes förslag på denna punkt blir genomfört. Dessutom torde 
det ej vara lika påkallat att snabbt genomföra en reform innebärande att 
samtliga ekonomiska föreningar skall ha auktoriserad eller godkänd revi
sor. eftersom - åtminstone för närvarande - risken att nr1gon för planmäs
sig ekonomisk brottslighet skulle använda sig av föreningsformen torde 
vara betydligt mindre än beträffande aktiebolagsformen. 

Om krav på kvalificerad revision införes beträffande samtliga ekonomis
ka föreningar finner KF det självklart och oundgängligen nödvändigt att 
med revision utförd av auktoriserad eller godkänd revisor jämställes revi
sion som utföres av sådant revisionsorgan som inrättats vid centralorgani
sation för ekonomiska föreningar och för vilket speciella regler gäller enligt 
46 § 2 mom. föreningslagen. Jämför vad ovan anförs om dylika revisions
organ under punkten ''Beteckning på revisors verksamhet". 

KF hemstiiller emellertid att begreppet kvalificerad revision ges nyss 
nämnd innebörd. dvs. att det innefattar revision utförd av sådant revisions
organ som avses i 46 * 2 mom. föreningslagen. redan då beslut fattas om 
att samtliga aktiebolag måste underkasta sig kvalificerad revision. Det 
förhåller sig näi1.ligen så att flera av de ekonomiska föreningar. som tillhör 
den konsumentkooperativa rörelsen. äger mindre aktiebolag med t. ex. 
fastighetsförvaltande uppgifter. För dessa bolag utses för närvarande sam
ma revisorer som för de konsumentföreningar som äger bolagen och revi
sion av föreningarna och bolagen sker i ett sammanhang. Det skulle te sig 
ytterst egendomligt och dessutom vara opraktiskt om revision av dessa 
små aktiebolag inte skulle kunna utföras av samma revisorer som granskar 
moderföreningarna. - - -

Sammanfattningsvis får KF således tillstyrka rekommendationen om 
kvalificerad revision i samtliga aktiebolag, ehuru med modifierad innebörd 
av termen kvalificerad revision. 

S1·enska .fiJrsäkrinRsholaRS riksfiirbund: Riksförbundet finner en sådan 
utveckling i och för sig angelägen. l den ansvarsförsäkring för revisorer 
som försäkringsbolagen driver har det visat sig att icke kvalificerade revi
sorer ofta är omedvetna om var gränserna för deras befogenheter går. 
T. ex. har konstaterats flera fall där sådana revisorer utför både bokföring 
och revision i ett företag. Genom förslaget om krav på kvalificerad revisor 
motverkas detta. Riksförbundet är dock tveksamt om tillgången på kvalifi
cerade revisorer är tillräcklig. Riksförbundet vill därför föreslå att en 
annan väg för att höja kvaliteten prövas. nämligen att krav införs på att 
revisor skall vara ansluten till någon av revisorsorganisationcrna. I an
svarsförsäkringen för revisorer har den erfarenheten gjorts att organisa
tionstillhörighet har en skadebegränsande verkan. Organisationernas 
etiska regler och den kontroll organisationerna själva tillämpar vid upp
rätlhållandet av dessa regler ger en positiv utveckling. 
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Svenska lwndelskammarfiirhundet och S1·crigcs i11d11strifi'irh1111d: En 
förstärkning av de kvalificerade revisorernas ställning skulle kunna vara av 
betydelse för borgenärer, leverantörer och andra intressenter. Mtmga 
gånger torde det iiven vara till fördel for ägarna all ha en kvalificerad 
revisor som på ett tidigare stadium än som annars kanske skulle ha varit 
fallet kan upptäcka ekonomiska eller andra problem i foretagen. Särskilt i 
fåmansföretag. där ägarkretsen ofta sammanfaller med företagsledningen, 
gör sig denna synpunkt gällande. Arbetsgruppen har bl. a. föreslagit att 
kvalificerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag. P:°1 skäl som 
anförts ovan ställer sig förbunden positiva härtill. Genomförandet av för
slaget kommer emellertid att medföra en väsentlig ökning av efterfrågan på 
kvalificerade revisorstjänster. Förbunden vill därför understryka vikten av 
att övergången till den nya ordningen genomförs med beaktande av att 
tillgången av kvalificerade revisorer först säkerställs. 

!frenska kummunfiirhundet: Risken för ekonomisk brottslighet - inte 
minst på skatteområdet - torde framför allt föreligga i mindre företag som 
saknar kvalificerade revisorer. Arbetsgruppens rekommendation att kvali
ficerad revisor på sikt skall krävas i alla företag är därför enligt styrelsens 
mening väl motiverad. 

Stockholms kommun (=kammarkontoret J: Arbetsgruppens mening är 
att all ekonomisk verksamhet av betydelse skall vara underkastad kvalifi
cerad revision. Denna tanke fullföljs emellertid inte utan gruppens rekom
mendation blir att kvalificerad revisor på sikt skall kriivas endast i aktiebo
lag. Enligt kammarkontorets mening bör i stället verksamhetens ekono
miska omfattning oberoende av organisationsform vara avgörande. 

Svenska revisorsamfundet: Samfundet tillstyrker förslaget. som är helt i 
enlighet med de krav på en kvalificerad revision vi i olika sammanhang 
framfört. Som utredningen föreslagit bör en reform genomföras etappvis i 
sådan takt att tillgången på kvalificerade revisorer motsvarar det ökade 
behovet. Den ökade efterfrågan på kvalificerade revisorer som skulle bli 
följden av ett genomförande av arbetsgruppens förslag bedöms kunna 
tillgodoses. Under senare år har en kraftig utökning av antalet kvalificera
de revisorer skett till följd av en ökad uthildningskapacitet. Ett mycket 
stort antal företag har redan i dag kvalificerad revisor även i de fall 
skyldighet dartill inte föreligger enligt aktiebolagslagen. Övergångsbestäm
melserna kan i enlighet med arbetsgruppens förslag utformas st1lunda att 
omedelbart vid lagstiftningens ikraftträdande alla nybildade aktiebolag 
omfattas av skyldigheten att ha kvalificerad revisor och att den slutliga 
övergången för äldre aktiebolag fastställes till den I januari 1982. SRS 
ansluter sig till arbetsgruppens uttalande om revisionsplikt för andra asso
ciationsformer än aktiebolag och för enskilda rörelseidkare. 

Samfundet förutsätter i detta sammanhang att ingen sänkning sker be
träffande de gränser, där auktoriserad revisor krävs. En reform får sålunda 
inte medföra några förändringar i behörigheten mellan de kvalificerade 
revisorskategorierna till förfång för de godkända revisorerna. 

S1·e11ska sparhanksfiireningen: Arbetsgruppens rekommendation att 
kvalificerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag kan. såsom grup
pen konstaterar, komma att skapa ett efterl'rågeöverskott pt1 sådana n:vi
sorcr. Enligt vad föreningen inhämtat är dock Sp:irbankernas Rcvisions
byrå AB väl rustat att möta en ökad efterfrågan på dess tjänster. Förening
en tillstyrker därför genomförandet av arbetsgruppens rekommendation, 
oavsett om detta sker på en gång eller successivt på något av de i prome
morian diskuterade sätten. 



Prop. 1979/80: 143 215 

S1•eriKes bokji>rinp·- och rel'isionshyråers förbund: Revisors kompetens 
kan indelas i tre delar: teoretisk. praktisk och yrkesetisk. 

Rådets utredning avhandlar i grunden den yrkesetiska fragan. Utbild
ning och praktik ger inga garantier för hög yrkesetik. Brottslighet förekom
mer oberoende härav. Att lösa den etiska frågan med godkända och aukto
riserade revisorer i alla aktiebolag, och samtidigt lämna övriga revisorer 
och företagsformer, det måste anses som en ofullständig utredning. Rt1det 
synes ha lagt huvudvikten vid frågan kvalificerad eller icke kvalificerad 
revisor i aktiebolag. - - - Förutom i aktiebolag föreslås alla företag, 
oberoende av rörelseform, ha registrerad revisor. Undantag bör göras för 
rörelser som drives i mindre omfattning. Ur anställdas. kreditorers och det 
allmännas synpunkt är det motiverat med en fackmässigt utarhetad årsre
dovisning i alla företag. 

För att täcka det krav som följer av förslaget i närmast tidigare stycke. 
föreslås inrättandet av kvalificeringen diplomerad revisor förutom nuva
rande auktoriserad och godkänd revisor. 

I nuvarande aktiebolagslag förekommer gränsdragningen mellan kvalifi
cerad och icke kvalificerad revisor. Där lagen i dag talar om icke k valifice
rade bör istället införas "diplomerad revisor". Gränsdragningarna kan 
därigenom bibehållas i sin nuvarande form samtidigt som man tillgodoser 
höjningen av teoretisk, praktisk och yrkesetisk kvalifikation. 

I företag som drivs i större omfattning som enskild firma. handels- och 
kommanditbolag bör krav ställas på minst diplomerad revisor. 

I föreslagna andelsbolag bör minst diplomerad revisor förekomma. 
I dagens läge finns en kvalifikationslucka mellan godkända revisorer och 

övriga revisorer/icke godkända revisorer. I den sistnämnda gruppen åter
finns mängder av revisorer som besitter god fackutbildning och praktik. 
Akademiker, företagsekonomer. f. d. taxeringsrevisorer m. Il. betecknas 
såsom icke godkända/icke kvalificerade. Diplomeringen av revisorer avser 
att genom detta förslag täcka denna lucka. Man får lätt den uppfattningen, 
att icke auktoriserade eller godkända revisorer annars kriminaliseras utan 
dokumentation härpå genom Rådets lagförslag! Vårt förslag löser kvalifi
ceringen totalt och på ett demokratiskt sätt. Dessutom är det praktiskt 
genomförbart genom anpassning på olika sätt som framgår ovan. 

En ny variant av företagsekonomisk examen föreslås, för att bättre 
tillgodose de teoretiska kraven. Förslaget är utarbetat av SBRF och kom
mer inom kort att översändas till Hermods för kommentarer och senare 
överläggningar. Varianten bör kallas "revisionsteknisk linje". 

Studierna föreslås ske per korrespondens. i samarbetsgrupper samt 
veckoslutskurser. De avslutas med skrivningar vilka är obligatoriska 
oberoende av förkunskaper. 

Via Liber är Hermods underställd staten, och mest lämpad att handha 
examinationen och kursgenomförandet. Organisationer och studieförbund 
kan tillsammans med Hermods genomföra studierna, men examination 
sker i Hermods regi. 

För att erhålla diplomering fordras: 
I. examination enligt ovan, 
2. minst 5 års praktik från egen redovisnings- eller revisionsbyrå eller som 

anställd chef eller chefsassistent i sådan byrå, 
3. ha erhållit särskilt registreringsbevis (se under "Ordet revisor"). I 

examensnämnden föreslås ingå en representant från kommerskolle
gium, en från Skolöverstyrelsen, en från SBRF. en från Hermods och 
en från Riksskatteverket ! Tillsammans 5. Hermods representant skall 
vara ordförande. 
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Den yrkesetiska frågan kan lösas sålunda: 
I. särskild registrering på länsstyrelse (dokumenterad lagöverträdelse 
skall häva rätten att utöva revision som yrke), 
2. examination, 
3. organisation - revisor skall tillhöra erkänd organisation för att erhålla 
diplom. SBRF eller annan organisation skall sörja för revisors fortbildning, 
information och yrkesetisk självdisciplin. 

Svenska fiiretagares riksförhund: Arbetsgruppen redovisar inte något 
material som styrker att organiserad eller annan grövre ekonomisk brotts
lighet skulle vara särskilt vanlig bland de mindre aktiebolagen, som är 
promemorians främsta målgrupp. Så påstås visserligen från tid till annan i 
tidningspress och andra massmedia men någon vederhäftig utredning om 
detta saknas så vitt bekant. Arbetsgruppen borde själv ha visat sådant 
material. med hänsyn till de vittgående uttalanden gruppen gör. Framför
allt gäller detta med hänsyn till arbetsgruppens rekommendation att kvali
ficerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag. Enligt Förbundets 
uppfatlning går detta krav för långt. l första hand bör företagets ledning få 
och kunna avgöra hur pass kvalificerad revisor företaget behöver. och har 
råd med. Det förhållandet all ett aktiebolag arbetar utan personligt ansvar 
för ägaren kan inte vara grund för att kräva kvalificerad revisor i alla 
aktiebolag. Frihet från ekonomiskt ansvar betyder inte frihet från ansvar 
överhuvudtaget. Både aktieägare och företagsledning står i ansvar för att 
företagen har en lagenlig redovisning och har ansvar gentemot t. ex. bor
genärerna. Att stora aktiebolag bör få underkasta sig särskilda krav när det 
gäller revisors kompetens - med hänsyn till bolagets stora sociala och 
ekonomiska betydelse - är självklart. Vad här bör gälla har emellertid helt 
nyligen övervägts inför den nya aktiebolagslagen. Sedan dennas ikraftträ
dande har ej ådagalagts sådana avgörande nya skäl att dessa regler behöver 
revideras. 

SH/0-Fami/jefiiretagen och Sveriges köpmannaförbund: Arbetsgrup
pen rekommenderar att man på sikt skall kräva kvalificerad revisor i alla 
aktiebolag. Härtill har organisationerna ej annan kommentar än att man i 
så fall bör ge möjlighet till en relativt lång övergångstid. 

S1•eriges redovisningskonsulters förbund: Vi stöder arbetsgruppens re
kommendation att kvalificerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag. 

När det gäller tillgången på kvalificerade revisorer vet vi, att det idag 
inom vårt förbund finns många ledamöter med mångårig praktisk verksam
het som redovisningskonsult/revisor. Flertalet av dessa torde, om de så 
önskar. genom ett dispensförfarande kunna erhålla godkännande som revi
sor. Det finns nämligen många i denna kategori, som utöver erfarenhet från 
många års verksamhet även fullföljer vidareutbildning för att hålla sina 
kunskaper a jour. Det måste betraktas såsom felaktigt, att dessa skall 
hållas utanför rättigheten att använda näringsbeteckningen revision i jäm
förelse med de, som idag uppfyller Kommerskollegiums teoretiska och 
praktiska krav men som besitter avsevärt mindre praktisk erfarenhet. 

Vi tror också att tillgången på kvalificerad arbetskraft inom revisions
verksamheten väsentligen kan ökas, om de auktoriserade och godkän
da revisorerna fortsättningsvis ägnar sig åt revision och inte åt redovis
ning. Sistnämnda verksamhctsfält bör förbehållas redovisningskonsul
tcrna. - - -

På sidan 37 i promemorian redovisar arbetsgruppen Kedners rapport 
rörande förctagskonkurser. Enligt arbetsgruppen belyser .denna rapport 
behovet av kvalificerad revisor också i små företag. Vår uppfattning är 
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emellertid, att Kedner benämnt denna funktion företagskonsult (se sid. 460 
m. 

Arbetst•ppgifterna för en sådan företagskonsult beskriver Kedner så här: 
Organisationsplanering, planering av informations- och styrsystem. ope

rativ planering. finansiell planering, rättsfrågor. rådgivning i personalut
bildningsfrågor, företags värdering och generationsskiftcsplanering. 

Alla dessa aktiviteter är en utmärkt exemplifiering på den verkställande 
verksamheten - redovisning - vartill kommer den löpande bokföringen 
samt upprättande av bokslut och skattedeklarationer. 

På sidorna 23 och 24 exemplifierar arbetsgruppen revisors konsultverk
samhet. 

I exemplifieringen saknar vi den mycket viktiga uppgiften att bistå 
klientföretaget med ekonomisk planering. Detta är i och för sig förståeligt, 
eftersom det inte är en revisorsfunktion enligt vårt förmenande utan fast 
mera en funktion tillhörande den verkställande verksamheten - redovis
ning. En revisor kan rimligen inte biträda sin klient i budgetarbetet och 
därefter uttala sig om eventuella avvikelser i utfallet. 

Däremot omfattar exempelsamlingen bouppteckning och boutredning. 
Dessa verksamheter borde inte få förekomma, då de är juridiska angelä
genheter. som inte är förenliga med varker. ;evisions- eller redovisnings
verksamhet. Sålunda omfattar den föreskrivna kollektiva försäkringen mot 
förmögenhetsförlust inte skador. som kan uppkomma i samband med 
bouppteckning och boutredning. 

Exemplifieringen slutar med konstaterandet all till konsultverksamheten 
kan också räknas rena redovisningsuppdrag. Vi finner anledning att starkt 
betona. att inte samma person får utföra såväl redovisning som revision av 
ett och samma företag. 

Vi vill därför anknyta till jävsreglerna enligt 1975 års Aktiebolagslag. 
Kommerskollegiums första anvisningar till dessa var ganska strikt hållna 
med klara gränsdragningar mellan revision (den kontrollerande funktio
nen) och redovisning (den verkställande funktionen). Detta anser vi vara 
riktigt. Sedermera har emellertid i den slutgiltiga utformningen av jävsreg
lerna enligt Kommerskollegiums anvisningar en avsevärd uppmjukning 
skett, vilket vi anser olyckligt. 

Taxeringsnämndsordförandena.1· riksförbund: Förbundet kan i huvudsak 
instämma i vad som framkommer i arbetsgruppens förslag och rekommen
dationer. Särskilt vill förbundet understryka arbetsgruppens rekommenda
tion. att kvalificerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag. I aktiebo
lag där bolagsägaren i realiteten själv utövar samtliga funktioner och där 
denne genom bolagsformen befrias från personligt ansvar för bolagets 
förbindelser är särskilt påkallat, att kontrollfunktionen kan utövas av en 
person med erforderlig kompetens, utan bindningar till bolaget. 

3. Registrering av revisor 

Justitiekanslern: Jag har ingen erinran mot förslaget att det i aktiebolags
registret skall intas uppgifter om revisor motsvarande vad som gäller 
beträffande bolags ställföreträdare. 

Det är inte arbetsgruppens avsikt att registreringen skall kombineras 
med någon tillsynsverksamhet. I avsnitt 3.6 rekommenderar gruppen att 
kommerskollegium får en kraftig resursförstärkning för all utöva tillsyns
verksamhet på rcvisorsområdet. Vid utökad tillsyn skulle kommerskollc
gium säkerligen ha stor nytta av revisorsuppgifterna i aktiebolagsn:gistret. 
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Det hade därför varit värdefullt om arbetsgruppen något undersökt möjlig
heterna att - förslagsvis genom datorisering - göra registret lättillgängligt 
för tillsynsmyndigheten. 

Det bör påpekas att det föreslagna tillägget till 2 * tredje punkten aktie
bolagsförordningen inte torde täcka de fall där revisionsholag utsetts till 
revisor. 

Riksåklagaren: Jag tillstyrker förslaget att uppgifter om revisor motsva
rande vad som gäller beträffande bolags ställföreträdare intages i aktiebo
lagsregistret. 

Kammarrätten i Stockholm: Kammarrätten har intet att invända mot 
förslaget att det i aktiebolagsregistret skall intagas uppgifter om revisor 
motsvarande vad som gäller för bolags ställföreträdare. Beträffande den 
ändring som i anledning av förslaget om registrering av revisor bör göras 
av 2 *första stycket punkt 3 aktiebolagsförordningen synes det onödigt att 
upprepa orden "fullständigt namn" etc. särskilt beträffande revisor. Stad
gandet kan i stället ges följande lydelse: "fullständigt namn - - - vice 
verkställande direktör. firmatecknare och revisor.". Det synes även med 
hänsyn till att regeringen (eller myndighet som regeringen bestämmer) kan 
tillåta att svensk medborgare bosatt utom riket eller utländsk medborgare 
får vara revisor lämpligt att uppgift om medborgarskap och hemvist an
tecknas i aktiebolagsregistret. 

Bankinspektionen: Information om vem som utsetts till revisor i ett 
aktiebolag ger intressenterna möjlighet att förvissa sig om revisorns kom
petens. 

Riksskattcl'erket: Arbetsgruppen anför { s. 41) att en registrering av 
ifrågavarande slag inte är avsedd att kombineras med någon tillsynsverk
samhet. 

Aktiebolagsregistret vid patent- och registreringsverket. som förs manu
ellt. fungerar enligt RSV s mening inte tillfredsställande för närvarande, 
varför det nu inte är så användbart i samband med tillsynsverksamhet. Om 
registret framdeles kommer att föras med hjälp av automatisk databehand
ling öppnar sig emellertid helt andra möjligheter än i dag att använda det. I 
fall ett sådant datoriserat register byggs upp så att det är möjligt att 
använda namn som s. k. söknyckel kan man t. ex. mycket lätt ta reda på i 
vilka bolag en viss person är registrerad som revisor. Om kommerskolle
gium skulle få en direktansluten dataterminal till ett sådant register. bor
de registret kunna bli till nytta i kollegiets tillsyn över revisorerna. RSV 
anser därför att arbetsgruppens uttalande i denna fråga är alltför defen
sivt. - - -

I den föreslagna lydelsen av 10 kap. 2 § tredje stycket aktiebolagslagen 
stadgas att bestämmelserna i 15 § tillämpas på den huvudansvarige i de fall 
då auktoriserat eller godkänt revisionsbolag utsetts till revisor. 

I förslaget till I 0 kap. 15 § aktiebolagslagen anges i första meningen att 
bolaget för registrering skall anmäla vem som utsetts till revisor. 

I 2 * aktiebolagsförordningen föreslås vidare som ett tillägg till punkten 
3 att "fullständigt namn. personnummer och postadress beträffande revi
sor" skall anges i registreringsanmälan. Tillägget täcker inte de fall då ett 
revisionsbolag utsetts till revisor varför tilläggets ordalydelse bör vara 
"fullständigt namn. personnummer och postadress beträffande revisor 
respektive huvudansvarig i fall då revisionsbolag utsetts till revisor". 

I punkten 5 av 3 * aktiebolagsförordningen har föreslagits tillägget "eller 
revisor" i texten. På samma grund som nyss anförts, rörande 2 ~ punkt 3 
samma förordning, bör detta tillägg ha ordalydelsen "'eller revisor respek-
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tive huvudansvarig i fall då revisionsbolag utsetts till revisor". Detta 
förutsätter i sin tur att i I 0 kap. 2 ~ tredje stycket aktiebolagslagen före
skrivs att anmälan som där sägs skall lämnas skriftligen så att aktiebolag 
som utsett revisionsbolag till revisor har någon handling att ge in vid 
registrcringsanmälan enligt 3 9 aktiebolagsförordningen. 

l\ommaskollq:ium: Skyldighet för aktiebolag att för offentlig registre
ring anmäla vem som utsetts till revisor i bolaget skulle kunna få vissa 
allmänt preventiva effekter av det slag som sägs i promemorian. De synes 
dock vara av ganska marginell karaktär. Även om det administrativa 
besväret för bolag och registreringsmyndighet också skulle vara litet. är 
kollegiet något tveksamt till om värdet av en registrering av det slag som 
föresl[1s i promemorian motiverar de trots allt oundvikliga kostnaderna. 

Värdet av ett system med registrering av revisor i aktiebolag skulle bli 
större om dels registreringsanmälan förbands med nägon form av bekräf
telse frän revisorns sida. dels om initiativ till avregistrering kunde tas även 
av revisorn. Därigenom skulle kunna undvikas de kanske inte helt ovanliga 
fallen att som revisor anmäls någon som ej är villig att åtaga sig uppdraget 
eller ens har kännedom om att han utsetts och att bolag - sedan revisorn 
avgått - underlåter att föranstalta om nytt revisorsval inom rimlig tid. 
Likaså bör registreringsmyndigheten kontrollera att behörig revisor utsetts 
samt möjlighet finnas att ta fram uppgift om viss revisors samtliga uppdrag. 

Patent- och re>?istrerin1:s1•erket: Skyldighet att för registrering anmäla 
uppgift om revisor gällde enligt 1944 års aktiebolagslag för bolag med 
auktoriserad respektive godkänd revisor. I och med den nya aktiebolagsla
gens ikraftträdande den I januari 1977 försvann denna skyldighet. Skälet 
härtill torde ha varit den allmänna strävan till förenklingar och förbättring
ar av lagen som var avsikten med lagstiftningsarbetet. Detta kom även att 
gälla registreringsförfarandet hos patentverket. Borttagande av skyldighe
ten att registrera revisor har. såvitt patentverket kunna bedöma. inte 
inneburit att verkets kunder upplevt någon försämring av möjligheterna att 
ta del av information om aktiebolagen. Förfrågningar från allmänheten och 
myndigheter angående revisorer förekommer nämligen ytterst sällan. Av 
bolagens räkenskapshandlingar framgår vem som är bolagets revisor. Att 
nu införa registrering av revisorer skulle enligt patentverket innebära en 
återgång till ett mera byråkratiskt och betungande arbetssätt utan att någon 
fördel skulle vinnas. 

Enligt patentverkets uppfattning skulle tillräckliga upplysningar an
gående revisorer kunna inhämtas och tillhandahållas enklast därigenom att 
aktiebolagen ålades att uppge revisors namn och postadress i den revi
sionsberättelse som årligen skall inges till verket. Om revisionen utförts av 
ett revisionsbolag torde det vara tillfyllest att ange revisionsbolagets firma 
och bolagsnummer samt den huvudansvariges namn. 

Länsstyrelsen i Stockholms liin: Länsstyrelsen ansluter sig till detta 
förslag och motiveringarna härför. 

Lokala skattemvndi1:heten i Stockholm.1-föRderi: Registrering av revisor 
i t. ex. aktiebolags-, föreningsregister och - i vissa fall - i register över 
handelsbolag (jfr SOU 1978: 67 '"Nya bolagsregler m. m. '") har i vissa 
sammanhang en uppgift att fylla. Frågan måste dock ses i relation till 
revisors tystnadsplikt. Revisor som är förhindrad att uttala sig fullt ut om 
bolagets ställning m. m. kan i vissa fall ge den frågande en felaktig bild. 

Vidare hänger frågan samman med innehållet av revisors arbete. LSMS 
anser det emellertid rimligt att revisor registreras. dock att uppgift om 
namn och person-/organisationsnummer torde vara tillräckliga. Övriga 
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uppgifter, adress m. m .. ändras ofta och kan lämpligen nås via andra, 
officiella, register. t. ex. register hos tillsynsmyndighet. En frivillig uppgift 
i registret kan vara markering om att revisor är auktoriserad och/eller 
godkänd. 

Liinsstyrel.H'll i Götehorgs och Bohuslän: Länsstyrelsen tillstyrker detta 
förslag. Registreringen bör enligt länsstyrelsens mening komma att fä 
positiva effekter. Intressenter av olika slag kan förvissa sig om att revisor 
utsetts och att denne är behörig. Registreringen torde ocksfa komma att 
stärka revisorns ställning. vilket arbetsgruppen påpekat. 

Enligt länsstyrelsens mening är detta en angelägen fråga. Länsstyrelsen 
tillstyrker således, att de föreslagna ändringarna i aktiebolagslagen och 
aktiebolagsförordningen genomföres. 

FAR: Arbetsgruppen föreslår att det i aktiebolagsregistret skall intas 
uppgifter om revisor motsvarande vad som gäller beträffande bolags ställ
företrädare !3.3). FAR ställer sig positiv till att på detta sätt revisorer blir 
registrerade och uppgifterna om revisorer därmed tillgängliga för allmän
heten. Förslaget till ändring av ABL 10 kap. 15 §ger därutöver revisorn 
möjlighet att själv till Patent- och Registreringsverket anmäla sin avgång 
som revisor i ett bolag. en möjlighet som nu saknas. En motsvarande 
registreringsplikt för kvalificerade revisorer fanns i 1944 års aktiebolagslag 
men slopades under de nordiska samordningssträvandena vid den nya 
lagens utarbetande. 

FAR anser till skillnad från arbetsgruppen att PRV även bör åläggas 
bevakning av att behörig kvalificerad revisor finns. Med nuvarande data
tekniska hjälpmedel for hantering av bolagens registreringspliktiga upp
gifter torde det knappast medföra alltför stora extra insatser att kontrollera 
att vald revisor är behörig. Om behörig revisor inte utses inom tre år bör 
detta enligt FAR vara en likvidationsgrundande anledning varför ABL 13 
kap. 4 §bör kompletteras i detta avseende. 

FAR vill förorda att förslaget till ändring av akticbolagsförordningen 
3 * 5 skall följas av ett tillägg till 3 * 8 i samma förordning med innebörden 
att revisor vid nyval måste underteckna handling som visar att han accep
terat uppdraget. Syftet är att förhindra att revisorsval förrättas och regi
streras utan revisors vetskap. 

Föreningen S1•eriges taxeringsre1·isorer: Föreningen tillstyrker detta 
förslag. Det kommer att stärka revisorns ställning. vilket är en angelägen 
uppgift. Genom registreringen kommer olika intressenter att kunna för
vissa sig om att revisor utsetts i företaget och kontrollera att vederbörande 
är behörig. En viktig konsekvens blir också att revisorn får en mera 
officiell ställning gentemot utomstående intressenter. De kan kontrollera. 
att han är behörig. De har möjlighet att få kontakt med honom. 

Institutet för intern rel'ision: Institutet har intet att erinra mot arbets
gruppens förslag rörande aktiebolagsregistret. 

LRF: Registrering av revisor i aktiebolagsregistret synes under övriga 
givna förutsättningar vara ägnat att stärka revisorernas ställning. För att 
åsyftade fördelar skall nå full effekt erfordras emellertid en resursför
stärkning hos PRV så att de nuvarande handläggningstiderna avsevärt 
nedbringas. 

SA COISR ( = Cil·ilekonomerna.~ riksförhund): Denna åtgärd synes väl
motiverad då samtliga funktionärer enligt aktiebolagslagen härigenom 
finns registrerade på ett och samma dokument. Detta underlättar intres
senternas insyn vad gäller de i respektive aktiebolag aktuella funktionärer
na. Registreringen kan även ligga till grund för bevakning av att kompe
tenta revisorer väljs. 
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KF: I den mån revisionsplikt införs för andra företagsformer än aktiebo
lag bör enligt ett uttalande av arbetsgruppen på s. 41 motsvarande registre
ring ske också i dessa fall. KF konstaterar i samband med detta uttalande 
att det beträffande ekonomiska föreningar sedan länge föreligger revisions
plikt - något som också arbetsgruppen varit väl medveten om, se t. ex. 
promemorian s. 21. Arbetsgruppen har emellertid inte föreslagit ändringar 
i lagen ( 1951: 308) om ekonomiska föreningar (nedan kallad föreningslagen) 
i van: sig detta eller något annat avseende. KF har likväl inte antagit att 
detta förhållande bör tolkas så att arbetsgruppen ansett att de ekonomiska 
föreningarna skulle stå utanför reformen. Utevaron av konkreta förslag till 
ändring i föreningslagen torde möjligen kunna förklaras med att hela denna 
lag f. n. är föremål för översyn. 

KF har inga invändningar emot föreslaget vad gäller registrering av 
aktiebolags revisorer. Att i de länsvis förda föreningsregistren ta in upp
gifter om föreningarnas revisorer torde inte heller behöva medföra några 
större problem. 

1974 års bolagskommitte har i sitt delbetänkande Nya bolagsregler m. m. 
(SOU 1978: 67) föreslagit bestämmelser om ganska omfattande revisions
plikt för andra företagsformer än aktiebolag och ekonomiska föreningar. 
För de av förslaget berörda företagen föreligger registreringsplikt enligt 
handelsbolagsregisterlagen. Det torde därför inte möta oöverstigliga 
hinder att även beträffande dem införa bestämmelser om revisorsregistre
ring. därest bolagskommittens förslag om revisionsplikt skulle komma att 
genomföras. - - -

Sammanfattningsvis får KF således tillstyrka förslaget om registrering 
av revisorer i aktiebolagsregistret. 

S1·c11ska hankjåre11i11Re11: Enligt förslaget skall i 10 kap 15 ~aktiebolags
lagen upptas en bestämmelse om skyldighet för aktiebolag att successivt 
till Patentverket anmäla vem som utsetts till revisor. Bankföreningen anser 
att sådan anmälan när den avser auktoriserad eller godkänd revisor skall ge 
besked därom. 

Sl'enska försiikrinRsholav riksfiirhund: Riksförbundet tillstyrker denna 
bestämmelse. Motsvarande uppgifter om revisor bör enligt riksförbundets 
mening intas även i register över ekonomiska föreningar, försäkringsbolag. 
m. fl. 

S1·e11ska handelskammarfiirhundet och Sl't:riRl'S indusrrifiirhund: För
bunden har inte något att invända mot att det i aktiebolagsregistret intas 
uppgifter om revisor motsvarande vad som gäller beträffande aktiebolags 
stäl )företrädare. 

Stockholms kommun (=kammarkontoret): Arbetsgruppens förslag att 
det i aktiebolagsregistret skall intas uppgifter om revisor. motsvarande vad 
som gäller beträffande bolags ställföreträdare, tillstyrks. Nyttan härav 
torde dock kunna tillvaratas först när de brister som f. n. vidlåter patent
och registreringsverkets bolagsregister undanröjts. Ett utredningsarbete 
med denna inriktning bedrives också, enligt vad som under hand inhäm
tats, sedan hösten år 1977 av statskontoret. Arbetet har dock främst 
inriktats mot patent- och registreringsverkets bolagsbyrås interna situa
tion. Krav och önskemål från byråns avnämare. till vilka också kommunen 
hör, har inte systematiskt kartlagts. 

Det är angeläget att bolagsregistret ges en sådan uppläggning att det 
också kan fungera som ett effektivt hjälpmedel för bl. a. polisen och 
skatteadministrationen när det gäller att stävja ekonomisk brottslighet. 
Icke minst en snabb åtkomst till uppgifter i registret måste i framtiden 
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garanteras. Ett annat krav som måste ställas på registret är att samman
ställningar över samtliga tiolag, där exempelvis en viss revisor är engage
rad. snabbt kan erhållas. Med nuvarande registerlösning är detta i dagslä
get förenat med mycket höga kostnader. 

S1·e11ska re1·isor.rnn~f11ndet: Samfundet tillstyrker förslaget. 
!frenska sparbank~fbrenin)ten: Föreningen kan i och för sig tillstyrka 

förslaget. Det bör inte medföra något nämnvärt extraarbete för bolagen att 
lämna sådana uppgifter. Däremot kan förslaget vara tveksamt mot bak
grund av Patent- och registrerings verkets bolagsbyrås möjligheter att sköta 
sina serviceuppgifter mot allmänheten på ett tillfredsställande sätt. 

S1·enska fi'ireta1:ares rik.~fi1rh11nd: Med hänsyn till ett av de syften som 
anges i promemorian, nämligen att myndigheter som arbetar med frågor 
om ekonomisk brottslighet skall kunna vända sig direkt till revisor, ställer 
sig Förbundet avvisande till förslaget. Betänksamheten förstärks av senare 
i promemorian kommande förslag om uppmjukning av revisors tystnads
plikt. Förbundet har förvisso inget intresse av att skydda brottslingar men 
anser att vad som måste betecknas som brottsspaning bör bedrivas enligt 
de regler som redan gäller för sådan spaning. Vad angår allmänhetens m. fl. 
intressen av information om utseende av revisor och dennes kompetens 
kan detta i allmänhet säkert tillgodoses genom en hänvändelse till företags
ledningen. Lyckas inte detta, kan senaste årsredovisning lätt rekvireras 
hos patent- och registreringsverket. Har årsredovisning ej ingivits för 
senare år. är detta självfallet en signal till försiktighet. I sådant fall skulle 
förmodligen inte heller registrets uppgifter om revisor vara aktuella. 

SH/0-Familje.företagen och S1wi)tes köpmannaförh11nd: Under förut
sättning att registret kan hållas a jour har organisationerna ej någon in
vändning mot en sådan registrering. 

Svcri1:es redm·isningskons11/ters förbund: Vi biträder förslaget att det i 
aktiebolagsregistret skall intagas uppgifter om revisor motsvarande vad 
som gäller beträffande bolags ställföreträdare. 

Av sidan 42 i promemorian framgår att för det fall auktoriserat eller 
godkänt revisionsbolag utsetts till revisor. bör bestämmelsen tillämpas på 
den för revisionen huvudansvarige. Detta finner vi olämpligt. I stället bör 
registreringen avse revisionsbolagets organisationsnummer. annars tycker 
vi, att avsikten med godkänt eller auktoriserat revisionsbolag förfelats. 

4. Beteckning på revisors verksamhet 

Justitiekanslern: Enligt min mening bör man i denna del överväga bara 
en sak, nämligen att förbehålla titeln revisor åt de kvalificerade revisorer
na. Om denna väg inte anses framkomlig, finns ingen anledning att göra 
något alls. Att tillåta Per Persson att kalla sig revisor men förbjuda honom 
att kalla verksamheten för revisionskontor e. d. är inte bara motsägelsefullt 
utan också verkningslöst. 

Riksåklagaren: På skäl arbetsgruppen anfört torde det inte vara prak
tiskt genomförbart att förbehålla de kvalificerade revisorerna titeln revi
sor. Enligt min mening är det ej heller lämpligt att införa ett förbud för 
annan än kvalificerad revisor att använda ordet revision vid beteckning av 
sin näringsverksamhet. Det förefaller främmande att särbehandla ett i 
branschen så vanligt förekommande och för allmänheten känt begrepp som 
revisionsbyrå. Dessutom torde ett förbud av angivet slag mycket lätt 
kunna kringgås och därigenom bli mer eller mindre verkningslöst. I vart 
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fall torde tillräckliga skäl för kriminalisering i detta sammanhang ej förelig
ga. 

Ö1·eråklaRaren i GötehorRS äkhiRardistrikr: Förslaget att införa ett 
straffsanktionerat förbud för andra än kvalificerade revisorer att använda 
ordet revision vid beteckning av näringsverksamhet avstyrks. Restriktivi
tet bör iakttas med nya straffstadganden. Det straffrättsliga förfarandet är 
förhållandevis resurskrävande och bör därför användas i sf1 begränsad 
utsträckning som möjligt. Det framlagda förslaget kan ej anses omistligt. 
Andra vägar bör finnas för att framhålla värdet av de kvalificerade reviso
rernas tjänster. 

Ö1•eråklaRaren i Malmö åklaRardistrikt: Att svaga revisorer genom brist 
på kontroll, på grund av okunnighet eller vårdslöshet indirekt medverkat 
till ekonomisk brottslighet finns flera exempel på. Arbetsgruppen tar i 
detta sammanhang upp frågan om inte titeln revisor borde vara lagligen 
skyddad men förkastar tanken enär den bedömes som ej praktiskt genom
förbar bl. a. enär begreppet revisor har en sådan fast förankring hos all
mänheten. De skäl som anföres från arbetsgruppen utgör enligt min me
ning inte tillräcklig grund för att ej genomföra en lagstiftning om skydd för 
revisorstiteln så att endast den som är auktoriserad eller godkänd skall ha 
rätt att kalla sig revisor. Givetvis bör en sådan lagstiftning genomföras 
successivt under en övergångstid. Till en början bör arbetsgruppens för
slag om skydd för ordet revision eller sammansättningar med eller avled
ningar av detta ord genomföras. Här kan förutom vad som framhålles från 
arbetsgruppens sida anföras att eftersom envar kan starta en revisionsbyrå 
och därvid kalla sig "företagskonsult", "skattekonsult" etc. är detta ägnat 
att vilseleda allmänheten. En företagskonsult, som företar revisioner och 
tillika är skattekonsult. associeras lätt till person med civilekonomisk 
utbildning. Allmänheten utsättes på så vis för ett s. a. s. legaliserat bedrä
geri. Tillika bör innan titeln revisor blir lagligen skyddad arbetsgruppens 
rekommendation att kvalificerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebo
lag -vilket bör utsträckas till större handelsbolag - genomföras. 

LänsåklaRaren i Malmöhus län: Förslaget om förbud för andra än aukto
riserade eller godkända revisorer och revisionsbolag att i firma eller eljest 
vid beteckning av sin näringsverksamhet använda ordet revision eller 
sammansättningar med eller avledningar av detta ord är alltför ingripande 
och dessutom ganska verkningslöst. Det förefaller främmande att i detta 
sammanhang "monopolisera" ett så pass vanligt ord som revision. Om en 
byrå t. ex. heter Anderssons revisionsbyrå kan firmanamnet lätt ändras till 
revisor Anderssons byrå och därigenom göra ett lika vederhäftigt intryck. 
Bättre vore väl att avvakta och senare. efter eventuellt genomförande av 
auktorisationsreformen - "monopolisera" titeln revisor som tjänstebe
nämning på auktoriserade revisorer. Övriga "siffergranskare" kunde då 
lämpligen - liksom tidigare - benämnas godkända granskningsmän. 

LänsåklaRaren i Äll'sborv· län: Även om skäl kan finnas för att skydda 
beteckningen för de kvalificerade revisorernas verksamhet ifrågasättes om 
den straffsanktionerade bestämmelsen i förslaget till ny 31 § i revisorsför
ordningen bör genomföras. Regeln skulle leda till tolkningssvårighetcr och 
vara möjlig att kringgå. Skyddet för revisionen bör motsvara vad som 
gäller för advokat enligt 17 kap 15 §brottsbalken. alltså så som det nu är i 
30 § revisorsförordningen. 

Liinsåklagaren för speciella null: Jag ansluter mig till arbetsgruppens 
förslag som syftar till att stärka revisorernas ställning samt i viss omfatt
ning skydda revisorsnamnet. 
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Kammarrätten i Stockholm: Kammarrätten ställer sig tveksam till för
slaget att endast de auktoriserade eller godkända revisorerna eller revi
sionsbolagen skulle få använda sig av ordet revision eller sammansättning
ar med eller avledningar av detta ord i sin firma. Man vill härigenom införa 
ett skydd för ett så pass allmänt begrepp som revision. Det kan ifrågasättas 
om den personkrets, som avses skola skyddas, förstår innebörden av att 
vissa firmabeteckningar saknar exempelvis ordet revision och i stället 
använder ordet granskning. 

Bankinspektionen: Ett firmaskydd för de kvalificerade revisorernas 
verksamhet skulle innebära en angelägen förstärkning av dessa revisorers 
ställning och ett skydd för den som i framtiden behöver anlita en revisions
byrå. 

Riksskattel'erket: Förslaget att endast auktoriserade och godkända revi
sorer skall få använda ordet "revision" i beteckningen på sin verksamhet 
kan. enligt RSY:s uppfattning, fylla den funktionen att allmänheten upp
lyses om att de revisorer som får använda "revision" i nämnda beteckning 
uppfyller vissa kvalitetskrav. RSY anser däremot inte att den föreslagna 
regeln på något sätt kommer att motverka ekonomisk brottslighet. - - -

Arbetsgruppen föreslår att en ny 31 § införs i förordningen om auktorisa
tion och godkännande av revisorer. I paragrafen förbjuds generellt använ
dandet av ordet revision eller sammansättningar med eller avledningar av 
detta ord i firma eller eljest vid beteckning av näringsverksamhet. Det 
finns emellertid andra typer av revision än den som har med bokföring att 
göra. Begreppet revisionsbesiktning torde t. ex. användas i olika samman
hang. RSV förordar därför att "näringsverksamhet" i den föreslagna för
fattningstexten inskränks till "näringsverksamhet av den art som avses i 
denna förordning", så att regeln får en lämplig avgränsning. 

Kommerskolle1-ti11m: Kollegiet avstyrker förslaget. Om det tidigare 
nämnda förslaget att till revisor i aktiebolag skall utses auktoriserad eller 
godkänd revisor genomförs, torde marknadsutrymmet för andra yrkesut
övare som benämner sig revisor minska betydligt. Aktiebolag och till dem 
knutna personer skulle mer eller mindre automatiskt ledas till att även för 
uppgifter av annat slag än revision anlita kvalificerade yrkesmän. Förhål
landena på aktiebolagsområdet skulle med all säkerhet också slå igenom 
ifråga om andra rörelseformer. 

Förslaget om kvalificerad revision i alla aktiebolag innebär ej förbud mot 
att till (med-) revisor i aktiebolag och andra företagsformer utse annan än 
auktoriserad eller godkänd revisor. Till revisor kan således utses även den 
som yrkesmässigt utövar revision utan att inneha auktorisation eller god
kännande. Kollegiet finner det svårt ansluta sig till tanken att den som 
utövar en tillåten verksamhet skulle förbjudas att åsätta denna en beteck
ning som överensstämmer med de verkliga förhållandena. 

Även skäl av praktisk natur kan anföras mot förslaget. Ett inte obetyd
ligt arbete torde få nedläggas på att kontrollera förbudets efterlevnad. Inte 
minst torde frågan om ordet "revision" i visst fall använts för att beteckna 
näringsverksamhet eller ej komma att föranleda närmast oändligt utdragna 
diskussioner. Utrymmet för produktiva åtgärder på revisionsområdet är så 
stort att det måste ifrågasättas om myndigheternas begränsade resurser 
skall tas i anspråk för uppgifter av så ringa vikt som det här är fråga om. 

I detta sammanhang vill kollegiet något kommentera det förhållandet att 
arbetsgruppen ifrågasatt de i 11 och 18 §§ revisorskungörelsen intagna 
förbuden att i revisionsbolags firma intaga orden auktoriserad respektive 
auktoriserad eller godkänd. Arbetsgruppen har härvidlag anfört att risken 
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för missbruk måste vägas mot den fördel allmänheten skulle ha av att i 
firman angavs att friiga är om en kvalificerad byrå. 

Det torde inte allför sällan komma att inträffa - exempelvis genom 
ensamägares frånfälle - att auktoriserat eller godkänt revisionsbolag kom
mer i den situationen att auktorisationen eller godkännandet ej längre kan 
bestå. Det kan förutses att registrering av ny firma i sådant fall inte sällan 
skulle komma till stånd först efter avsevärd tidsutdräkt. För att undvika att 
vilseledande beteckning på revisionsbyrå uppkommer i bl. a. sådana situa
tioner har införts bestämmelserna i 11 och 18 ~~ revisorskungörelsen. 
Dessa hindrar självfallet inte att byråns formella status på andra sätt 
förmedlas till allmänheten. exempelvis att på brevpapper och andra hand
lingar anges "NN Revisionsbyrå AB - auktoriserat revisionsbolag". Så 
sker regelmässigt idag. 

Det är svårt se att det för den hjälpsökande allmänheten skulle innebära 
nt1gra nämnvärda förbättringar om orden auktoriserad eller godkänd fick 
ingå även i revisionsbolags firma. Från revisorshåll har till kollegiet ej 
framförts annat än att dagens system fungerar hl!lt tillfredsställande. 

Skånes lw11dclska111111are: Handclskammaren ställer sig i viss mån tvek
sam till detta förslag. Ordet "revision" förekommer i en del sammanhang. 
också utanför de verksamhctsfält som är de kvalificerade revisorernas. 
Om en tjänste- eller yrkesbeteckning skall förbehållas en viss kategori bör 
det vara möjligt att göra en klar avgränsning gentemot näraliggande verk
samhet. Så är måhända inte fallet i förevarande sammanhang. Under 
åtminstone en övcrgångstid kommer vidare ett antal mindre företag att få 
anlita ej kvalificerade revisorer. Det torde vara inkonsekvent all inte 
medge dessa redovisningsföretag att vid beteckning av sin näringsverk
samhet få använda ordet revision. Mot bakgrund av det sagda bör enligt 
Handelskammarens mening den föreslagna regeln i vart fall inte införas 
förrän kravet att alla företag skall anlita kvalificerade revisorer har kunnat 
genomföras. 

Patent- och reRistrerings1•erket: Enligt utredningsförslaget skall endast 
kvalificerade revisorer i sin firma eller vid beteckning av sin näringsverk
samhet begagna uttrycket revision. Som tidigare framhållits är det ofta 
förekommande att revisionsuppdrag utföres av icke kvalificerade revisorer 
utan att anmärkning har riktats mot deras sätt att sköta uppdragen. Patent
verket har svårt all förstå skälen för att beröva en duglig yrkeskår rätten 
att bedriva sin yrkesgärning under en beteckning som adekvat anger verk
samhetens art. Det framlagda förslaget framstår dessutom som föga effek
tivt och knappast ägnat att främja det intresse som BRÅ vill tillgodose, 
eftersom förbudet inte skall avse användandet av beteckningen revisor. 

Patentverket avstyrker därför förslaget i denna del. 
Niiringsfrihetsomhudsmannen: Arbetsgruppen har lämnat vissa förslag 

och rekommendationer som syftar till att stödja '"de kunniga och seriösa 
revisorernas" verksamhet. Därmed åsyftas uppenbarligen sådana revi
sorer eller revisionsbolag som auktoriserats eller godkänts av kommers
kollegium. Dessa revisorer och bolag har genom den offentliga auktorisa
tionen respektive godkännandet givits ett visst försteg i konkurrensen 
gentemot övriga revisorer eller revisionsbolag. Uppenbarligen finns det ett 
stort antal kunniga revisorer utanför de av kollegiet auktoriserade eller 
godkända revisorernas krets. Det finns sålunda för närvarande ett relativt 
brett utbud av revisionstjänster. Priset på dessa tjänster torde variera 
beroende på tjänstens kvalitet respektive revisionsföremålets omfattning 
och svårighctsgrad. En köpare har i dagens läge möjlighet att med beaktan-
15 Riksd11~en 1979180. I s11ml. l\'r 143. Bi/11gcde'i 
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de av kvalitet och pris välja inom ett varierat uthud av revisionstjänster. 
Förslaget att förbjuda andra iin auktoriserade eller godkända revisorer och 
revisionsbolag att i firma eller eljest vid beteckning av näringsutövning 
använda ordet revision eller sammansättningar med eller avledningar av 
detta ord skulle medföra en påtaglig hegränsning av konkurrensen med 
fara for skadlig verkan såväl på prisbildningen för hiir ifrt1gavarande tjäns
ter som för annans näringsutövning. Det synes inte sannolikt att det 
föreslagna systemet skulle kunna ha någon så påtaglig effekt i kampen mot 
den ekonomiska brottsligheten att det skulle uppväga nyssnämnda nackde
lar från konkurrenssynpunkt. Förslaget avstyrkes däri"ör. 

Länsstyrelsen i Stockholms liin: Länsstyrelsen har i och för sig inget att 
erinra mot detta förslag men ställer sig tveksam till förfarandet att beröva 
existerande företag deras kanske väl inarbetade firmanamn. En alternativ 
lösning vore att i stället tillåta kvalificerade revisorer och revisionsbolag 
att i sina firmor använda beteckningen godkänd eller auktoriserad. t Även 
arbetsgruppen ifrågasätter ju, om de nuvarande bestämmelserna i 11 och 
18 ** revisorskungörelsen skall behållas - sidan 44 i promemorian). 

Lokala skattemvndil{heten i Stockholms .fiJ1:dcri: Kommerskollegiums 
verksamhet vid registrering av revisor bör i första hand utgöras av en 
allmän prövning huruvida revisor besitter erforderligt grundkunnande (jfr 
avsnitt 2.2). Anledning saknas att ställa kravet på användning av revisors
begreppet högre än godkännande vid sådan prövning. Godkänd revisor 
skall registreras i kommerskollegiums register. Beteckningen revisor kan 
då knytas till nämnda registrering. Det får sedan ingå i kommerskollegiums 
tillsynsverksamhet att bedöma huruvida registreringen skall kvarstå. 

Länsstyrelsen i Giitehor1:s och Bol111s liin: Länsstyrelsen vill inte mot
sätta sig förslaget. Om det genomföres, kommer det att fungera som ett 
stöd för de seriösa och kompetenta revisorerna. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län: Förslaget att ordet revision eller sam
mansättningar med eller avledningar av detta ord endast får användas i 
firmanamn av auktoriserad eller godkänd revisor eller revisionsbolag sy
nes icke uppfylla avsett ändamål. nämligen att stödja de seriösa och 
kompetenta revisorerna. Enligt arbetsgruppen är det icke praktiskt möjligt 
att förbehålla titeln revisor åt de kvalificerade revisorerna. Det innebär, att 
även personer utan egentlig kompetens har möjlighet att inregistrera i 
aktiebolagsregistret "revisor NN AB" och under sådan firmabeteckning 
bedriva såväl bokförings- som revisionsverksamhet. Under sådana förhål
landen är det svårt att inse hur arbetsgruppens förslag skall kunna utgöra 
ett stöd för de kvalificerade revisorerna. 

FAR: FAR tillstyrker arbetsgruppens förslag. Från allmän synpunkt 
vore ett skydd även för beteckningen revisor angeläget. men med hänsyn 
till att "revisor" betecknar både en funktion och en titel synes det i dag 
stöta på praktiska problem att införa ett sådant skydd. 

Föreninl{en Sveri1:es taxerinRsrel'isorer: Förslaget synes - om det ge
nomföres - kunna verka som ett stöd för seriösa och kompetenta revi
sorer. Om man genomför förslagen om registrering av revisor och att alla 
revisorer i bolag skall vara godkända eller auktoriserade synes dock firma
beteckningen vara av relativt underordnad betydelse. 

Institutet .fi"ir intern rn•ision: Institutet kan inte biträda arbetsgruppens 
förslag att i lagstiftning införa en regel av innebörd att andra än auktorise
rade och godkända revisorer och revisionsbolag ej får i firma eller eljest vid 
beteckning av sin näringsverksamhet använda ordet revision. Som redan 
framhålls av arbetsgruppen finns inga förutsättningar att skydda titeln 
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revisor. Så länge sådana förutsättningar saknas kan enligt institutets me
ning något effektivt skydd av ordet revision som beteckning av en närings
verksamhet inte åstadkommas. 

LRF: Man torde kunna konstatera att det med nuvarande och ev. utöka
de utbildningsresurser inte borde föreligga någon brist i tillgången på 
kvalificerade revisorer. Arbetsgruppen styrker att det finns goda möjlighe
ter till komplettering för dem som idag inte har formell kompetens. 

Vi anser att föreskrifterna kan utformas på angivet sätt samt att reglerna 
införes med hänsynstagande till erforderlig övergångstid. En del praktiska 
problem synes dock återstå att lösa(!. ex. uppgifter i yrkesregister av olika 
slag). 

SACOISR (= Civileko11omerna.1 rik.1.fhrh1111d): På sikt iir detta något som 
bör eftersträvas. Med hänsyn till att remissen ej visar i vilken utsträckning 
kvalificerad revision finns att tillgå förutsättes givetvis en övergångsperiod 
som beaktar tillgången pä kvalificerade revisorer. 

J\.F: KF vill ifrågasätta om inte samma skäl som talar emot att förbehålla 
de auktoriserade och godkända revisorerna titeln revisor också starkt talar 
emot att förbehålla dem ordet revision på det sätt h~ir föreslagits. Revision 
iir ett allmänt använt ord. som i dag betecknar samtliga typer av revisors
verksamhet, alltså även uppdrag som utföres av revisorer. vilka inte är 
kvalificerade på särskilt sätt. Om arbetsgruppen accepterar att ordet revi
sor används i denna mycket vida betydelse. är det svårt att förstå hur ordet 
revision skulle kunna ges en mera begränsad och kvalificerad innebörd. 
Till skillnad från I. ex. advokatverksamhet. som endast kan bedrivas av 
medlem i Sveriges advokatsamfund. kommer revision i betydelsen "'de 
uppgifter som åvilar en revisor" även i fortsättningen i många fall att 
kunna utföras av revisorer som inte har speciell kompetens. 

Arbetsgruppen har genom sitt förslag velat åstadkomma ett skydd för 
beteckningen på de auktoriserade eller godkända revisorernas verksamhet 
och en kvalitetsgaranti för den som vänder sig till en revisionsfirma. 
Gruppen konstaterar att om revisor vid hänvändelse till allmänheten angav 
sin kompetens. detta skulle tjäna som en vägledning för avnämarna, och 
arbetsgruppen ifrågasätter därför om inte förbuden i revisorskungörelsen 
11 * första stycket och 18 § mot att använda orden auktoriserad eller 
godkänd i revisionsföretags firma bör upphävas. 

Som torde ha framgått av ovanstående är KF mycket tveksamt an
gående lämpligheten i att förbjuda användandet av ordet revision i annan 
firma än auktoriserad eller godkänd revisors firma. KF avstyrker därför 
förslaget i denna del och förordar att man nöjer sig med att upphäva 
nyssnämnda förbud i§§ 11 och 18 revisorskungörelsen. Härigenom skulle 
berörda revisorer få en möjlighet att i bolagsfirman upplysa allmänheten 
om sin kompetens. 

Därest den föreslagna reformen likväl skulle komma att genomföras. 
finner KF det synnerligen angeläget att lagstiftaren tydligt och klart anger 
vad som innefattas i lagtextens uttryck "eller eljest vid beteckning av sin 
näringsverksamhet". Med tanke på den stora användning som ordet revi
sion i praktiken har är det nämligen annars risk att denna formulering 
kommer att medföra tillämpningssvårigheter. 

KF skall här liimna ett exempel på de tolkningsproblem. som kan upp
komma. 146 § 2 mom. föreningslagen stadgas bl. a.: "Finnes hos samman
slutning med ändamål att handhava gemensamma uppgiftt:r för föreningar 
särskilt revisionsorgan inrättat. må sammanslutningen eller. där revisions
organet utgör juridisk person. denna kunna utses till revisor." Vid KF. 
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som är centralorganisation för cirka 160 konsumentföreningar samt ett 
tjugotal produktions- och begravningsförcningar runt om i landet. finns ett 
dylikt revisionsorgan. benämnt Föreningsrevisionen. Till revisorer i de 
olika konsumentföreningarna skall enligt föreningarnas stadgar utses dels 
KF (dvs. i praktiken Föreningsrevisionen), dels ett antal lokala revisorer 
(dvs. i praktiken lekmän i föreningarna). Inom Föreningsrcvisionen utföres 
kvalificerat revisionsarbete av icke-auktoriserade yrkesrevisorer med ofta 
lika god teoretisk bakgrund som auktoriserade revisorer och dessutom 
med stor yrkeserfarcnhel. Är det. om arbetsgruppens förslag genomföres. i 
fortsättningen tillätet för KF all använda en beniimning. i vilken ordet 
revision ingår. på här heskrivet organ? Med andra ord: Är hiir fråga om 
"beteckning av näringsverksamhet''".' 

KF anser emellertid att berört stadgande. om reformen genomföres. 
även ur en annan synpunkt bör ges en något annorlunda utformning än 
arhetsgruppcn föreslagit. KF delar arbetsgruppens uppfattning att rätten 
att i firma etc. använda ordet revision bör vara förbehållen revisorer som 
hedriver kvalificerad revision. Sådana. ovan beskrivna. klart kompetenta 
revisionsorgan som inrättats vid centralorganisation för ekonomiska för
eningar - och även kan vara organiserade som självständiga juridiska 
personer - bör därför i stadgandet jämställas med auktoriserade och 
godkända revisorer och revisionsbolag i fråga om rätten att i firma etc. 
anviinda ordet revision. Av samtliga dessa revisionsorgan utföres nämligen 
kvalificerad revision. - Jämför vad som anföres i samband med kravet på 
kvalificerad revision i samtliga aktiebolag. - - -

Sammanfattningsvis får KF således avstyrka förslaget att endast aukto
riserade eller godkända revisorer eller revisionsbolag i firma eller eljest vid 
beteckning pft sin näringsverksamhet skall få använda ordet revision. men 
däremot förorda att förhuden i revisorskungörelsen mot att använda orden 
auktoriserad eller godkänd i revisionsföretags firma upphäves. 

Sl'cnsf.:a försiif.:rinRshola>:s rik.~fhrhund: Riksförbundet tvivlar på att den 
föreslagna lagbestämmelsen kan slå igenom även om ett straffstadgande 
knyts till förhudet. Revision är som gruppen påpekar ett allmänt ord och 
har ingen entydig innebörd. Riksförhundet vill i stället föreslå att ett 
särskilt begrepp införs som avser revision utförd av auktoriserad eller 
godkänd revisor (t. ex. auktoriserad revision, etc.). 

S1·cnsf.:a handc/ska111mm:förh1111der och S1·criges i11d11str(för/J1111d: Såvitt 
förbunden idag kan bedöma kommer åtskilligt revisionsarbete även fort
sättningsvis under relativt lång tid att utföras av icke kvalificerade revi
sorer. Man har därvid att beakta all förslag även framlagts att ekonomisk 
verksamhet av viss betydenhet som inte bedrivs i aktieholagsform skall 
vara föremål för revision. Med hänsyn härtill synes det för närvarande inte 
lämpligt att förbjuda de icke kvalificerade revisorerna att använda ordet 
revision i sin firma. 

S1·cnska komm1111.fårh1111det: Lika litet som det iir praktiskt möjligt eller 
ens önskvärt att förbehålla titeln revisor åt de kvalificerade revisorerna -
vilket diskuterats av arbetsgruppen - lika litet kan ordet revision som 
beteckning på näringsverksamhet reserveras för auktoriserade eller god
kända revisorer och revisionsbolag. Arbetsgruppens förslag skulle bl. a. 
innehära. att Svenska kommunförbundets revisionsavdelning. som har ca 
250 anställda. varav ett tiotal auktoriserade revisorer. och som biträder 
primärkommuner. landsting. kyrkliga kommuner samt aktiebolag och stif
telser inom den kommunala sektorn med yrkesrevision. inte längre skulle 
kunna bedriva sin verksamhet med hibchållande av den vedertagna be-
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teckningen. Förbudet skulle ocks[1 komma att giilla de revisionskontor som 
organiserats inom några landsting och större primärkommuner och som i 
viss utsträckning bedriver extern verksamhet i t. ex. bolag inom det kom
munala området. Dessa exempel torde räcka för att visa att arbetsgruppen 
inte tillräckligt studerat följderna av det föreslagna förbudet. 

Den sanering av revisorskären ~om förslaget om inskriinkning i riilten att 
använda ordet revision syftar till bör enligt styrelsens mening i stället 
kunna uppnås genom att kravet på k valificcrnde revisorer utstriicks till alla 
företag i den takt Sl)m tillgången på revisorer tillåter. 

Stockholms kommun (= kammarkontol"l'f): Revision utövas l. ex. hos 
myndigheter som riksrevisionsverkct eller revisionskontoret i Stockholm. 
hos organisationer som Svenska Kommunförbundet genom dess revisions
avdelning, av ett stort antal yrkesmässiga eller förtroendevalda revisorer 
och - internt - av flertalet stora verksamhetsdrivande organisationer. 
Arbetsgruppen föreslår att begreppet "revision" reserveras för den verk
samhet som bedrives av det relativt ringa antalet auktoriserade eller god
kiinda revisorer. Något stöd för en s[1dan åtgärd synes varken finnas i 
gällande lag eller i det allmänna medvetandet. 

Däremot finnes ej skäl motsätta sig att möjlighet ges auktoriserade eller 
godkända revisorer att i firma för handelsbolag eller aktiebolag, vari deras 
verksamhet bedrivs, använda beteckningarna auktoriserad respektive god
känd. Förslaget kan underlätta för näringsidkarna att finna eftersökt kom
petensnivå hos sin revisorskontakt. 

LandstinRsförhundet: Förslaget om förbud för andra än auktoriserade 
eller godkända revisorer och revisionsbolag att få använda ordet revision 
m. m. vid beteckning av sin näringsverksamhet synes få för vittgående 
följder avseende den kommunala revisionen; i den delen finner förbundet 
att förslagen i promemorian bör analyseras grundligare innan författnings
ändringar aktualiseras. 

S1·enska revisorsamfi111det: Förslaget tillstyrkes. Ett dylikt förbud skulle 
enligt samfundets mening ge vägledning och garanti för den som söker 
kontakt med revisor. Samfundet anser vidare, att det nuvarande förbudet i 
18 § revisorskungörelsen för auktorisera! eller godkänt revisionsbolag att i 
sin firma använda ordet "auktoriserad" respektive "godkänd" bör utgå. 

Si·enska sparha11k.~f'öreninue11: Förslaget kan i förstone synas långtgåen
de. Med hänsyn till behovet av att ett skydd och en kvalitetsgaranti 
tillskapas för den som behöver anlita en revisors tjänster ävensom till alt 
de seriösa och kompetenta revisorerna kan behöva stödjas i sin verksam
het. tillstyrker föreningen förslaget. 

5freriRes bokföri111:s- och rnisionshvråers .fiJrh1111d: Inga andra företags
former än aktiebolag har behandlats. Broltsligheten är icke isolerad till 
aktiebolag, utan förekommer oberoende av företagsform. 

Ordet revisor är allmängiltigt, och förekommer oberoende av företags
form. För myndigheter, banker, företag och allmänhet har ordet revisor en 
så viktig funktion, att det inte kan lagstiftas bort. 

Brottsligheten kan inte förhindras genom att förbjuda ett ord samt av
gränsa frågeställningen till enbart aktiebolag. En yrkeskår av revisorer 
kommer att finnas i alla former av företag alldeles oberoende av vad de 
kommer att kalla sig, eller få kalla sig. - - -

I branschsammanslutningar utanför f AR och SRS finnes många med
lemmar vars utbildning och kompetens överstiger genomsnittet av såväl 
auktoriserade som godkända revisorer och som arbetat seriöst som revi
sorer i många år utan någon som helst anmärkning. Att dessa inte kunnat 
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bli auktoriserade eller godkända revisorer beror uteslutande pt1 att de 
saknar föreskriven praktik hos auktoriserade eller godkända revisorer. 
Detta krav borde diirför slopas, då det inte pä nägot sätt utgör ett mäl! på 
kompetensen som revisor. Beteckningen "kvalificerad" revisor är d~irl'ör 
missvisande. d;'\ många revisorer som inte är auktoriserade eller godkiinda 
iir minst lika kvalificerade som dessa. 

Att fråntaga denna grupp rätten att kalla sig revisorer iir diirför klart 
diskriminerande. 

Förbundet föreslår att ordet revisor får användas av den person som: 
I. sjiilvständigt. varaktigt och mot ersättning i ej allt för ringa omfattning 

(rörelsekriterierna i taxeringshandledningen) utför revisioner. upprättar 
årsredovisningar åt företag. upprättar självdeklarationer etc. 

2. har lägst en utbildning som gymnasie- eller företagsekonom eller annan 
utbildning som tillsammans med god praktik anses motsvara detta, 

3. har minst fem års allsidig praktik från revisionsbyrå. redovisningsbyrå. 
större företags redovisnings- eller ekonomiavdelning i ansvarsställning 
som chef eller chefsassistent. eller liknande. 

4. har på särskild fastställd blankett anmält sig till länsstyrelsen för regi
strering som revisor. Anmälningen skall även göras av auktoriserade 
och godkända revisorer. 
Efter inregistrering skall Länsstyrelsen utfärda särskilt registreringsbe

vis. Länsstyrelsens skattechef kan dra in beviset med stöd av dokumente
rat brottsligt förfarande i yrkesutövningen. 

Ordet revisor föreslås sålunda få användas enbart av den, som erhållit 
särskilt registreringsbevis. Som beteckning på sin näringsverksamhet skall 
de få använda ordet "revision". 

Registrerad revisor skall ha samma rätt till utbildning och information i 
gransknings- och skattefrågor som revisionscnheternas personal. Praktiskt 
sett kan detta lösas genom tillhandahållande av litteratur och information 
samt informationsdagar. 

Rådet har pekat på missbruk av ordet revisor. P. g. a. dess allmängil
tighet måste det vara kvar. Saneringen kan ske på ett betydligt enklare sätt 
i det här föreslagna. 

Svenska JiJn•taRares riksfiirh1111d: Förbundet finner arbetsgruppens för
slag i och för sig harmlöst men också utan större praktiskt värde. Gruppen 
slår fast att man inte kan reservera titeln revisor för auktoriserade eller 
godkända revisorer. Det oaktat menar gruppen att det skulle innebära ett 
skydd och en kvalitetsgaranti för revisorernas kunder om ordet revisions
byrå och andra sammansättningar med ordet revision reserverades för den 
verksamhet som utövas av de kvalificerade revisorerna. Det verkar inte 
troligt. 

Ledningen för ett mindre företag har heller inte svårt att välja mellan 
revisorer av olika kvalitetsgrad. Redan telefonkatalogens yrkesregister 
talar om vem som är auktoriserad revisor. vem som är godkänd revisor och 
vem som är "annan revisor··. 

SHIO-Familfl'.f'iiretaRl'll och S1•eriRes köpmannaförhund: Vidare före
slås att enbart auktoriserade eller godkända revisorer och deras revisions
bolag tillåts att i firma eller på annat sätt vid beteckning av verksamheten 
använda ordet revision. Företagen kan därmed vara säkra pf1 att en auk
toriserad eller godkänd revisor (revisionsbyrå) är formellt kvalificerad. 
Förslaget tillstyrks. 

S1·eriRes redol'isninvkon.rnlters fiirh1111d: Vi tillstyrker förslaget. 
Emellertid är det då högst väsentligt, all revision verkligen betyder 
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revision och inte är en falsk beteckning för redovisning. Behovet av det 
skydd och den kvalitetsgaranti. som omnämnes å sid. 44 i promemorian är 
minst lika viktig beträffande redovisning som revision. 

Vi tror därför. att en nomineririg av redovisningskonsulter skulle kunna 
innebära bland annat följande fördelar. 

Säkerställande av skydd för betydande ekonomiska viirden. 
De ekonomiska värdena i ett företag är betydande för alla företagets 

intressenter. Staten har intresse av att skatter och avgifter redovisas och 
inlevcreras i laga ordning. De anställda och företagaren själv har intresse 
av företagets fortbestånd för sin bärgning. Leverantörerna har intresse av 
att få betalt för sina leveranser till företaget. Allt detta kräver en väl 
organiserad ekonomifunktion. som för de små företagen skall finnas att 
tillgå i form av redovisningskonsulter. 

Information till uppdragsgivarna. 
Den information. som ligger i nomineringen, är av värde från uppdrags

givarens synpunkt inte minst därigenom. att den kan ge hjälp vid valet av 
en lämplig redovisningskonsult att anlita antingen överhuvudtaget eller på 
den aktuella orten eller i den aktuell<J situationen. 

Säkerställande av tillgång på tillförlitliga redovisningskonsulter. 
Till nomineringen skall vara knutet en ansvarighetsförsäkring mot för

mögenhetsförlust av obligatorisk karaktär. Dessutom skall till nominering
en fogas krav på, att redovisningskonsulten iakttagcr uppställda etiska 
normer i sin verksamhet. 

Säkerställande av yrkesskicklighet och främjande av vidareutbildning. 
Förekomsten av ett nomineringssystem och en kader av godkända redo

visningskonsulter verkar med all sannolikhet positivt på den allmänna 
kompetensnivån inom branschen också när det inom denna finns ett stort 
antal icke nominerade yrkesutövare. 

Till ett ambitiöst utformat nomineringssystem hör också ett väl utveck
lat utbildnings- och fortbildningsprogram. Dessa utbildningsinsatser har 
stor betydelse för yrkesskicklighetens upprätthållande och vidareutveck
ling inom redovisningsbranschen. Ty med den takt, som under senare år. 
nya lagar på berörda områden tillskapats. är det inte tillräckligt att klara 
sina förpliktelser med kunskaper. som har sin grund ens endast ett fåtal år 
tillbaka. 

Den obligatoriska vidareutbildningen för godkänd redovisningskonsult 
bör ligga inom områdena skatterätt. arbetsrätt, associationsrätt och annan 
ekonomisk lagstiftning. Därutöver är en kontinuerlig uppdatering av Bok
föringsnämndens anvisningar av stort värde. 

Utveckling av begreppet God redovisningsbyråsed. 
Vid sidan om Bokföringslagens begrepp God redovisningssed och Aktie

bolagslagens begrepp God revisionssed bör även begreppet God redovis
ningsbyråsed utvecklas. Sistnämnda begrepp bör v<Jra normgivande för 
arbetet på redovisningsbyråer. dit de mindre företagen är hänvisade att få 
sin redovisning utförd. 

Vi har inom vårt förbund påbörjat arbetet med utveckling av vad som 
bör ingå i begreppet God redovisningshyråsed. Vi fortsätter detta arbete i 
den takt, som vår kapacitet medgiver, och vi ställer oss gärna till förfogan
de for vidare information härom. 
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5. Revisors tystnadsplikt och uppl_ysningsskyldighet 

Justitiekanslern: Arbetsgruppens förslag att införa en bestiimmelsc som 
ålägger revisor ovillkorlig upplysningsskyldighet gentemot bl. a. ny revisor 
och konkursförvaltare anser jag angeläget. 

Det ålderdomliga uttrycket "i oträngt mål" hör undvikas. Ordet "obe
hörigen·· är att föredra. Överensstämmelse med banklagens begrepp "i 
oträngt mål" och med den innebörd detta uttryck fött genom praxis pil 
bankområdet och genom Nials framställning torde kunna erhållas genom 
ett uttalande i förarbetena att sådan överensstämmelse avses. 

Rikstlkiltgaren: En avgörande förutsättning för att revisor skall betros 
med upplysningar och förtroenden från företagslcdningens sida torde vara 
att företagsledningen kan utgå ifrån att revisorn avhåller sig från att opå
kallat lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till aktieägare eller 
utomstående. En bestämmelse om tystnadsplikt för revisor är därför ofrån
komlig. Självfallet uppstår svårigheter niir det gäller att utforma en bestäm
melse som tillgodoser såväl det nämnda sekretessbehovet som intresset för 
utomstående. t. ex. rättsvårdande myndigheter. att utnyttja revisorns vet
skap om bolagets förhållanden. Såsom arbetsgruppen anfört är det från 
brottsbekämpningssynpunkt angeläget att bestämmelsen i detta hänseende 
ändras så att den intresseavvägning varom här är fråga kommer att tilläm
pas på ett mera nyanserat och flexibelt sätt. Arbetsgruppens förslag att 
bestämmelsen omarbetas efter mönster av banksekretessen synes godtag
bart. Innebörden av begreppet "i oträngt mål" måste dock närmare bely
sas och konkretiseras. Beträffande upplysningsplikten delar jag arbets
gruppens uppfattning att det i lagtexten bör fastslås. att revisorn har en 
ovillkorlig skyldighet att lämna upplysningar till medrevisor. särskild 
granskningsman. ny revisor och, om bolaget försatts i konkurs. konkurs
förvaltare. 

Överåklagaren i Stockholms åklagardistrikt: Inte sällan när det gäller 
utredningar om gäldenärs- eller skattebrott. om vilka brott misstankar 
oftast uppkommer i samband med ett bolags försättande i konkurs. intager 
revisorn en huvudställning. Det är denne. som fortlöpande haft insikt i 
bolagets skötsel och därför bör kunna ställa ovärderligt material till de 
brottsutredande myndigheternas förfogande. I allt för stor utsträckning 
förekommer det emellertid att revisorer med hänvisning till sekretessen 
anser sig böra vägra att lämna begärda upplysningar om bolaget. 

Förslaget om en absolut upplysningsplikt om bolaget av revisor. som av 
en eller annan anledning lämnat sitt uppdrag. till ny revisor och av denne. 
om så skett. till konkursförvaltaren. om bolaget försatts i konkurs. innebär 
att konkursförvaltaren på grund av upplysningskedjan i sin berättelse i 
större utsträckning bör kunna presentera uppgifter om bolaget. som kom
mer att vara av största vikt för de brottsutredande myndigheterna. 

Överåklagaren i Göteborgs åklagardistrikt: Ett förslag med särskilt in
tresse för åklagare rör regleringen av revisors tystnadsplikt och upplys
ningsskyldighet. Det är uppenbart att den nuvarande regleringen bärs upp 
av skyddsvärda intressen. Viktigt är att tystnadsplikten har en sådan 
utformning, att revisorn betros med all information från företagsledningen 
som erfordras för att en meningsfull revision skall kunna genomföras. 
Lagstiftaren bör därför iaktta försiktighet vid en förändring av tystnads
pliktens utformning. Den väg som arbetsgruppen anvisar - en omarbet
ning efter mönster av banksekretessen - förefaller användbar. Uttrycket 
"i oträngt mål" är visserligen föga klargörande men arbetsgruppen hiinvi-
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sar till den tolkningshjälp som kan fås från praxis inom bankväsendet och 
Nials framställning i ämnet. Förslaget bör därför kunna godtas. 

I avsnittet om revisors upplysningsskyldighet slår arbetsgruppen fast, 
all revisor redan enligt gällande lag har upplysningsskyldighet gentemot 
bl. a. medrevisor, ny revisor och konkursförvaltare. Eftersom oklarhet 
tydligen råder härom i revisorskretsar. är ett klargörande genom lagstift
ning motiverat. 

Ö1·t'l"äklagare11 i Malmö åklagardistrikt: I fråga om revisors tystnads
plikt och upplysningsskyldighet är följande att framhålla. Den nya aktiebo
lagslagen liksom den gamla förpliktar revisorn att verka för bolagets bästa 
men stipulerar ingen upplysningsskyldighet till det allmänna utöver vad 
som framgår av revisionsberättelsen. Nu föreslår arbetsgruppen att i lagen 
införes en bestämmelse varav uttryckligen framgår att revisor har en 
ovillkorlig upplysningsskyldighet gentemot medrevisorer. särskild grans
kare. ny revisor och, om bolaget försättes i konkurs, konkursförvaltare. 
Tillika rekommenderas att revisorsorganisationerna kompletterar sina 
etiska regler med att "revisor har, på grund av den ställning som ifråga om 
revision getts honom i lagstiftningen. plikter även mot allmänheten och det 
allmänna". Om nu revisor vid granskning av aktiebolags böcker finner att 
VD. styrelseledamot eller annan företrädare för bolaget kan misstänkas för 
brott bör han i första hand tillse att företagsledningen blir informerad. Om 
ej åtgärder vidtas för att utreda saken kan den frågan ställas om revisorn 
kan åläggas annan skyldighet än anmärkning i revisionsberättelsen. Till
spetsat kan revisorn exempelvis ha funnit att bolaget sedan flera år tillbaka 
använder sig av vilseledande bokföring. Ansvarig härför är styrelsen, som 
tillika äger hela aktiestocken. Det torde vara helt klart att styrelsen inte 
kommer att tillåta anmärkning i revisionsberättelsen utan i stället kommer 
att tillse att uppdraget för revisorn återkallas. Denne skall då enligt försla
get åläggas en upplysningsskyldighet gentemot den nya revisorn. Men om 
denne är "handplockad" av styrelsen? Vilken skyldighet åligger då den 
avgående revisorn gentemot det allmänna? Skall han anses ha en rätt att 
anmäla saken för åtal utan risk för skadestånd? En plikt att anmäla saken 
kan väl aldrig åläggas honom. I arbetsgruppens rekommendationer an
gående utvidgning av de etiska reglerna sägs att "det medför ej heller 
skyldighet för denne att särskilt tillvarata myndigheternas intressen". 

Då det är av synnerlig vikt både för bolaget och dess borgenärer som för 
det allmänna att revisionsberättelsen uppfyller bestämmelserna i 10 kap. 
10 § aktiebolagslagen föreslås att upplysningsskyldigheten genomföres så 
att avgående revisor ålägges upprätta skriftlig dokumentation av vad han 
funnit samt att pågående revisor påtecknar att han tagit del av anmärkning
arna varefter var och en behåller ett exemplar av dokumentationen. Här
igenom skapas en garanti för att eventuella oegentligheter kommer att 
anmärkas i revisionsberättelsen. Revisorn skulle'tillika erhålla en själv
ständigare ställning. Med hänsyn till det betydande intresse det allmänna 
har i företagen ej enbart på grund av skatter utan även som kreditgivare 
och lönegarant är det av största vikt att den kontroll av bolagen som 
revisorerna utför skötes enligt aktiebolagslagens bestämmelser. 

liinsåklagaren i Malmöhus län: Något som arbetsgruppen inte har 
berört men som framstår som önskvärt att reglera är att avgående revisor 
borde åläggas skyldighet att skriftligen dokumentera de skäl han har för sin 
avgång. Denna handling skulle ny revisor vara skyldig att ta del av innan 
han påbörjar sitt arbete. Med en sådan ordning skulle bl. a. möjligheterna 
inskränkas för en styrelse att behändigt göra sig av med en för styrelsen 
obekväm revisor. 
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Beträffande frågan om revisors tystnadsplikt vill jag i allt väsentligt 
instämma i arbetsgruppens överväganden. Det kan inte accepteras att en 
revisor - under hänvisning till tystnadsplikten - vägrar att lämna upplys
ningar om bolag som är inblandade i brottslig verksamhet. Hittillsvarande 
reglering av tystnadsplikten har länge framstått som otillfredsställande. 
Under hänvisning till rekvisitet "förfång för bolaget" har revisor ibland 
vägrat att lämna uppgifter. Dessutom är rekvisitet vagt. 

Liinsåklagrcn i Äh·shorgs liin: Att som för närvarande en revisor i 
samband med konkursutredning i gäldenärs- eller skattemål i stor utsträck
ning är förhindrad att lämna upplysningar om ett bolags angelägenheter är 
otillfredsställande. Ofta är det vid nämnda utredningar just revisorn som är 
en av de viktigaste informationskällorna. Föreslagen omarbetning medför 
onekligen en större möjlighet för åklagare att få angelägen information av 
revisor i samband med brottsutredningar. Gällande lags grundläggande syn 
på revisors tystnadsplikt säkerställs i förslaget genom att tystnadsplikten 
framdeles skall gälla "i oträngt mål". Härigenom fås en viss garanti för att 
revisorn även fortsättningsvis kommer att bli betrodd viktig information 
från bolagsledningen. I förslaget har använts det ålderdomliga uttrycket "i 
oträngt mål". En klarare formulering bör sökas. Oberoende av vilket 
uttryck som väljs är väsentligt för rättstillämpningen att detta noga definie
ras i förarbetena. 

Med hänsyn till den oklarhet som enligt arbetsgruppen råder beträffande 
revisors nuvarande upplysningsskyldighet gentemot bl. a. ny revisor och 
konkursförvaltare. tillstyrkes arbetsgruppens förslag till ny lydelse av 
10 kap. 13 * 2 st. aktiebolagslagen. 

Liinsåklagaren .f<>r speciella mål: Arbetsgruppen behandlar i sin pm 
även tystnadsplikten. Rent allmänt vill jag framhålla att den inte får utfor
mas på sådant sätt att beivrande av brott försvåras. 

Som förebild borde i detta avseende tjäna den praxis som utvecklats 
beträffande bankers utlämnande av uppgifter till åklagare. Sådana upp
gifter tillhandahålles därest utredningsskäl motiverar detta. 

HmTiitten ii1·er S/...ånc och Blekinge: Arbetsgruppen föreslår ändrad 
lydelse av regeln om revisors tystnadsplikt. På s 47 och 48 redovisar 
arbetsgruppen vissa synpunkter som enligt dess mening bör ligga till grund 
för revisors tystnadsplikt och upplysningsskyldighet. Man bör enligt grup
pen införa en reglering som ger revisorn både möjlighet och skyldighet att i 
varje enskilt fall göra en avvägning mellan å ena sidan den skada som kan 
förorsakas företaget genom att ett visst förhållande yppas och å andra 
sidan det intresse som talar för att förhållandet avslöjas. Det grundläggan
de måste dock enligt gruppen vara att revisorn har tystnadsplikt beträffan
de förhållanden vilkas yppande kan skada det reviderade företaget. 

Enligt hovrättens mening är det ytterst tvivelaktigt om det är mycket 
vunnet med en ändring av tystnadspliktsregeln efter sådana riktlinjer. 
Avslöjandet av ett företags skumrasktransaktioner får givetvis ofta en 
förödande effekt för företaget. Det kan inte under några omständigheter 
vara ett legitimt intresse att skydda ett sådant företag från de skador som 
avslöjande skulle innebära. Arbetsgruppens resonemang synes närmast 
innebära att revisorn får avslöja endast sådana förhållanden som medför 
mindre kännbara konsekvenser för företaget. Det skulle ju medföra att de 
mest graverande fallen inte skulle kunna yppas av revisorn. Så bör det inte 
vara. Enligt hovrättens mening bör en revisor alltid vara oförhindrad att 
yppa sådana förhållanden som innefattar ett brottsligt handlande från det 
reviderade företagets sida. 
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Arbetsgruppen föreslår att tystnadspliktsregeln omarbetas efter mönster 
av banksekretessen. De skäl härför som anförts får godtas även om formu
leringen av regeln inte är alldeles klar och lättförståelig. Enligt hovrättens 
mening bör uttrycket "i oträngt mål" närmast översättas med ··utan sak
ligt skäl" och ej, såsom arbetsgruppen funnit. med ··obehörigen". Med 
hänsyn till att lagändringen syftar till att öka samhällets resurser för be
kämpande av den grova ekonomiska brottsligheten hade det varit moti
verat att arbetsgruppen belyst regelns effekter i fråga om revisors vittnes
mål inför domstol. uppgiftsplikt mot polis och åklagare m. m. Hovrätten 
utgår från att gruppen ansett att vad som anförts i Nials skrift Banksek
retessen angående sekretessens begränsning gentemot myndigheter av 
olika slag skall vara normerande även för revisors tystnadsplikt. Det bör 
dock framhållas att förutsättningarna för tillämpning av revisors tystnads
plikt många gånger skiljer sig från vad som gäller betriiffande banksek
retessen. 

Kammarrätten i Stockholm: Beträffande tystnadsplikten har arbetsgrup
pen valt att utforma denna efter mönster av banksekretessen. Man har 
därvid använt sig av begreppet "i oträngt mål". eftersom detta uttryck 
preciserats genom praxis och litteratur. Trots att sii är fallet, synes likväl 
ett sådant ordval - som torde vara svårbegripligt för de flesta - inte böra 
begagnas i en modern lagstiftning. Kammarrätten föreslår därför att man i 
stället - såsom arbetsgruppen varit inne på - använder sig av uttrycket 
obehörigen. 

Rikspolisstyre/sen: BRÅ har ansett att den praxis som gäller beträffande 
banksekretessen bör vara vägledande även för revisorernas tystnadsplikt. 
BRÅ hänvisar därvid till professor Nials sammanfattning av denna praxis. 
Styrelsen delar helt BRÅs uppfattning i denna del och menar att detta 
kommer att undanröja den tveksamhet, som synes finnas bland revisorer
na, i vilken mån de har rätt respektive skyldighet att under polisens brotts
uppdagande verksamhet yppa uppgifter som i och för sig omfattas av 
tystnadsplikt. Nial framhåller nämligen att: 
I. Det inte kan vara oträngt mål att tillhandagå polisen med uppgifter i och 

för brottsutredning även utan att vittnesförhör enligt 23 kap 13 * rätte
gångsbalken är för handen 

2. Bankerna (dvs. även revisorerna) bör och kan visa polisen rimligt 
tillmötesgående vid husrannsakan och beslag av handlingar 

3. Bankernas (revisorernas) tystnadsplikt icke kan anses sträcka sig så 
långt, att banken (revisorn) bör genom tystnad skydda personer som 
enligt bankens (revisorns) vetskap eller misstanke är brottslingar. Om 
banken (revisorn) i sådant fall - av eget inititiativ eller efter förfrågan 
från polismyndighet - lämnar upplysningen. kan det icke sägas ha skett 
i oträngt mål. 

Mot bakgrund härav har rikspolisstyrelsen ej heller ansett sig nödsakad 
att påyrka en bestämmelse i 10 kap 13 ~ aktiebolagslagen att revisor skall 
vara skyldig att lämna erforderliga upplysningar till polis och åklagare. 
Revisorns ovan nämnda förhållande till polis och åklagare bör verifieras 
genom uttalande av departementschefen i förarbetena. 

Riksrevisionsl'erket: I anslutning till behandlingen av revisors tystnads
plikt och upplysningsskyldighet berörs frågan om revisors upplysnings
skyldighet. när det kan leda till fört"ång för företaget. Skaderekvisitet är 
föremål för en omfattande diskussion i betänkandet. 

RRV ansluter sig i princip till förslaget i betänkandet. RRV vill betona 
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att fullgörande av skyldigheter gentemot det allmänna inte rimligen bör 
kunna anses innebära skada för företaget. Som föreslås av brottsförebyg
gande rådet bör revisorn inte vara skyldig att lämna upplysningar i oträngt 
mål. I andra fall bör dock skyldighet föreligga att på förfrågan lämna 
uppgifter till myndigheterna för att dessa skall kunna fullgöra sina upp· 
gifter. · - -

Arbetsgruppen diskuterar revisors skyldighet att göra anmärkning i revi
sionsberättelse under avsnittet om revisors tystnadsplikt. Arbetsgruppen 
har däremot inte berört problemet att i de fall företagets årsredovisning är 
försenad eller över huvud taget inte avlämnas inte heller något offentlig
görande sker av revisorns iakttagelser genom avlämnande av revisionsbe· 
rättelse. 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelse skall läggas fram vid ordina· 
rie bolagsstämma inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. 
Senast en månad efter det att årsredovisningen blivit fastställd skall av
skrift av denna och revisionsberättelse insändas till registreringsmyndighe
ten. Det tar i allmänhet tid. ofta mer än ett år. innan uteblivna handlingar 
infordras av rcgistreringsmymligheten. 

Det torde inte vara ovanligt att företag vägrar att inse att de borde träda i 
likvidation och skjuter upp avlämnandet av årsredovisning. Detta torde 
även vara fallet i de vanligt förekommande fattigkonkurserna. 

Enligt RR V s mening bör arbetsgruppen närmare utreda frågan om utta· 
lande från revisorn i de fall årsredovisningen inte avlämnas inom fastställd 
tid och hur detta uttalande skall utformas och offentliggöras. Utrednings
materialet bör kompletteras i delta avseende. 

Riksskatteverket: RSV tillstyrker arbetsgruppens förslag att i 10 kap 13 § 
andra stycket aktieholagslagen fastslå att revisor är skyldig att lämna 
erforderliga upplysningar till ny revisor. konkursförvaltare m. fl. 

1 betänkandet (SOU 1977: 29) Konkursförvaltning föreslår konkurslags
kommitten att kronofogdemyndigheten skall vara tillsynsorgan i konkurs. 
Om detta förslag genomförs bör revisor ha ovillkorlig upplysningssskyl
dighet även gentemot tillsynsorganet. 

RSV anser att ordet "obehörigen" är att föredra framför det ålderdom
liga uttrycket "i oträngt mål". Rune Lavin anför i en artikel i Förvaltnings
rättslig tidskrift (Om offentliga funktionärers tystnadsplikt. Tystnadsplik· 
tens omfattning och innebörd) år 1974 s 31 bl. a.: 

Uttrycket "i oträngt mål" brukar i detta sammanhang anses ha samma 
innebörd som "obehörigen" - - · 
Om lagstiftaren vill att betydelsen av begreppet "obehörigen" använt i 

detta sammanhang skall överensstämma med betydelsen av uttrycket "i 
oträngt mål" i banklagen - preciserat genom praxis på bankområdet och 
genom Nials framställning - torde lagstiftaren kunna uppnå den effekten 
genom att i Jagens förarbeten uttrycka denna sin vilja. 

RSV ifrågasätter om bestämningen "till enskild aktieägare eller utomstå
ende" i 10 kap 13 § första stycket aktiebolagslagen är nödvändig. RSV 
föreslår därför att stycket får följande lydelse: 

Revisor får ej obehörigen lämna upplysningar om sådana bolagets 
angelägenheter som han fått kännedom om vid fullgörande av sitt upp· 
drag. 
RSV vill också peka på en alternativ lösning i fråga om att bestämma 

omfattningen av revisors tystnadsplikt. 1 stadgarna för Sveriges advokat· 
;amfund har advokats tystnadsplikt angetts på följande sätt i 34 § andra 
tycket: 
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Ledamot är skyldig att. diir god advokatsed så fordrar. förtiga vad han 
erfar i sin yrkesutövning. 
Begreppet "god revisorssed'' skulle kunna användas på samma sätt som 

begreppet "god advokatsed". Ansvaret för innehållet i begreppet god 
revisorssed åvilar i första hand revisorsorganisationerna. Kommerskolle
gium påverkar dock genom sin tillsynsverksamhet innehållet i begreppet. 
Förslagsvis skulle i så fall 10 kap. 13 ~ första stycket aktiebolagslagen få 
följande lydelse: 

Revisor får ej lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter 
som han fått kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag. om ett 
sådant förfarande strider mot god revisorssed. 
Riksskattn•erket (en minoritet av två ledamöter): Det är aktiebolags

rättsligt nödvändigt att de olika bolagsorganens ansvarsområde på sätt 
sker enligt gällande rätt definieras i förhållande till varandra. Att uppställa 
en särskild. inte samordnad regel för revisorer skulle bryta systemet. Vi 
avstyrker därför förslaget till ändring i 10 kap. 13 ~första stycket aktiebo
lagslagen. 

Ko111111erskol/1'i;i11111: Enligt aktiebolagslagen skall styrelse och verkstäl
lande direktör bereda revisor tillfälle att verkställa granskning i den 
omfattning revisorn finner erforderlig samt lämna de upplysningar och det 
biträde revisorn begär. Denna öppenhet gentemot revisorn från bolagsled
ningens sida är självfallet en grundläggande förutsättning för att revisionen 
skall kunna genomföras effektivt. Ovillighet från den granskades sida att 
efterkomma vad som sålunda föreskrivs i aktiebolagslagen torde vara 
relativt sällsynt. Denna öppenhet med ofta känsliga uppgifter torde till 
alldeles övervägande del kunna förklaras med den förvissning bolagsled
ningen kan hysa om att till revisorn lämnade uppgifter ej förs vidare av 
denne. Osäkerhet härom skulle säkerligen kraftigt begränsa den nu allmänt 
rådande öppenheten. vilket i sin tur oundvikligen skulle minska revisio
nens effektivitet. 

Mot denna bakgrund måste stor försiktighet iakttagas med att rubba den 
nuvarande långtgående tystnadsplikten för revisorer. Kollegiet tvivlar 
starkt på lämligheten av att uppluckra tystnadsplikten genom att i lagstift
ningen införa ett så obestämt begrepp som "oträngt mål". Förutom den 
negativa inverkan pf1 öppenheten från de granskades sida som oundvikli
gen torde följa. måste beaktas att den enskilde revisorn härigenom skulle 
kunna försättas i mycket svåra situationer. Det måste bli mycket svårt för 
denne att i visst fall avgöra om han kan lämna uppgifter eller ej. Det kan 
heller inte bortses från att det för den enskilde revisorn ofta måste vara 
svårt att utan stöd i lag stå emot en begäran om uppgifter. även om 
förhållandena är sådana att övervägande skäl talar för att sekretess bör 
råda. Inte minst torde detta vara fallet när begäran kommer från myndighet 
eller annat organ av "tung" karaktär. 

Vad här sagts skall ej tolkas så att kollegiet finner en översyn av 
tystnadspliktsbestämmelserna obehövlig. Det finns fall där det kan vara 
berättigat att överväga om inte tystnadsplikten bör få vika för andra 
intressen. Detta kan exempelvis gälla information till domstolar och hrotts
utredande organ. vissa samarbetsorgan inom företaget och enskilda styrel
seledamöter. De situationer där anledning finns att mildra tystnadsplikten 
bör så långt möjligt anges direkt i lagtexten. Frågan bör underkastas en 
noggrann utredning för att klarlägga de' situationer i vilka tystnadsplikten 
bör mildras. Även denna fråga synes kunna behandlas inom ramen för en 
ökad aktivitet från kollegiets sida. 
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Vad gäller förslaget om upplysningsskyldighet för revisor i vissa i lagtex
ten angivna fall finner kollegiet däremot ej skäl till erinran. 

Kollegiet vill erinra om att de nu framlagda förslagen endast berör 
revisorn i egenskap av revisor. Den i sammanhanget viktiga rollen som 
konsult/rådgivare har ej behandlats i promemorian. Dessa funktioner be
rörs däremot direkt av tystnadspliktsbestämmelserna i 8 ~ förordningen 
!SFS 1973: 221) om auktorisation och godkännande av revisorer. Vid den 
mer ingående översyn av tystnadspliktsreglerna som kollegiet ovan före
språkat bör även dessa bestämmelser överses. Ifråga om de olika tystnads
pliktsbestämmelsernas inbördes samband vill kollegiet hänvisa till skrivel
se 1977-06-23 från kollegiet till åklagarmyndigheten i Göteborg ldnr REV 
100/77). 

Länsstyrelsen i Stockholms län: Det ligger i tiden att - även i lagtext -
uttrycka sig på sådant sätt att envar förstår innebörden av det skrivna. 
Uttrycket "oträngt mål" är säkerligen inte begripligt för flertalet miinni
skor och bör därför inte införas i en lag som allmänt tillämpas inom 
samhällslivet. 

Tillägget i andra stycket av 13 § om ovillkorlig upplysningsskyldighct 
bör enligt länsstyrelsens mening också gälla gentemot taxeringsrevisor. 

Enligt arbetsgruppens uttalande bör den intresseavvägning som uppnås 
genom lagändringen göras olika beroende på vilket utomstående intresse 
som påkallar viss upplysning. 

Revisorn har att tillse att bolagets och aktieägarnas bästa behörigen 
iakttages men också att bolagsborgenärernas. annan tredje mans och det 
allmännas intressen skyddas. Såsom närmare kommenteras nedan har det 
allmännas intresse med åren fått en alltmer dominerande betydelse. Direk
ta och indirekta skatter samt avgifter av olika slag som påläggs företag och 
enskilda är ett av de viktigaste medel genom vilket statlig påvekan gör sig 
gällande. Staten har tillförsäkrat sig rätten att direkt ingripa i kontrollen av 
företagens redovisning genom beskattningsmyndigheternas rätt att utföra 
taxeringsrevision. 

Genom bestämmelserna om taxeringsrcvision i 56 * taxeringslagen har 
det allmänna långtgående befogenheter och rättigheter att ta del av ett 
företags samtliga räkenskapshandlingar. Omfattningen av denna befogen
het har ytterligare belysts i ett uttalande av JO 1978. som gällde frågan om 
av bolags internrevisor upprättad handling skulle vara tillgiinglig för be
skattningsmyndigheten eller inte. 

Även utomstående kan av taxeringsrevisor med stöd av 39 ~ I mom .. 49 
och 51 ** taxeringslagen anmanas att lämna upplysningar om det företag 
som rev1s1oncn avser. 

Det är också så att i många företag saknas ingående kunskaper på det 
redovisningstekniska och skattetekniska omrf1det varför det endast är revi
sorn i företaget som kan svara på frågor om bokföring. bokslutsdisposi
tioner. deklaration etc. 

Mot bakgrund av vad nu sagts och med beaktande av taxeringsrevisors i 
lag stadgade tystnadsplikt anser länsstyrelsen att den ovillkorliga upplys
ningsskyldighct som enligt förslaget skall gälla där uppräknade personer 
också bör gälla gentemot den revisor som förordnats att för det allmännas 
räkning granska företagets räkenskaper. 

Länsstyrelsen föreslår alltså att tillägget i 10 kap 13 ~ aktiebolagslagen i 
stället utformas: .. Revisorn är vidare skyldig att lämna medrevisor. grans
kare som avses i 14 *·ny revisor. taxeringsrevisor och. om bolaget försatts 
i konkurs, konkursförvaltare erforderliga upplysningar om bolagets ange
lägenheter.·· 
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Med taxeringsrevisor förstås tjänsteman som förordnats att utföra revi
sion enligt 57 * taxeringslagen. 28 s lagen om mervärdeskatt. 7 Slagen om 
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring m. m. samt 
78 ~ uppbördslagen. 

f,oka/a skattemyndiRhctcn i Stockholm.i· fiiRderi: LSMS har intet att 
erinra mot att den s. k. banksekretessen blir vägledande. Det bör dock 
närmare utredas om inte också centrala myndigheters författningssamling
ar i detta sammanhang bör likställas med lag. 

Vad gäller tillgång till revisors handlingar om företag vill LSMS föreslå 
följande. De handlingar. som revisor överlämnat till företaget. bör jämväl 
vara - i form av kopior - tillgängliga hos revisor vid myndighets taxe
ringsrevision m. m. betr. företaget. Bevissäkringslagens bestämmelser bör 
anpassas därtill. Arbetspapper. revisors akt i övrigt betr. företaget bör 
vara tillgängliga för tillsynsmyndigheten inom ramen för denna verksam
het. Tillsynsmyndighetens protokoll över utförd tillsyn behöver i och för 
sig inte innehålla uppgifter om specifika företag men måste redovisa brister 
mot lag. författning eller revisors instruktion som framkommit vid berörd 
revisors utförande av granskning. Härigenom blir protokollen offentlig 
handling. vilket bör bidra till stärkande av seriöst arbetande revisorers 
anseende. 

LSMS anser det nödvändigt att revisors upplysningsskyldighet vid kon
kurs och ackord bör vara obegränsad mot konkursförvaltare och skatte
myndigheter. Det ankommer emellertid inte på myndigheten att bedöma 
vilken form sådan bestämmelse skall ha. 

Liin.1·styrelsen i GiitehorRs och Bo/111s län: Enligt länsstyrelsens mening 
är det nödvändigt att reglera revisorns upplysningsskyldighet. Länsstyrel
sen ifrågasätter dock om den utvidgning som arbetsgruppen föreslår är 
tillräcklig. Det finns situationer då upplysningar från revisorn kan vara av 
stort värde för myndigheterna. Det hör här genast fastslås, att länsstyrel
sen inte anser att man bör föreskriva en obligatorisk uppgiftsskyldighet för 
revisorn eller att revisorn skall ha till uppgift att direkt bekämpa skattefusk 
och skatteflykt samtidigt som han genomför sitt revisionsarbete. Länssty
relsen syftar i stället på några andra situationer där det allmänna måste 
göra ekonomiska bedömanden beträffande det reviderade företaget. Det 
kan gälla fråga om att bevilja företaget ackord för restförda skatter och 
avgifter. upprätta amorteringsplan för obetalda skatter och avgifter, bedö
ma förutsättningarna för statliga stödinsatser m. m. 

För myndigheternas övervägande i sådana här frågor erfordras progno
ser för den framtida resultat- och likviditetsutvecklingen. Revisorn bör ha 
en obligatorisk skyldighet att lämna erforderliga upplysningar i sådana här 
sammanhang samt att uttala sin mening om gjorda prognoser m. m. 

Lii11sstyre/se11 i Malmöhus län: Förslaget att i AL omarbeta bestämmel
sen om revisors tystnadsplikt och upplysningsskyldighet i enlighet med 
den av arbetsgruppen föreslagna ordalydelsen biträdes. Emellertid är ut
trycket "i oträngt mål", vilket hämtats ur banklagen. diffust och bör 
ersättas med annat ordval. I annat fall får innebörden av uttrycket närmare 
förklaras så att en gränsdragning kan ske. 

FAR: Tystnadsplikten är en nödvändig förutsättning för en effektiv och 
tillfredsställande revision. Arbetsgruppen anför på sid 48: ''Genom den 
idag inskrivna tystnadsplikten garanteras att revisorn får upplysningar av 
förctagsledningen och också förtroenden från den. Detta är naturligtvis 
något som man bör slå vakt om.'' Arbetsgruppen erinrar också om att 
revisorn ej får skada företaget. 
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Mot bakgrund av ABLs bestämmelser om tystnadsplikt och upplys
ningsskyldighet uppger arbetsgruppen att det förekommer att revisor un
der åberopande av tystnadsplikten inte i sin beriittelse anmärker mot grava 
missförhållanden. Arbetsgruppen hänvisar till exempel som hiimtats bland 
Kommerskollegiets disciplinärenden. 

FAR vill understryka att tystnadsplikten aldrig får åberopas som skäl för 
all underlåta att i revisionsberättelsen intaga befogade anmärkningar och 
FAR ansluter sig således självfallet till den ståndpunkt som Kommerskol
legium - och BRÅs arbetsgrupp - intagit vad gäller I. ex. fall nr 14 i bila
ga I till promemorian. Enstaka avvikelser i tillämpningen kan ej motivera 
villgående lagändringsförslag. 

FAR finner det angeläget all härtill knyta följande reflexioner. En verk
samhet som innebär lagbrott kan självfallet inte accepteras. FAR önskar 
emellertid framhålla att såvitt bekant tystnadsplikten inte i något fall åbe
ropats av kvalificerad revisor som stöd för all ej i revisionsberättelse 
anmärka mot mer eller mindre klara fall av ekonomisk brottslighet. Arbets
gruppen "konstaterar vissa brister - inte minst i fråga om möjligheterna 
att motverka ekonomisk brottslighet - som har sin grund i tolkningen av 
revisors tystnadsplikt". Något belägg härför föreligger dock inte. 

Arbetsgruppens angivna exempel härrör från den tid. då ABL 1944 var 
gällande och under vilken avsevärt mindre fullödig information i bolagens 
årsredovisningar var förenlig med lagen. ABL 1975 har skärpt bolagens 
upplysningsskyldighet och revisorerna har i anslutning härtill en klarare 
preciserad och en i förekommande fall kompletterande informationsskyl
dighet. 

FAR stöder arbetsgruppens uppfattning att av lagen uttryckligen bör 
framgå all revisor har ovillkorlig upplysningsskyldighet gentemot medrevi
sor. särskild granskare. ny revisor och. om bolaget försatts i konkurs. 
konkursförvaltare. 

FAR anser att i övrigt bestämmelserna om tystnadsplikt i den nyligen 
antagm.1 aktiebolagslagen bör bibehållas i sina huvuddrag. Det är dock 
värdefullt att de för yrkesutövningen viktiga reglerna om revisorns tyst
nadsplikt blir föremål för fortlöpande överväganden. I andra sammanhang 
har FAR pekat på behovet av ett klarläggande av möjligheten att informera 
exempelvis ekonomikommitteer och enskilda styrelseledamöter. 

Begreppet "oträngt mål" förefaller ålderdomligt och har en oklar inne
börd. varför det inte ger någon tillfredsställande vägledning. Uttrycket har 
hämtats från banklagens bestämmelser om sekretess. Enligt professor 
Håkan Nials tolkning av banklagens sekretessregel (se sid 49 i promemo
rian) är en bank "berättigad att lämna upplysningar i vissa fall ehuru 
juridisk skyldighet därtill icke är förhanden. Givet är emellertid att banken 
i sådana fall bör handla med försiktighet: i tveksamma fall bör upplysning
en hellre vägras än lämnas". Enligt F ARs uppfattning är behoven av och 
förutsättningarna för sekretesskydd i detta speciella fall för banker inte 
jiimförbara med dem som föreligger för revisorn i ett vanligt aktiebolag. 
Banksekretessen avser att tillgodose visst intresse för den enskilda bank
kundcn under det att revisorns tystnadsplikt enligt aktiebolagslagen avser 
klientföretagets angelägenheter i stort, vilket också hör ses mot bakgrund 
av revisorns rapporteringsplikt som måste fullgöras med beaktande av 
många gruppers intressen. 

I anslutning härtill vill FAR framhålla att de kvalificerade revisorerna 
inom ramen för sin normala revision verksamt bidrar till att förebygga 
ekonomisk brottslighet. Detta sker bl. a. genom att revisorn verkar för 
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riktig redovisning och god intern kontroll samt granskar efterlevnaden av 
aktiebolagslagen och även andra lagar. Riktig redovisning bidrar till att 
skapa en miljö som verkar hindrande för ekonomisk brottslighet. 

Föreninf,:Cll S1·crif,:es taxaing.1n•1·i.rnra: Särskilt frågan om sekretessen 
är angelägen att få niirmare utredd. Arbetsgruppen konstaterar. att revisor 
inte pa annat sätt åläggs att lämna upplysningar till utomstilende irn genom 
revisionsberättelsen. Enligt arbetsgruppen har det förekommit att även 
grava missförhållanden inte omniimnts i revisionsberiHtelsen under t1bero
pande av tystnadsplikten. Erfarenheterna från kommerskollegiums till
synsverksamhet visar också att sådana fall förekommer. Arbetsgruppen 
understryker dä1for att revisors skyldighet att göra anmärkning inte har 
något samband med frågan om revisors tystnadsplikt. Detta är ett viktigt 
uttalande som bättre bör komma till uttryck i lagstiftning och etiska regler 
för revisors verksamhet. Det är inte fråga om att åli1gga revisor att företa 
utredningar eller andra omfattande åtgärder. Vad det giiller är. att revisorn 
skall stä till tjänst med faktiska upplysningar beträffande förhållandena i 
bolaget. Föreningen vill understryka angelägenheten av att dessa uttalan
den kommer till konkret uttryck i lagstiftning och anvisningar beträffande 
revisors verksamhet. 

Jnstitutet fiir intern revision: Institutet har intet att erinra mot förslaget 
till förtydligande av innebörden av revisors tystnadsplikt och upplys
ningsskyldighet. Institutet vill emellertid ifrågasätta om kopplingen till 
banksekretessen löser dessa problem med hänsyn till den större intres
sentkrets som revisorn har att beakta. 

LRF: Bestämmelserna om revisorns tystnadsplikt och upplysningsskyl
dighet föreslås få samma innehåll som gällande regler avseende banksek
retessen. LRF konstaterar att svårigheter kan uppstå att vid regeltolkning 
uppnå rätt tillämpning inom ett annat yrkesområde. 

Begreppet .. i oträngt mål .. är ingalunda entydigt och lättolkat för envar. 
vilket arbetsgruppen själv konstaterar. 

God revisorssed kräver att anmärkningsvärda förhållanden av olika slag 
kommer till uttryck i revisionsberättelsen. 

Revisorns upplysningsskyldighet regleras i aktiebolagslagen 10 kap. 
7 § ff. I 10 § 3 st. anges tydligt att anmärkning skall ske i revisionsberättel
sen om revisor vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse. som 
kan föranleda ersättningsskyldighet. ligger styrelseledamot eller VD till 
last eller att dessa eljest handlat i strid mot lag eller bolagsordning. Revisor 
kan även i övrigt i berättelsen meddela upplysningar som han önskar 
bringa till aktieägarnas kännedom. 

I den mån revisor ålägges skyldighet att lämna upplysningar till bolags
stämman och/eller vissa funktionärer i bolaget anser LRF att samma 
information även bör lämnas till VD/styrelse. 

Revisorns uppgifter i företaget kommer att förskjutas mot ökad förvalt
ningsrevision. Bedömning av vidtagna förvaltningsätgärder kommer att ~in 
mer bli en av revisorns viktigaste uppgifter. Härför erfordras dokumenta
tion och detaljerade uppgifter om bakgrund till fattade beslut etc. Om 
reglerna betr tystnadsplikt och upplysningsskyldighet skulle förändras i 
den riktning att de luckras upp anser LRF att viss risk kan föreligga att det 
förtroende företagsledningen som regel visar revisorn. i form av omfat
tande och adekvat information. skulle kunna rubbas. 

Professor Nials skrivning, refererad på sidan 49 i promemorian. antyder 
svårigheten att åstadkomma en rätt tillämpning av lagtexten. I referatet 
anges: "Givet är emellertid att banken i sädana fall bör handla med 
försiktighet: i tveksamma fall bör upplysningar hellre viigras än Uimnas". 
16 Riksdagen 1979180. I mm/. Nr 143. Bi/ugn/el 
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Upplysningsskyldighet till med revisor. ny revisor, särskild granskare 
resp. konkursfiirvaltare anser LRF vara en självklarhet varför förslaget 
tillstyrkes i denna del. 

Med en rätt tolkning av nuvarande regler och författningar samt med 
heaktande av en fortgående anpassning till vad som vid V<tr:ie tillfälle kan 
<tnses vara god revisorssed har man inom revisorsorganisationerna med
verkat till att en rätt avvägd praxis skapar förutsättningar för regler om 
revisorns tystnadsplikt och upplysningsskyldighel. 

LO: Bestämmelsen om revisors upplysningsskyldighet bör enligt L.Os 
mening skärpas. Den föreslagna regeln att revisor ej i oträngt miil får lämna 
upplysningar till enskild aktieägare eller utomstående måste kompletteras 
sä att det framgiir att revisor har en ovillkorlig upplysningsskyldighct 
gentemot exempelvis skattemyndighet, polis eller åklagare. Detta kan ske 
genom tillägg till lagtexten eller genom motivuttalanden. 

SACOISR (=Civilekonomernas riksförbund): Den sista meningen "Av 
lagen bör vidare uttryckligen framgå att revisor har en ovillkorlig upplys
ningsskyldighet gentemot medrcvisor, särskild granskare, ny revisor och. 
Llm bolaget försätts i konkurs, konkursförvaltare" är välmotiverad. Detta 
bl. a. för att revisionen skall ha kontinuitet och som en följd härav en 
styrka som motsvarar intressenternas förväntningar. Förändringen vad 
avser revisorns tystnadsplikt är ej lika självklar. I likhet med remissens 
grundantagande gäller givetvis ej tystnadsplikt i de avseenden uttalanden i 
revisionsberättelsen syftar på utan gentemot enskilda aktieägare eller ut
omstående. Vid ställningstagandet till nu framlagt förslag är det viktigt att 
ha klart för sig vilka upplysningar det kan vara fråga om som är av intresse 
för enskild aktieägare eller utomstående och som ej skall omnämnas i 
revisionsberättelsen. För att kunna ta ställning till nu framfört förslag 
finner vi del nödvändigt att den kunskap som åsyftas och som ej skall 
anges i revisionsberättelsen kartläggs för att kunna taga ställning till försla
get. Rent principiellt förefaller det mindre önskvärt att viss information är 
av betydelse utan att behöva anges i revisionsberättelsen. Detta leder 
följaktligen till att information skall kunna ges utanför revisionsberättelsen 
utan att samtliga intressenter nås av densamma. 

KF: KF tillstyrker den föreslagna ändringen av sekretesshestämmel
serna i aktiebolagslagen. Samtidigt vill KF betona all uttrycket "i oträngt 
mål" förefaller en smula otidsenligt - möjligen också svårförståeligt för 
den icke invigde - i aktiebolagslagen, som ju daterar sig från 1975. Det är 
därför KF:s förhoppning att arbetsgruppen skall besannas, då den förutser 
att "i samband med det pågående lagstiftningsarbetet på sekretessområdet 
kan andra, modernare och mera lättillgängliga uttryck framkomma än 
banklagstiftningens 'i oträngt mål'" (s. 49). 

KF tillstyrker att aktiebolagslagen kompletteras med uttryckliga be
stämmelser om revisors upplysningsskyldighet enligt arbetsgruppens för
slag. 

KF förutsätter att arbetsgruppen tänkt sig motsvarande ändringar i 
fi.ireningslagen beträffande revisors tystnadsplikt och upplysningsskyl
dighet, ehuru gruppen ej lämnat konkreta förslag därtill. -- - -

Sammanfattningsvis får KF således tillstyrka förslagen. 
S1·ensk ind11str1fi"irening: Enligt föreningens mening är det väsentligt att 

tystnadsplikten icke uppluckras så att företagsledningcn förlorar förtroen
det för revisorerna och underlåter att lämna de upplysningar som erfordras 
för en fullgod revision. Föreningen kan av denna anledning icke tillstyrka 
arbetsgruppens förslag i denna del. Däremot har föreningen inget att erinra 
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mot förslaget om ovillkorlig upplysningsskyldighe! mot medrevisor. sär
skild granskare, ny revisor och konkursförvaltare. 

Sren.1·ka han~fiJrenin,.:en: Bankföreningen anser riktig! att revisor får en 
ovillkorlig upplysningsplikt gentemot de uppräknade personerna. 

Bankföreningen är däremot kritisk mot förslaget att revisors tystnads
plikt i övrigt skall bestämmas med banksekretessen såsom förebild. 

Arbetsgruppen framhåller att uttrycket "i oträngt mål" i rn.:h för sig har 
en obestämd innebörd. Emellertid pekar gruppen på att en betydande 
precisering har skett genom bankernas praxis. Gruppen anser att bank
praxis bör kunna ge tillräcklig ledning även för revisorerna. Bankföre
ningen är tveksam om denna uppfattning iir riktig. Banksekretessen skall 
skydda den enskilda bankkundens intresse att hans förhällande till banken 
ej utan mycket starka skäl blir kända för utomstående: sekretesskyddet 
avser således en noga preciserad rehition nämligen banken-kunden. Revi
sors tystnadsplikt däremot skall i princip avse alla det reviderade bolagets 
angehigenheter och i dem kan ett sekretessintresse finnas åt många olika 
håll. Redan häri ligger en inte oväsentlig skillnad. som kan försvåra en 
bolagsrevisors bedömning av sekretessbehovets omfattning. Framförallt 
måste emellertid anmärkas att tillämpningen av banksekretessen i ban
kerna underlättas av de uttryckliga bestämmelser riktade direkt till ban
kerna som särskilt på taxeringsområdet genombryter banksekretessen. 
Motsvarande ledning i särskilda lagregler kommer åtminstone tills vidare 
att i stor utsträckning saknas för bolagsrevisorerna. Dessa tvingas därför 
att mer än bankerna på egen hand göra den erforderliga intresseavväg
ningen i sekretessärenden. En sädan avvägning sker också i bankerna i 
viss omfattning, men den hänför sig där i regel till några för just bankverk
samheten typiska fall där fasta rutiner har utbildats. Organisationen i 
bankerna medger också en kollegial prövning av dessa ärenden under 
medverkan av jurister. De skillnader. som här antytts. talar mot att en 
regel om tystnadsplikt för revisor utan vidare efterbildar regeln om bank
sekretess. Revisors tystnadsplikt bör enligt bankföreningens mening utfor
mas på ett mer konkret sätt iin banklagens regel om banksekretess. 

S1·enska hyggnadse11treprenö1:liJreningcn: Arbetsgruppen föreslår att 
bestämmelserna om revisors tystnadsplikt uppmjukas och omarbetas efter 
mönster av banksekrctessen. SBEF anser att de regler som gäller i fråga 
om banksckretessen inte utan vidare kan överföras till att gälla revisorer. 
Ej heller torde en uppmjukning av sekretessreglerna för revisorer vara 
möjlig eftersom detta allvarligt kan försämra det förtroendefulla samarbete 
mellan revisor och företagsledning som är en förutsättning för revisorns 
möjligheter att genomföra en väl underbyggd revision. 

Enligt SB EFs mening är det synnerligen angeläget och ett viktigt krav ur 
rättssäkerhetssynpunkt att i författningstext eller liknande sammanhang 
undvika uttryck som är oklara och skapar osäkerhet om rättsläget. Arbets
gruppens promemoria innehåller exempel på oklara uttryck. I promemo
rian föreslår man sålunda uttrycket "oträngt mål". Enligt SBEFs uppfatt
ning bör detta uttryck ej komma till användning. 

Svenska ji'irsiikringshohigs rik.1ji'irh11nd: Riksförbundet konstaterar att 
det i ett företag finns intressegrupper vid sidan av ägarna och att revisors 
upplysningsplikt gentemot dessa olika intressen klart bör regleras. Revi
sors huvudman är dock bolagsstämman och revisor fullgör en viktig del av 
sin upplysningsplikt genom revisionsberättelsen. Om utökad upplysnings
plikt anses önskvärd kan en väg vara att utöka kraven pä vad revisionsbe
rättelse skall innehålla. Riksförbundet anser att innebörden av den före-
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slagna bestämmelsen bör klargöras i motiven eftersom den synes omfatta 
både en utvidgning och en inskränkning av upplysningsplikten. 

Sl'cnska ha11dclskamnu11:fi"irh1111dct och SnTige.1· i11cl11.1trifi"irh1111d: För
bunden tillstyrker ätt revisor får en ovillkorlig upplysningsplikt gentemot 
de uppriiknade perwnerna. Däremot ställer sig förbunden avvisande till 
förslaget att revisors tystnadsplikt i övrigt skall uppmjukas och bestämmas 
med banksekretessen som förebild. Det åligger i första hand inte en revisor 
att - på annat sätt än genom revisionsberättelsen eller pä bolagsstämma 
enligt aktiebolagslagens regler - utåt lämna upplysningar om ett företag till 
olika intressenter. Det är till styrelsen och den verkställande direktören i 
företagen som de intresserade har att vända sig och detta är av stor 
principiell vikt. Arbetsgruppen har även för egen del noterat förhttllandet. 
men - utifrån de intressen gruppen haft att arbeta - funnit det otillfreds
ställande att brottsutredande och riittsvårdande myndigheter inte direkt 
kan utnyttja en revisors vetskap om ett bolags förhållanden. I alltför stor 
utsträckning förekommer det. enligt arbetsgruppen. all en revisor med 
hänvisning till skaderekvisitet anser sig böra viigra <tlt lämn;i begiirda 
upplysningar om bolaget. Förbunden är självfallet positiva till åtgärder 
som kan motverka brottslighet men måste framhålla att det är det reguljära 
livet som i första hand måste styra lagstiftningen om näringslivets förhål
landen. dvs lagstiftaren skall i första hand utgå från vad som är en lämplig 
reglering av loj<tl näringsverksamhet. Styrande för aktiebolagsrätten blir då 
förhållandet mellan bolagsorganen och dessas närmaste intressentkrets 
aktieägare och borgenärer. 

Det förf:°lngsrekvisit som kommit till användning i aktiebolagslagen utgör 
en lämplig gränsdragning för bolagsorganens ansvarsområde och därför 
bör inte utan starka skäl de civilrättsliga reglerna härom ändras. Det är för 
näringslivet nödvändigt att ansvarsgränserna för styrelse och revisorer 
korresponderar. Därför framstår en särskild, avvikande. bestämning av 
revisors tystnadsplikt i vissa fall som en oacceptabel oklarhet särskilt som 
dessutom rekvisitet "i oträngt mål" är främmande för bol<Jgsvärldens 
terminologi. 

Svenska komm1o~fiirb1111dct: En precisering av revisorernas tystnads
plikt och upplysningsskyldighet torde kunna vara ett stöd för den seriöse 
revisorn när det gäller att medverka till förebyggande eller avslöjande av 
ekonomiska brott. 

Stockholms kommun(= kammarkontoret): Kammarkontoret anser inte 
förslaget innebära en tillräckligt klar avgränsning av de fall som bryter 
tystnadsplikten. Eftersom arbetsgruppen anger att konstaterade brister har 
sin grund i tolkningsfrågor hade det varit värdefullt om den i stället hade 
föreslagit en tolkningsregel. lämpligen som anvisning till den aktuella para
grafen, och som diskuterar i vilka situationer en uppgift skall anses vara till 
faktiskt "förfång". Skattemässigt olagliga bokslutsdispositioner. felaktigt 
uttag av mervärdeskatt eller underlåtna källskatteavdrag kan vid upptäckt 
medföra sådana betalningskonsekvenser för bolaget att dess fortbestånd 
äventyras. Ett yppande av sådana förhållanden kan givetvis i stunden vara 
till "förfång". men ändå i ett längre tidsperspektiv till fördel. Analogt kan 
tillgångar som åtkommits eller använts i brottslig verksamhet teller dessas 
värde) förklaras förverkade. 

Revisorn har emellertid att också göra en bedömning av risken för att 
dessa latenta skulder aktualiseras. För närvarande kan vissa revisorer 
bedöma risken i denna del som så liten att anmärkning ej görs. Till följd 
härav kommer exemplifierade omständigheter ej till horgenärernas och 
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samhällets kännedom. I bolag vari ägarna ej deltar i företagsledningen blir 
ej heller dessa informerade. 

Mot bakgrund av det anförda. samt med hänvisning till rildande oklarhet 
om hur uttrycket ·•oträngt mf11·· skall tolkas avstyrks den föreslagna änd
ringen av aktieholagslagen och förordas att det i stiillet klarare uttalas i 
vilka fall en revisor kan lämna upplysningar om oegentligheter i aktiebo
lags verksamhet utan skadeståndsrisk. I detta sammanhang kan pilpekas 
att det i bl. a. Frankrike ålagts revisor anmälningsskyldighet i liknande fall. 

Den som förordnats att utföra taxcringsrevision är ålagd sekretess i sitt 
arbete. Mot bakgrund härav är det bl. a. möjligt att utföra taxeringsrevision 
även hos en skattskyldigs revisor i syfte att inhämta handlingar som denne 
innehar. utan hinder av att revisorn har att iakttaga tystnad om handlingar
nas innehåll. När nu ett förtydligande av andra stycket 10 kap 13 ~ aktiebo
lagslagen aktualiseras av arbetsgruppen bör till den föreslagna kretsen 
tystnadspliktiga fogas "den som uppdragits verkställa taxcringsrevision". 
Nu återkommande diskussioner huruvida revisor endast är skyldig tillhan
dahålla handlingar av betydelse för revisionen eller om revisor också skall 
lämna upplysningar då så begiires skulle hiirigenom kunna undvikas. Det 
finns ingen anledning att göra tystnadsplikten beroende av i vilken form 
önskad information överlämnas. 

La11dsring.~f('irh11ndet: Såvitt giiller tystnadsplikt och kommunal revision 
vill förbundet erinra om sitt yttrande till departementet den 15 december 
1977 över departementspromemorian (Os Ju 1977: I och 11) Handlingssek
retess och tystnadsplikt. där hindret i regeringsformen mot tystnadsplikts
bestämmelser i ett kommunalt revisionsreglemente påtalades. Denna fråga 
tas inte upp i den föreliggande promemorian. 

S1·enska re1·i.wrsamfi111det: Samfundet avstyrker förslaget att bestäm
melser om revisors tystnadsplikt omarbetas efter mönster av banksek
retessen. 

Revisorns arbete bygger i stor utsträckning på ett förtroendefullt samar
bete mellan företaget och dess personal och revisorn. Till hjälp vid sina 
utredningar och som underlag för sina bedömningar skall revisorn kunna 
räkna med att få tillgång till uppgifter även av sådan natur att de inte får 
riskera att komma till obehörigas kännedom. Företaget skall kunna - och 
kan i dag - Himna uppgifterna utan att riskera att dessa förs vidare. Enligt 
samfundets mening skulle en uppluckring av bestämmelserna om revisors 
tystnadsplikt kunna allvarligt försämra detta förtroendefulla samarbete 
och på så sätt försvåra for revisorn att genomföra en väl underbyggd 
revision. Framför allt torde revisorns underlag för bedömningar i samband 
med förvaltningsrevisionen riskera att försämras. 

Negativa effekter av ett genomförande av arbetsgruppens förslag kan 
riskeras uppstå även genom att revisorerna blir mindre benägna att doku
mentera sina iakttagelser och erfarenheter i samband med revisionerna. En 
sådan utveckling finge inte ses som en strävan hos revisorerna att fly 
undan de krav samhället ställer på dem utan fastmer som en väg att minska 
den osäkerhet en regel med föreslagen innebörd skulle medföra. 

Samfundet anser det vara ett viktigt samhällsintresse att upprätthålla 
kravet på en god revision. Det är då också enligt vår uppfattning betydelse
fullt att inte regler skapas som motverkar detta syfte genom att de minskar 
öppenheten från företaget gentemot revisorn samt minskar revisorns be
nägenhet att dokumentera sina iakttagelser. 

De regler som i dag gäller i fråga om banksekretessen kan inte utan 
vidare överl'öras till och styra utvecklingen inom ett helt annat yrkesom-
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råde. Jiimförelserna med praxis inom bankområdt.:t finner samfundet inte 
vara relevanta. SRS avvisar således den föreslagna omarbetningen av 
bestämmelst:rna om revisors tystnadsplikt och upplysningsskyldighet efter 
mönster av banksekretessen. 

Vid sitt stiillningstagande har samfundet dessutom funnit att innebörden 
av begreppet '"oträngt mål" är synnerligen oklar och att den med all 
sannolikhet vid många tillfällen kommer att ställa revisorerna inför svåra 
överväganden. Tolkningen i praxis av banksekretessreglerna torde vara till 
ringa ledning. då frågorna rör sig inom så väsensskilda områden. 

Samfundet anser. att revisorns tystnadsplikt och upplysningsskyldighet 
alltfort skall grundas på nuvarande stadgande i 10 kap. 13 ~ aktiebolagsla
gen. Dt:n där intagna förfångsklausulen återfanns även i 1944 års aktiebo
lagslag och bygger således på en lång tillämpning i praxis. Att regeln 
överfördes till 1975 års aktiebolagslag får ses som ett bevis på att den i 
praktiken fungerat tillfredsställande. Samfundet vill framhålla att i de av 
arbetsgruppen refererade fallen 7 och 14 (sid 71 f och 79 IT i promemorian) 
synes en feltolkning av förfångsklausulens rätta innebörd ha gjorts av resp. 
revisor. Med nuvarande bestämmelser har revisorn möjlighet att efter en 
intresseavvägning i varje enskilt fall kommunicera med tredje man i den 
omfattning som erfordras för ett fullgörande av revisorsuppdraget. För att 
undvika missuppfattning rörande förfångsklausulens innebörd kan det fin
nas anledning att klart markera i lagtexten. att förfångsrekvisitet inte fritar 
revisor från skyldighet att i revisionsberättelsen omnämna påträffade miss
förhållanden. Samfundet vill i sammanhanget peka på att det pågår en 
utveckling mot en större öppenhet i revisionsberättelsen. Denna utveck
ling understöds av samfundet. 

Den av arbetsgruppen föreslagna upplysningsskyldigheten gentemot 
medrevisor. särskild granskare. ny revisor och i förekommande fall kon
kursförvaltare finner samfundet vara motiverad. Förslaget tillstyrkes på 
denna punkt. 

Revisorns tystnadsplikt torde gälla också gentemot bolagets interna 
organ däribland arbetstagarkonsulter och styrelseledamöter. Viss osäker
het råder emellertid på denna punkt. Det kan därför finnas ett behov av 
klarläggande av revisorns möjlighet till kommunikation med bolagets or
gan. Samfundet är för sin del berett medverka i överläggningar härom. 

Svenska sparhanksföreni11Re11: Såvitt avser tystnadsplikten torde försla
get - om det genomförs - komma att innebära en grundläggande föränd
ring av revisorsrollen. Det är också högst tveksamt om förslaget i denna 
del är förenligt med det sysslomannaskap som ligger i revisors uppdrag. 
Härtill kommer att det är en väsentlig skillnad mellan de tjänster som 
tillhandahålls av en bank respektive en revisor. En banks tjänster behöver 
den enskilde inte heller anlita, om han inte önskar det. Driver han ett 
företag i aktiebolagsform. måste dock revisor anlitas. På grund härav 
avstyrker föreningen förslaget i den delen. 

Förslaget att ålägga revisorn en ovillkorlig upplysningsplikt gentemot 
medrevisor m. fl. har däremot en praktisk, i revisionsarbetets verklighet 
förankrad funktion. Förslaget tillstyrks därför. 

S1·eriges adl'Okat.wmfimd: Det kan ifrågasättas om den föreslagna omar
betningen av bestämmelsen om revisors tystnadsplikt i I 0 kap. 13 ~ första 
stycket aktiebolagslagen skulle utgöra ett stöd åt de seriösa revisorernas 
verksamhet. Såsom påpekas i promemorian garanteras genom den i lag 
inskrivna tysktnadsplikten att revisorn i ett företag får upplysningar från 
företagsledningen och också förtroenden från denna. Detta är enligt pro
memorian någonting som man naturligtvis bör slå vakt om. 
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Klart är att en förctagsledning kan anse sig böra iakttaga större återhåll
samhet om det inte finns en i lagen klart definierad tystnausplikt för 
revisorn. Även av andra anledningar kan det vara olämpligt att tillägga 
revisor rätt att efter egen intresseavvägning lämna eller vägra Wmna upp
lysningar. Detta p;°1pekande gör samfundet framför allt mot bakgrund av 
uttalandet i promemorian, att det befinnes "otillfredsställande att brotts
utredande och rättsvårdande myndigheter inte direkt kan utnyttja en revi
sors vetskap om ett bolags förhållanden." Till följd av nämnda uttalande 
skulle nämligen en vägran att lämna upplysningar bl. a. kunna rn till följd 
att en rättsvårdande myndighet som begärt viss upplysning skulle kunna 
ifrågasätta om revisorn gjort en riktig intresseavvägning. Revisorn skulle i 
sådana fall kunna komma i en besvärlig intressekonflikt genom att en 
vägran från hans sida att lämna upplysningar skulle kunna tolkas "mot" 
uppdragsgivaren eller dess företagsledning. 

Regeln om sekretessplikt bör enligt samfundets åsikt formuleras med 
utgångspunkt från att en revisors huvuduppgift är att företa en på en 
oberoende ställning grundad granskning av styrelsens förvaltning till båt
nad för styrelsens aktieägare och borgenärer. Revisorn får enligt samfun
dets mening inte uppfattas som ombud för statliga eller fiskala intressen 
och inte heller som en reguljär upplysningskälla för statliga myndigheter. 
Det är därför viktigt att göra en avgränsning till förmån för ovan angivna 
huvuduppgift, vilket i längden också bäst torde gagna de samhälleliga 
intressena. 

Skulle likväl en uppmjukning av tilltänkt innebörd genomföras beträffan
de tystnadsplikten för aktiebolags revisor. bör denna i vart fall ej bestäm
mas genom uttrycket "i oträngt mål". vars innebörd "inte är klar för var 
och en" och som blir begriplig först efter studium av bankpraxis. Samfun
det kan för övrigt ej uppfatta som nödvändigt att samma uttryck beträffan
de tystnadsplikten kommer till användning både i banklagen och aktiebo
lagslagen. 

Frågor från brottsutredande och rättsvårdande myndigheter bör - med 
undantag för vissa kvalificerade fall - enligt samfundets åsikt riktas direkt 
till företagsledningen eller styrelsen för det bolag, som tilldragit sig myn
dighetens intresse. Revisorn bör alltså enligt samfundets åsikt principiellt 
ha både rätt och skyldighet att lämna upplysningar om bolaget till bolagets 
organ, enskilda styrelseledamöter. medrevisor, granskare som avses i 10 
kap. 14 § aktiebolagslagen, arbetstagarkonsulter och. om bolaget försatts i 
konkurs. konkursförvaltare. Samfundet tillstyrker av dessa senare skäl det 
föreslagna tillägget till aktiebolagslagen, IO kap. 13 § andra stycket. 

Sveriges aktiesparares rik4örhund: Aktiespararna frågar sig i detta sam
manhang vilka situationer arbetsgruppen haft för ögonen när man uttalat 
möjligheten att enskild aktieägare skulle kunna försätta revisor "i trängt 
mål". För Aktiespararna förefaller det orimligt att en enskild aktieägare, 
annat än genom brottslig handling, skulle kunna tilltvinga sig information 
om enskilda bolags angelägenheter. Vad sedan avser begreppet "utomstå
ende" har Aktiespararna tolkat saken så, att här avses främst olika företrä
dare för fiskala intressen. vilka av naturliga skäl i samband med utredning
ar och liknande torde ha ett legitimt intresse att erhålla så fullständig 
information om ett bolag som möjligt. Aktiespararna anser i detta samman
hang det riktigt att möjligheter ges i större omfattning än tidigare att erhålla 
fullständig information från revisor i exempelvis utredningar rörande brott 
av olika slag. 

Vad sedan gäller revisors upplysningsskyldighet delar Aktiespararna 
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den av arbetsgruppen framförda synpunkten att det inte i första hand 
åligger revisor att. på annat siitt än genom den årliga revisionsberättelsen 
eller där så kan finnas påkallat i siirskild berättelse, utåt lämna upplysning
ar om ett bolag till olika intressenter. Denna uppgiftsskyldighet åligger i 
första hand styrelsen. verkställande direktören eller företagsledningen i 
övrigt. Aktiespararna vill också bestämt instämma i konstaterandet. all 
revisors skyldighet att göra anmärkning i revisionsberättelsen inte har 
något samband med frågan om revisors tystnadsplikt. utan snarare ingår i 
uppgiftsskyldigheten så att eventuella missförhållanden i ett sammanhang 
offentligen bringas till ett bolags samtliga intressenters kännedom. I konse
kvens härmed anser Aktiespararna att revisors upplysningsskyldighet, 
exempelvis till bolagsstämma. bör motsvara den skyldighet som enligt 9 
kap. 12 § Aktiebolagslagen åligger styrelsen och verkställande direktören. 
En nackdel i nuvarande bestämmelse är dock. att uppgiftsskyldigheten kan 
underlåtas om utlämnande! av uppgifterna skulle orsaka "väsentlig ska
da". Risk finns enligt Aktiespararnas mening att en fråga om huruvida 
vissa uppgifter skall lämnas eller ej. grundad på en begäran från enskild 
aktieägare. icke kommer att diskuteras i sak. utan fastmer kommer i de 
allra nesta fall diskussionen att röra sig kring huruvida "väsentlig skada .. 
kommer att åsamkas bolaget eller ej. 

I övrigt instämmer Aktiespararna med arbetsgruppen att revisors 
upplysningsskyldighet inte bara omfattar bolagsstämman utan också i för
hållande till vissa "funktionärer" i bolaget. varvid denna uppgiftsskyl
dighet bör vara ovillkorlig. 

Si•enska fiireta[Uffes riksjbrbund: Förbundet kan i ett hänseende tillstyr
ka arbetsgruppens förslag. Det gäller att revisor skall ha skyldighet att 
lämna upplysningar till medrevisor. till särskild granskare, till ny revisor 
och. sedan företagen trätt i konkurs. till konkursförvaltare. I övrigt anser 
inte Förbundet att gruppen visat fog för sina förslag. Dessa innebär främst 
att revisorn inte längre skulle behöva iaktta tystnadsplikt ens om hans 
uttalanden kan lända till förfång för bolaget. I stället skulle revisorn blott 
vara förhindrad att i "oträngt mål" lämna ut upplysningar (och förfångs
rekvisitet styrks). Vem som skulle få försätta revisorn i trångmål säger 
arbetsgruppen klart ut: Det är " ... otillfredsställande att brottsutredande 
och rättsvårdande myndighet inte direkt kan utnyttja en revisors vetskap 
om ett bolags förhållanden". För säkerhets skull säges också att "i oträngt 
mål" bör översättas med "obehörigen", vilket onekligen innebär en ytter
ligare uppmjukning. 

Arbetsgruppen åberopar att en likartad nexibel tystnadsplikt finns inom 
bank väsendet. Förbundet har svårt att se att parallellen med bankväsendet 
skulle vara bärande. Bankerna är i stort sett ett fåtal mycket stora företag. 
förvaltande oerhörda ekonomiska intressen och av enorm betydelse för det 
svenska folket och samhället. Vad som kan passa för bankerna behöver 
inte passa för det alldagliga småföretaget och arbetsgruppen talar inte 
heller om varför det skulle passa också för detta senare företag. 

Arhetsgruppen vill av allt att döma skyla över sitt förslag genom allehan
da kommentarer, innebärande att revisorn skall göra en intresseavvägning 
och handla med försiktighet och att revisorn endast skall vara en andra
handskälla för upplysningar. Trots detta får man huvudintrycket att revi
sor skall stå till tjänst för polisiära och fiskala myndigheters utredningar. 

Förbundet anser slutligen att revisorn inte heller i fortsättningen skall 
vara skyldig att lämna upplysningar till bolagsstämma i det fall all väsentlig 
skada därigenom skulle åsamkas bolaget. 
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S1·eriges grossis(fiirhund: Förslaget innebär. att revisor ej får lämna 
upplysningar till bl. a. aktieägare "i oträngt mål". Syftet hiirmed är att 
söb åst<Jdkomma en mera flexibel tillämpning tin nuvarande regler om 
"förfäng för bolaget ... Enligt vår mening kan förslaget. om det blir föremål 
för lagstiftning. medföra att företagsledningarna blir mindre benägna att 
liimna adekvat information till revisorerna. vilket skulle få icke avsedda 
bieffekter. Dessutom torde termen "i oträngt mål" vara både föråldrad 
och oklar till sin innebörd. 

SH/0-FamiUl'.fiJretagen och S1·crigcs kiipmwinl!fi'irhund: Arbetsgrup
pens förslag vad gäller bestämmelserna om revisors tystnadsplikt kan 
organisationerna ej tillstyrka. Enligt detta skall revisor kunna tvingas att "i 
trängt mål" liimna upplysningar om bolagets angelägenheter. En bolags
revisors uppgift iir emellertid bl. a. att undersöka om bolagets förvaltning 
skett på ett så gynnsamt sätt som möjligt för bolaget. Härav följer att 
revisorn detaljerat måste känna till bolagets interna rutiner. kunna granska 
enskilda affärshandlingar etc. 

För att möjliggöra sådan granskning måste bolagets befattningshavare 
kunna lita pc! att revisorn ej vidarebefordrar uppgitier om bolaget i andra 
fall än för uppdragets fullgörande. En sådan diffus lagregel som arbets
gruppen föreslår kan ffi till effekt att en upplysning som är värdefull för 
revisorn undanhälles eller förvanskas därför att uppgiftslämnaren vet att 
revisorns tystnadsplikt har urholkats. Organisationerna föreslår därför att 
lagstiftningen på detta område skall kvarstå oförändrad. 

S1·criges redo1·i.rningskons11/ters fiirh11nd: Förslaget att bestämmelserna 
om revisors tystnadsplikt och upplysningsskyldighet skall omarbetas. stäl
ler vi oss mera tveksamma till. 

Den flexibla tillämpning. som gruppen avser genom att revisor ej i 
oträngt mål får yppa något om bolagets angelägenheter. finner vi synnerli
gen otillfredsställande för revisorn. För det första måste begreppet oträngt 
mål klarare definieras. För det andra kräver vi en klar uppräkning av de 
situationer. i vilka revisor kan frångå sin tystnadsplikt. 

Beträffande konkurssituationen tycker vi. att gruppen behandlat kost
nadsaspekten på sidan 52 alltför schablonmässigt. Vår uppfattning är den. 
att ett företag i ekonomisk kris har mycket större behov av de tjänster. en 
rcdovisningskonsult eller revisor kan ställa till förfogande än ett företag i 
goda ekonomiska omständigheter. Emellertid tvekar redovisningskonsul
ten och revisorn många gånger inför de arbetsinsatser, som erfordras med 
tanke på att arvoderingen av denna insats inte prioriteras i händelse av en 
konkurs. Ett prioritetsskydd för revisions- och redovisningsarvode i hän
delse av konkurs. tror vi skulle innebära. att krissituationen för många 
företag skulle kunna klaras upp utan ett konkursförfarande. 

För bistånd åt konkursförvaltaren eller gode mannen efter konkursut
brottet förutsätter vi. att erforderliga medel kan bestridas av konkursboet 
eller av allmänna medel. 

Vad därefter gäller upplysningsskyldigheten mot konkursförvaltare tror 
vi. att denna bör kompletteras med en upplysningsskyldighet gentemot god 
man i händelse konkursen handlägges jämlikt 185 ~ konkurslagen. Vi är 
nämligen av den uppfattningen. att. om ekonomisk brottslighet föreligger. 
så föreligger den i högsta grad i dessa s. k. fattigkonkurser. 

Upplysningsskyldigheten gentemot ny revisor, medrevisor och särskild 
granskare torde kunna regleras i organisationernas etiska regler i stället för 
i lag. 

I de etiska reglerna hos såväl Svenska Revisorsamfundet som Sveriges 
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Redovisningskonsulters Förbund definieras begreppet kollega samt stad
gas följande: "Dä ledamot erbjudes ett uppdrag. som en kollega har eller 
nyligen haft. bör han taga reda på orsaken varför kollegan ej Hingre innehar 
uppdraget. Det nya uppdraget skall icke övertagas. om uppdragsgivaren 
icke vill rätta till allvarliga förhållanden, som kollegan med rätta har vägrat 
att godkänna." 

Genom att anpassa Föreningen Auktoriserade Revisorers regler för god 
revisorssed till ovanstående stadgande och genom utbyte av ordet "bör" 
mot "skall". kan upplysningsskyldigheten gentemot ny revisor regleras. 
Samtidigt kan de etiska reglerna kompletteras med en upplysningsskyl
dighet gentemot medrevisor och särskild granskare. 

6. Kommerskollegiums tillsynsverksamhet 

RiksåklaRaren: Jag har inte någon erinran mot rekommendationen att 
kommerskollegium ges ökade resurser för sin tillsynsverksamhet på revi
sorsområdet. 

LiinsåklaRaren för speciella mål: Tillsynsverksamheten bör givas sådan 
utformning att den ger rimlig garanti för att bestämmelserna efterlevs. Den 
bör inriktas i första hand på sådana företag där risken för avsteg är störst. 
Det kan ifrågasättas om inte tillsynsverksamheten åtminstone till viss del 
bör ligga hos handelskamrarna. Den lokala förankring dessa har utgör en 
betydande tillgång som bör tillvaratagas. Lämpligen skulle detta kunna ske 
genom att kommerskollegium tillades rätt att delegera viss tillsynsuppgift 
- exempelvis fortlöpande kontroll av enmansbolag - ävensom rätt att 
utfärda anvisningar för tillsynens fullgörande. En annan möjlighet vore att 
handelskamrarna ålades skyldighet att biträda i tillsynsverksamheten. Det 
disciplinära förfarandet bör emellertid ligga hos kommerskollegium. 

Bankinspektionen: Rekommendationen om vidgade resurser för kom
merskollegium innebär större möjligheter för kollegiet att göra en menings
full kontroll av revisorernas verksamhet. 

Riksrf1'isions1·erket: Arbetsgruppen rekommenderar att kommerskolle
gium får en kraftig resursförstärkning för att utöva tillsynsverksamhet på 
revisionsområdet. Arbetsgruppen berör inte hur verksamheten skall bedri
vas eller finansieras. Kommerskollegium kommer enligt sin verksamhets
översikt år 1978 att efter genomfört förberedelsearbete påbörja en regel
bunden uppsökande tillsyn. Tillsynen kommer att utövas av enhetens 
tjänstemän - användandet av konsulter härför har visat sig inte vara helt 
lyckat. 

RR V stödjer förslaget att kommerskollegium får en kvalitativ resursför
stärkning för tillsynsverksamheten. Verket vill dock understryka att effek
terna av tillsynen är beroende av kompetensen hos den personal som 
bedriver tillsynen. Denna bör ha motsvarande kompetens som auktori
serad revisor. För att kunna vidmakthålla denna kompetens krävs även 
erfarenhet från visst eget revisionsarbete. 

I fråga om finansieringen av tillsynsverksamheten förutsätter RRV att 
avgiftsfinansiering övervägs i ärendets fortsatta beredning. 

Riksskatteverket: Med hänsyn till den centrala position den kvalificera
de revisorn kommer att inta när det gäller räkenskapskontrollen inom de 
större företagen är det av största vikt att kommerskollegium får de resurser 
som erfordras för att utöva tillsyn av revisorernas verksamhet. Tillsynen 
bör även avse revisorns konsultverksamhet inom skatteområdet. 



Prop. 1979/80: 143 251 

Kommerskolle~ium: Även om flertalet auktoriserade och godkända revi
sorer fullgör sin verksamhet på ett i det stora hela tillfredsställande sätt, 
visar dock erfarenheten av hittillsvarande tillsynsutövning klart att en 
intensifierad tillsyn utgör en av de grundläggande förutsättningarna för att 
revisionsverksamhetens standard totalt sett skall kunna upprätthållas och 
vidareutvecklas. 

Kollegiets resurser för tillsynsutövning är emellertid idag så små att 
verksamheten närmast har karaktären av sporadiska ingrepp. Huvuddelen 
av den tillsyn som utövas initieras genom att anmälningar görs till kollegiet 
om visst förhållande i viss revisors verksamhet. En hel del av de på detta 
sätt initierade ärendena har rört frågor av mera allmänt intresse och har 
även lett till disciplinärt ingripande från kollegiets sida mot missförhållan
den. Genom rättstillämpningen har emellertid satts så snäva preskriptions
tider att i flertalet av de ärenden som aktualiserats hos kollegiet discipliniir 
åtgärd ej kunnat ifrågakomma. Utan tvekan hade sådan åtgärd annars varit 
befogad i betydligt flera fall. 

De frågor som aktualiserats i den anmiilningsinitierade tillsynen är ofta 
utomordentligt komplicerade och fordrar ett mycket omfattande utred
ningsarbete från kollegiets sida. I förening med bristande resurser medför 
detta bl. a. att mycket små insatser kunnat göras ifråga om sådan uppsö
kande tillsyn i vilken enskilda revisorers hela verksamhet kan bli föremål 
för allmän granskning. Detta är så mycket mera beklagligt som redan den 
begränsade erfarenhet kollegiet har av denna tillsynsform visar att det 
föreligger vissa utbredda missförhållanden mot vilka ingrepp lämpligen 
kan ske genom en sådan mer övergripande tillsyn. Det står exempelvis helt 
klart att den revision som utföres i mindre bolag - i så många fall att det 
närmast framstår som regel - ej utgöres av mycket annat än rena rimlig
hetsbedömningen i samband med att revisorn är behjälplig med bokslutet. 
I dessa fall överträdes också mer eller mindre regelmässigt aktiebolagsla
gens regler om bokföringsjäv. Som ytterligare exempel kan nämnas att det 
på många håll utbildats en sådan restriktivitet med att göra anmärkning i 
revisionsberättelsen att detta ofta underlåtes även när anmärkning skall 
göras. 

Ökade insatser borde göras också ifråga om uppsökande "tillsyn" vad 
gäller sökande till auktorisation och godkännande. Kollegiets resurser har 
tillåtit genomförande av endast ett fåtal sådana kontroller. Redan bland 
dessa har dock påträffats fall av grov okunnighet - något som ej skulle 
framkommit vid en ren pappersprövning av ansökan. 

Kollegiet delar således den i promemorian framförda uppfattningen om 
värdet av en utökad tillsynsutövning. En effektiv och välutvecklad revi
sionsfunktion kan dock ej nås enbart genom utökad tillsyn. Ökade resurser 
måste läggas ner också på positivt utvecklande åtgärder. Förutom på 
grundläggande frågor som revisorernas utbildning och dylikt. bör sådana 
åtgärder närmast ta sikte på det författningsfästa regelsystem som styr 
revisorns verksamhet och därvid dels på att klarlägga och närmare defini
era de uppgifter och det ansvar revisorn har enligt nu gällande regler, dels 
på att utveckla detta regelsystem, bl. a. för att mer effektivt tillvarataga 
revisorns arbete i kampen mot ekonomisk brottslighet. 

Uinsstyrelsen i Stockholms liin: Länsstyrelsen anser att det skulle vara 
önskvärt med en utvidgning av tillsynsverksamheten. 

Länsstyrelsen vill slutligen mot bakgrund av de erfarenheter den haft av 
samarbetet med kommerskollegium i auktorisations- och godkännande
ärenden framföra följande synpunkter. 
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Enligt 3 och 17 ** förordningen om auktorisation och godkännande av 
revisorer skall kommerskollegium inhämta yttrande av bl. a. länsstyrelsen 
övi:r ansökan om auktorisation och godkiinnande. 

I 22 * 2 stycket samma förordning står: "Uppmärksammar länsstyrelse 
eller skattechef i samband med ämbetsutövning anmärkningsvärd omstän
dighet i fråga om revisors elkr revisionsbolags verksamhet skall kollegiet 
underrättas". 

Länsstyrelsen är emellertid bunden av tystnadsplikt enligt 17 * sekre
tesslagen och 117 * taxeringslagen: "Vad som med stöd av bestämmelser
na i denna lag inhämtats vid taxeringsrevision eller vid granskning av 
handling. som avses i 43 * 5 mom. eller 46 *· må ej yppas i vidare mån än 
som erfordras för vinnande av det med revisionen eller granskningen 
avsedda ändamålet". 

Bestämmelsen i 22 * revisorsförordningen står alltså i konflikt med 
bestämmelsen om tystnadsplikt enligt 117 * taxeringslagen, eftersom det 
främst är vid taxeringsrevisioner som brister ifråga om revisors verksam
het uppmärksammas. 

Uttalande om i samband med taxeringsrevision uppmärksammade bris
ter kan därför enligt länsstyrelsens uppfattning i huvudsak endast göras 
med stöd av sådana offentliga handlingar, som följer på en taxeringsrevi
sion, nämligen taxeringsintendentens yttrande/yrkande. utslag i länsskat
terätt etc. Dels saknas ofta de för kommers kollegiets bedömande betydel
sefulla uppgifterna i dessa handlingar, dels medför detta en betydande 
tidsutdräkt innan gjorda iakttagelser kan meddelas kollegiet. 

Den enklaste lösningen på ovanstående vore om kommerskollegium i sin 
tillsynsverksamhet finge rätt att - med ändring av gällande sekretessregler 
- ta del av anmärkningar, som framkommer vid taxeringsrevision i den 
mån dessa är av den art som anges i 22 * revisionsförordningen. Revisions
promemoria, som innefattar anmärkning mot revisor, skulle då rutinmäs
sigt kunna expedieras till kommerskollegium när granskningen var avslu
tad. Kommerskollegium skulle på detta sätt löpande och mer utförligt 
kunna underrättas om uppmärksammade brister i fråga om revisors verk
samhet. 

Lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi: Behov finns av för
stärkt tillsyn över revisorernas verksamhet. Tillsynen torde emellertid av 
kommerskollegium i första hand böra inriktas mot annan revisor än auk
toriserad eller godkänd. Vad avser de auktoriserade och godkända reviso
rerna bör de intresseorgan som i dag finns kunna överta den mer detaljera
de tillsynen av revisorerna och kommerskollegiums verksamhet vara mer 
övergripande. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: Länsstyrelsen anser, att en 
viss tillsynsverksamhet ute hos revisionsbyråerna bör ske, men ifrågasät
ter om denna kan utgöra ett led i bekämpandet av den ekonomiska brotts
ligheten. Länsstyrelsen ställer sig därför tveksam till arbetsgruppens för
slag att kraftigt förstärka kommerskollegiums resurser för aktiv tillsyns
verksamhet. Denna fråga hör prövas i annat sammanhang. En eventuell 
förstärkning av kommerskollegiums resurser synes knappast kunna moti
veras från de utgångspunkter som brottsförebyggande rådet har att arbeta. 
En granskning hos revisorn torde knappast kunna ge några upplysningar 
av betydelse för bekämpande! av den ekonomiska brottsligheten. Ett sätt 
vore att öka taxeringsmyndigheternas och andra myndigheters uppgifts
lämnande till kommerskollegium, men detta förutsätter dock ändringar i 
sekretesslagen. 
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Länsstyrelsen i Malmöhus ltin: Länsstyrelsen tillstyrker en utökning av 
kommerskollegiums möjligheter att utöva tillsyn över de auktoriserade och 
godkända revisorerna. Av utredningen framgår att kommerskollegiums 
tillsyn hittills främst initierats genom uppgifter i dagspressen. Förutom en 
personell förstärkning. varvid även länsstyrelsens behov bör beaktas. vill 
länsstyrelsen även framhålla betydelsen av att en närmare kontakt etable
ras mellan länsstyrelserna, med sin orts- och personkännedom. och kom
merskollegium. Jämför även revisorsförordningen 22 ~ angt1cnde skatte
chefs upplysningsskyldighet. 

FAR: Arbetsgruppen rekommenderar att kommerskollegium får en kraf
tig resursförstärkning för att utöva tillsynsverksamhet på revisorsområdet. 
(3.6). FAR ser positivt på den verksamhet som kommerskollegium med 
hjälp av rådgivande nämnden bedriver i form av såväl utredningar som 
anmälningsfall som kontrollundersökningar som befinnes erforderliga i 
samband med ny- eller omauktorisation. Dessa insatser bidrar verksamt 
till upprätthållande av en hög standard inom revisorskåren och torde 
väsentligt minska risken för undermålig yrkesutövning. FAR vill i detta 
sammanhang framhålla angelägenheten av att kraven för auktorisation 
höjes, särskilt ifråga om teoretisk utbildning. 

Det har anförts att kommerskollegium saknar tillräckliga resurser för att 
handlägga tillsyns- och legitimeringsärenden. Särskilt har påpekats att 
resursbristen kommit att begränsa möjligheterna att göra besök hos revi
sorer för att erhålla bättre underlag för bedömning av aktuella 
legitimeringsärenden i de fall grundad anledning till tveksamhet föreligger. 
Kommerskollegium bör tillföras den resursförstärkning som erfordras för 
dessa uppgifter, en förstärkning som synes ha aktualiserats genom revi
sorskårens tillväxt. 

FAR anser däremot inte att anledning finns att öka kommerskollegiums 
resurser i syfte att bedriva uppsökande tillsynsverksamhet i fall där särskil
da skäl för tillsyn inte framkommit. Det har inte i arbetsgruppens rapport 
eller i andra sammanhang påvisats förhållanden, som skulle motivera 
sådana långtgående åtgärder. 

FAR vill framhålla att framförallt ett införande av krav på kvalificerade 
revisorer i alla aktiebolag automatiskt kommer att leda till en väsentlig 
kvalitetsförbättring av revisorskåren, något som ju är huvudsyftet med 
arbetsgruppens rekommendation i punkt 3.6. FAR vill särskilt understryka 
att ett framtida krav på kvalificerade revisorer i alla aktiebolag i kombina
tion med högt ställda krav för själva auktorisationen resp. godkännandet är 
faktorer som i första hand bör öka kvaliteten. Andra faktorer som kommer 
att öka kvaliteten inom kåren är det särskilt på senare år accelererande 
kvalitetshöjande utbildnings- och utvecklingsarbetc som revisorsorgani
sationerna bedriver. 

Föreningen S1·eriges taxeringsrc1·isorcr: Föreningen är tveksam om en 
resursförstärkning av kommerskollegiums tillsynsverksamhet kan utgöra 
ett led i bekämpande! av den ekonomiska brottsligheten. Detta innebär 
inte, att föreningen är negativ till en utökning av tillsynsverksamheten på 
revisorsområdet. I och för sig synes en sådan befogad men den bör då ske 
från andra utgångspunkter än den ekonomiska brottsligheten. 

/nstitlltet för intern revision: Institutet bitr[ider också rekommendatio
nen om resursförstärkning till kommerskollegiet. 

LRF: LRF anser att den ökade uppsökande tillsynen bör anstå till dess 
man fått uppfattning om antydda nya utbildningskrav samt vidare till dess 
kvalificerade revisorer utsetts i samtliga aktiebolag. Innan man förordar en 
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mera omfattande resursförstärkning bör vidare utvärderas de erfarenheter 
som vunnits genom kommerskollegiets uppsökande verksamhet. 

Det material som hittills offentliggjorts visar inte att de auktoriserade 
eller godkända revisorerna bedrivit sin verksamhet på ett sådant sätt att 
kritik riktats mol deras verksamhet. Fråga är därför om de resurser som 
avses tillskapas i första hand skall användas för kontroll av de kvalificera
de revisorerna. LRF anser det riktigare att man "börjar från botten". I 
samverkan med yrkesrevisorernas organisationer bör kommerskollegium 
genom föreskrifter och anvisningar betr. revisions verksamhet överhuvud
taget söka nå kvalitetshöjande effekter. Sådana åtgärder anser LRF skulle 
medverka till en allmän förbättring av revisionsarbetet och därmed även 
bidra till att stärka revisorns ställning. 

De organisationer som företräder de kvalificerade revisorerna bedriver 
en aktiv och effektiv utbildning. På senare år har en såväl bransch- som 
byråinriktad kvalitetskontroll inletts. Detta visar att kvalificerade revi
sorers organisationer aktivt verkar för att upprätthålla yrkeskårens kun
skaper. Vidare synes dessa organistioner ha visat sig handlingskraftiga 
genom att fortlöpande utforma regler för god revisorssed och därigenom 
åstadkomma en eftersträvad utveckling. 

Med hänsyn till revisorernas speciella ställning är det enligt LRFs me
ning viktigt att revisorns verksamhet i efterhand blir granskad av personer 
som har god kunskap om utvecklingen inom revisionsområdet. Ett väl 
avvägt samarbete bör därför upprätthållas mellan yrkesrevisorerna och 
kommerskollegium. 

Det kan ligga ett motsatsförhållande i att samma institution är dels 
utvecklande/rådgivande organ dels dömande instans i tillsynsärenden. Det 
borde vara mera logiskt att koppla tillsynen till den utbildande/utvecklande 
funktionen. Integritet och omdöme är så väsentliga i yrkesutövningen att 
den enskilde revisorn inte bör belastas med onödig formalism. 

Av dessa anledningar borde revisorsorganisationerna alltfort i nära sam
arbete med kommerskollegium få upprätthålla sin funktion som ledande 
instans vid utveckling av god revisorssed och dess praktiska tillämpning. 

SACOISR (=Civilekonomernas riksförbund): Om kvalificerad revision 
enligt remissens rekommendation blir verklighet är det i nuläget oklart om 
utökad tillsynsverksamhet är behövlig. Med hänsyn till att tillsynen i 
kommerskollegiums regi ej pågått under någon längre tid finner vi det mer 
angeläget att ställa kraven på kvalificerad revision och vid en utvärdering 
av effekten av denna åtgärd ta ställning till ytterligare tillsynsinsatser. Ett 
ytterligare skäl till att vänta med en förstärkning av tillsynsverksamheten 
är att de kvalificerade revisorerna enligt vad artiklar i tidningen BALANS 
anger själva är i färd att låta kvalitetskontrollera varandras produkter. 
Tillkomsten av dessa insatser torde också behöva beaktas vid ställningsta
gandet till utvidgad tillsyn. 

KF: Arbetsgruppen har föreslagit att kommerskollegiums "aktiva" till
synsverksamhet utökas. Frågan hur en sådan utökad tillsynsverksamhet 
skall finansieras bör enligt arbetsgruppen undersökas i lämplig form. KF 
vill i detta sammanhang framhålla att det på grund av revisorsverksamhe
tens natur många gånger torde vara svårt att uppdaga missförhållanden 
även vid en aktiv tillsynsverksamhet och att en utbyggnad av denna 
verksamhet främst torde få preventiva effekter. En utvärdering bör om 
möjligt ske av den aktiva kontrollverksamhet som kommerskollegium hit
tills bedrivit, varefter de tänkbara effekterna av en utökad aktiv kontroll
verksamhet noga måste vägas mot kostnaderna härför. KF rekommende
rar att dessa frågor ytterligare utreds. 
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S1·e11ska fi>rsiikringsbolags rik.1ji'irb11nd: Arbetsgruppen rekommenderar 
all kommerskollegium får en kraftig resursförstärkning för att utöva till
synsverksamhet på revisorsområdet. Resurserna skall enligt förslaget in
riktas på aktiv tillsyn. Riksförbundet vill återknyta till sitt förslag om 
obligatorisk anslutning till revisorsorganisation och anser det väsentligt att 
organisationernas resurser för internkontroll och tillsyn förstärks. Samspel 
med den tillsynsverksamhet som kommerskollegium utövar bör ske genom 
att kommerskollegium utövar tillsyn över organisationernas stadgar. 

S1·e11ska komm1111fbri111ndet: En utökning av resurserna för tillsynsverk
samheten på revisorsområdet bör vara ett naturligt led i samhällets strävan 
att komma till riilla med de problem det här är fr[1ga om. 

Stockholms kommun (=kammarkontoret): Arbetsgruppen rekommen
derar att kommerskollegium får en kraftig resursförstärkning för all utöva 
tillsynsverksamhet pä revisorsområdet. Denna tillsyn kan då endast omfat
ta av kommerskollegium auktoriserade eller godkända revisorer. Kammar
kontoret anser att det allmännas resurser i stället bör koncentreras till 
granskning av de revisorer eller rådgivare som ej är underkastade kom
men;kollegiums tillsyn. 

S1·enska re1·isor.H111(/i111de1: Samfundet anser att man bör avvakta effek
ten av övriga föreslagna åtgärder. innan förstärkning av kommerskollegiets 
resurser genomföres. Såväl den nya aktiebolagslagen som kommerskolle
giets i anslutning därtill utgivna anvisningar har varit i kraft så kort tid att 
någon större erfarenhet hittills inte vunnits av revisorernas anpassning till 
reglerna. SRS har kontinuerligt ökat sitt utbud av kurser för ledamöterna. 
Dessa kurser avser att omfatta alla led i revisorns verksamhet. SRS anser 
att - i stället för en utbyggd kontrollapparat hos tillsynsmyndigheten
utbildning och information i den egna organisationens regi är att föredra. 

Samfundet avstyrker sålunda f. n. en utbyggnad av kommerskollegiets 
tillsynsresurser och anser att frågan bör anstå till dess erfarenhet vunnits 
av andra åtgärder. 

S1·enska sparbanksföreningen: Föreningen ställer sig något tveksam 
inför denna rekommendation med hänsyn till de kostnader för samhället 
som förslaget otvivelaktigt för med sig. Det kan också ifrågasättas om inte 
uppföljningen av revisorsstandarden och normbildningen på revisionsom
rådct kan och bör - liksom hittills - skötas genom revisorernas egna 
organisationer. 

S1·criges advokarsa111fi111d: Vad gäller rekommendationen att utöka re
surserna för kommerskollegium har samfundet ingen erinran. Samfundet 
förutsätter då att tillsynsverksamheten fullgöres av personer som själva 
har eri'arenhet som auktoriserade revisorer. 

S1·e11ska förl'laKares riksförbund: Förhundet har inte något emot att 
kommerskollegium får ökade resurser för att utöva tillsyn över revisorer
na. förutsatt att ett behov av sådan övervakning dokumenteras. De exem
pel som anges i promemorians bil. I ger inte ensamma belägg för att sådant 
behov linns. Att kommerskollegium årligen handlägger ett 20-tal tillsyns
ärenden är inte mycket. i synnerhet som många av ärendena säges vara av 
ett begränsat allmänt intresse. Inte heller visar de redovisade fallen annat 
än i ett par fall på grövre fel av revisorer och endast något fall visar en 
systematisk brottslighet. Beträffande flera av fallen konstaterar kommers
kollegium all ärendet avförs. antingen utan vidare eller med ett allmänt 
uttalande. Ibland säges direkt att det inte linns anledning till kritik mot 
vederbörande revisor. I några fall utdelas en varning. I endast ett fall 
upphävdes auktorisationen, i ett annat avslås en ansökan om auktori-
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sation. - Vad kollegium här redovisat kan inte anses som allvarligt mot 
bakgrunden av den mycket stora arbetsvolym som årligen utföres av 
revisorerna i vårt land. Förbundet anser därför att det bör kunna räcka 
med en ganska måttlig utökning av kommerskollcgiums resurser. Under 
inga omständigheter får resurserna användas för att vid en s. k. uppsö
kande tillsynsverksamhet skaffa upplysningar som revisorerna har om sina 
kundföretag. 

S1·eriges redm·isnin1-:sko11sulters fiirhund: Vi tillstyrker arbetsgruppens 
rekommendation att Kommerskollegium skall få en kraftig resursför
stärkning för att utöva tillsynsverksamhet på revisorsområdet. 

Vi vill emellertid betona. att förstärkningen skall utgöras av personal 
som är kompetent att utöva såväl tillsynsverksamhet som rr1dgivamlc och 
vägledande verksamhet. Vi finner det nämligen klart otillfredsstiillande att 
som hittills på konsultbasis anlita auktoriserade revisorer för tillsyn av de 
godkända revisorernas verksamhet. 

7. Etiska regler 

Jusritekanslern: De två första av de tre etiska regler som arbetsgruppen 
rekommenderar kan anses skäligen okontroversiella. 

Lämpligheten av normen "kringgående av lag" i den tredje etiska regeln 
måste starkt ifrågasättas. Jag är benägen att ansluta mig till den kritik som 
ledamoten Winberg anför i sin reservation (s. 63 f). 

Riksåklaxarcn: När det gäller de etiska reglerna har jag inte någon 
erinran mot utformningen av de två första etikreglerna i avsnitt 3.7. Jag 
kan däremot inte ansluta mig till arbetsgruppens förslag vad gäller innehål
let i den tredje etikregeln. Enligt min mening saknas anledning att särskilt 
utsäga att revisorer skall avhålla sig från att medverka i brottslig giirning. 
Vad som avses med uttrycket "kringgående av lag" har inte utvecklats på 
annat sätt än att regeln anges skola ta sikte på fall, som vid ett förnuftigt 
betraktelsesätt framstår som ett kringgående av lag. En regel med ett så 
diffust innehåll är inte ägnad att ge någon vägledning av betydelse för vare 
sig revisorernas eller tillsynsmyndighetens verksamhet. 

Länsåklagarcn i Malmöhus län: Både när det gäller revisorns arbete 
som rådgivande sakkunnig och hans reviderande verksamhet är gränsdrag
ningen mellan tillåtet-otillåtet och tillbörligt-otillbörligt svår. Samma 
problematik har länge diskuterats beträffande advokaters verksamhet. 
Mycket talar för att man i vart fall från åklagarsynpunkt skulle vara beredd 
att ansluta sig till den av arbetsgruppen föreslagna regeln att revisor skall 
avhålla sig från att medverka i handling som är lagstridig eller innebär 
uppenbart kringgående av lag. Den föreslagna lydelsen låter bestickande 
vid en första genomläsning. Vid ett närmare begrundande blir man emeller
tid betänksam. Det behövs självfallet inte någon särskild etisk regel just för 
revisorer om att dessa skall avhålla sig från att medverka i lagstridiga 
handlingar. Och vad innebär uppenbart kringgående av lag'.' Arbetsgrup
pens egna förklaringar i sammanhanget. såsom "att regeln endast tar sikte 
på uppenbara fall. dvs. fall som vid ett förnuftigt betraktelsesätt framstår 
som ett kringgående av lag" eller att "är saken tveksam. kan något särskilt 
krav inte ställas på revisorn" är inte ägnade att bringa klarhet i terminolo
gin. Jag delar dessutom helt riksdagsledamoten Håkan Winbergs uppfatt
ning att begreppet "kringgående av lag"' saknar erforderlig precision. 
Kringgående av lag behöver språkligt sett inte innehålla någon motsats till 
att begå lagstridig handling. Man kan kringgå lag med lagstridig handling 
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och man kan kringgå lag utan att begå slidan handling. Kringgiiendebegn:p
pet har behandlats bl. a. av 1953 år~ skattetlyktskommitte. som i sitt 
sluthetiinkande (SOL! 1963: 521 avvisade tanken pil att införa en general
klausul inom skattelagstiftningrn. Senast har i SOL! 1975: 77 frål,!an llm 
kringg[it·mlc och generalklausul inom skattdagstiftningen hehandlats av en 
expertgrupp inom foretagsskatteberedningen. En generalklausul av <..kn 
typ som där föreslagits innebär ett stort mått av riittsosäkerhet för de 
skattskyldi!,!a. Det blir svårare att förutse vad som skall heskattas. För 
egen del har jag i skilda sammanhang ställt mig avvisande till en generell 
skattetlyktsklausul av sådant innehåll. Enligt klara motivuttalanden till 
gällande rätt skall varje avtal och annan riittshandling tolkas efter den 
egentliga innebörden och inte efter ckn form i vilken avtalet eller rätts
handlingen klätts. Det är enligt min mening iignat att förvåna att man icke 
någon gång under behandlingen av alla dessa lagförslag och tydligen icke 
ens nu tagit upp förslag om att införa den formen av generalklausul att 
nämnda grundsats fastliigges genom lag. Även om alla iir överens om att 
grundsatsen -ehuru oskriven - giiller. skulle riittsliiget iindil vinna på att 
den kodifierades. 

Skall en generalklausul av föreslaget innehåll om förbud för medverkan 
som innebär '"kringgående av lag'" likviil införas bör av de skäl som anförts 
i reservation av riksdagsledamoten Barbro Engman-Nordin i vart fall me
ningarna utgå om att förbudet icke utgör "'hinder för revisor att lämna 
upplysning om innehållet i gällande riitt"' och '"ej heller skyldighet for 
denne att särskilt tillvarata myndigheternas intressen ... 

För den del av revisorsverksamheten som består i bokslutsarhete och 
upprättande av revisionsberättelse kunde man tänka sig att ställa biittre 
krav p[1 materiell sanningsplikt genom att efter amerikansk förebild införa 
en skyldighet för revisor att i sin revisionsherättclse jämväl intyga att 
redovisningen enligt revisorns uppfattning ger en sann och riittvisande bild 
l°"true and fair picture"'J av bolagets stiillning. Det är t.1cksä tydligare vad 
som avses med "'en sann och rättvisande hild'" jiimfört med "'kringgående
handling"'. 

I detta sammanhang förtjänar att framhtillas att bättre upplysning om 
omfattningen av revisors faktiska medverkan framstår som önskvärd. Så 
iir t. ex. fallet i fråga llm uppgift i deklaration om medhjälp av revisor. 
Denna medverkan har ibland visat sig best[1 i eit sammanställande - utan 
egen sakkunnig granskning av bakomliggande förhållanden - av ett be
gränsat material som klienten lämnat in. Samma har förhi\llandet ibland 
varit med hokföringshandlingar. Sådant material får ofta oförtjänt intryck 
av vederhiiftighet genom revisorns underskrift eller stämpel. Har revisors 
medverkan i sådana sammanhang hegriinsats till att avse endast ett siffer
mässigt sammanstiillande av ett visst av klienten tillhandahållet material. 
borde n:visorn föäggas all skriftligen ange i vilken omfattning hans sakkun
skap tagits i anspråk. I. ex. genom ett tillägg att hans uppgift med ärendet 
endast bestått i en formell sammanstiillning utav visst av klienten tillhanda
hi'tllet material. Skulle betänkligheter av praktiska skiil uppkomma mot 
detta förslag. skulle en sådan begränsad medverkan lätt kunna anges med 
niigon generellt inskränkande formulering i stil med '"endast teknisk med
verkan'". 

Skulle man införa en etisk mern allmän regel hör en sådan i stiillet för att 
inriktas mot "kringgåendehandlingar'" !!i vas mera konkret förankring t. ex. 
genom att knyta an till en "etisk utvidgning'" av dels "förberedelse" till 
brott, dels efterföljande delaktighet till brott. Förberedelse till alla brott 
17 Riksdagen /979!8U. I .1t1111/. Nr l.J3. Bilogl'dt•I 
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skulle etiskt kunna göras angrirbar. även i de foll förberedelse icke är 
straffbar. liksom ··medverkamleansvar"· enligt 17 kap. 11 ~brottsbalken 
etiskt kunde utvidgas. 

Lii11stlklaw1rc11 i .4.h·shorgs lii11: Rekommendationerna angfiende före
slagna etiska regler tillstyrkes. De två sista meningarna i tredje regeln har 
enligt min mening icke sin plats i revisionsföreningarnas regler om etik. 

Liin.\'l'JJ.:lagarcn .fi'ir speciella mt1/: Etikreglernas utformning och komplet
tering utgör enligt min bedömning ett mycket väsentligt led i strävan att 
stärka revisorernas ställning. Jag kan emellertid inte helt acceptera arbets
gruppens rekommendationer för uppnående av detta syfte. 

De etiska regkr som skall vara bestämmande för revisors handlande 
skall ha sin grund i det mandat han fått. Bestiimmelserna i 10 kap. 7 ~ 
aktiebolagslagen bör därvid vara normgivande. Dessa innebär - självfallet 
- att han skall vara kritisk mot sådana transaktioner som av honom 
bedömes strida mot lag - skattelag eller annan - eller mot god affärssed 
och att han i sitt arbete skall viigledas av hänsynen till aktieägares. anställ
das. borgenärers och övriga intressenters tillbörliga intressen. De etiska 
reglerna skall således skapa lojalitet gentemot bolaget -företaget och där
jämte en kritisk attityd mot den som svarar för företagets organisation och 
förvaltning av företagets angehigcnhcter samt den som handhar den lö
pande förvaltningen. 

Jag kan således inte ansluta mig till arbetsgruppens skrivning överst på 
sid. 9. Detta av flera skäl. Ett ligger i vad jag redan anfört. nämligen att 
revisorns handlande skall bestämmas av mandatet. - Ett annat skäl är att 
tankarna bakom orden är mycket suddiga. vilket inte minst framgår av de 
påpekande reträtter arbetsgrnppen gör i slutet av stycket. - Tillämpningen 
av dessa suddiga tankar skulle därjämte komma att ligga utanför offentlig 
kontroll - förvaltningsdomstols. allmän domstols etc. - Dessutom kan de 
skapa en lojalitetsklyvning av inte önskvärt slag. 

De etiska grundreglerna är av sådan betydenhet att de bör införas i 
författning (lämpligen revisorsförordningen (SFS 1973: 221 ). I denna bör 
också anges att reglerna gäller även de revisorer som verkar utan auktori
sation. 

Hm'l"ätten iirer Skåne och Blekinge: Beträffande utformningen av den 
tredje etiska regeln delar hovrätten den uppfattning som kommit till ut
tryck i Engman-Nordins reservation. 

Kammarrätten i Stockholm: Vad slutligen gäller den etiska regel som 
mera uttryckligt anger vad som bör gälla för revisors verksamhet vid sidan 
av revisors uppdrag finner kammarrätten den föreslagna utformningen av 
en sådan regel inte helt tillfredsställande. I första meningen sägs bl. a. att 
revisor skall avhålla sig från att medverka i handling som uppenbarligen 
innebär kringgående av lag och i andra meningen sägs att detta dock inte 
skall utgöra hinder för revisor att lämna upplysning om innehållet i gällan
de rätt. Ibland kan måhända en upplysning om innehållet i gällande rätt 
utformas på ett sådant sätt så att man indirekt talar om hur en lag kan 
kringgås. 

Bankinspektioncn: Rekommendationen att revisorsorganisationerna 
kompletterar sina etiska regler i vissa avseenden synes ägnad att förstärka 
de kvalificerade revisorernas ställning och oberoende och bidra till att 
klarlägga deras skyldigheter i förhållande till de olika intressenterna i ett 
granskat företag. 

Riksrel'isionsrerket: RRV ansluter sig till att de etiska reglerna komplet
teras i enlighet med den tanke som redovisas i bctiinkandet. oberoende av 
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om revisorns ansvar preciseras till all iiven omfatta granskning av hur 
forelagel fullgjorl sina förplikldser genlemol del allmiinna. 

Enligt RRYs hediimning bör den etiska regdn fä en utformning som 
ansluter sig till vad reservanten Winherg föresl{tr, men med den ;indringen 
all ''grundad anledning .. uthyls mol rimiig anledning. Diirmed bortfaller 
ocksii skrivningen i arbetsgruppens förslag alt del ej heller medfiir skyldig
het för revisorn all siirskilt tillvarata myndigheters intressen. vilken skulle 
kunna mi,sförstfts och anses strida mol förarbetena till aktieholagslagen 
och bokföringslagen. 

Ri/.:ss/.:1111c1•a/.:1•1: RSV delar arhetsgruppens uppfa11ning att det i en 
etisk regel bör sliis fast atl revisorn hiide i denna sin verks;imhet och som 
kllnsult har plikter ;iven ml)l del allmiinna. 

Betriiffande den tredje av de etiska regler som arhelsgruppen rekom
menderar ansluter sig RSV till vad ledamoten Winherg anför - i fd1ga om 
det olämpliga i att införa normen om "kringg[1ende av lag" - i sin resen·a

tion. 
RSV anser dock all en precisering av revisorns skyldigheter gentemot 

det allmiinna borde ske iiven i lag eller förordning. Skatter och avgifter har 
i dag en siidan betydelse för företagens resultat och ekonomiska sliillning 
att de med nödviindighet måste hli föremål fiir kontroll av företagets 
revisor. Det innebär inte att revisorn fungerar som "sk<Jttemyndighetern<is 
förlängda arm". Beskattning och kontroll av skaller och avgifter iir en 
uppgift för berörda myndigheter. Myndighetern<i måste dock kunna förlita 
sig på att revisorn. när han upprättar en s. k. ren revisionsberättelse, vid 
sin granskning ej heller uppmärksammat nagra direkta skattemässiga felak
tigheter. 

1974 {1rs bolagskommitte föresliir i sill delbetiinkande en generell skyl
dighet för företag, som har att upprätta [irsredovisning. all anlita revisor. 
D;irigenom aktualiseras enligt RSV ett behov att ersiitta nuvarande revi
sorsförordning med en lag om revision och revisorer. I Norge. som har en 
sådan lag. kommer inom kort att tillsättas en utredning med direktiv att 
bl. a. utreda om revisorns ansvar gentemot det allmiinna hör vidgas. Utred
ningen skall vidare utarbeta riktlinjer för vilka kontrollfögärder revisorn 
hör vidta för att skydda det allmännas intresse. Det bör påpekas att i Norge 
är företagets revisor skyldig att unuerskriva ett s. k. alminnelig regn
skapsskjema som skall bifogas deklarationen. Underskriften betyder inte 
endast att där angivna siffror överensstämmer med räkenskaperna utan 
även att revisorn vid sin granskning ej har funnil lransaktioner. som 
innebär skatteundandragande. 

En utredning med likartad inriktning som i Norge hör enligt RSY ut
föras. 

Behovet av offentliga revisorer i förelagen är bl. a. beroende pt1 den 
skyldighet att tillvarata det allmännas intressen som ;'\vilar den ;iv bolags
stämman utsedde revisorn. 

Ko111mcrs/.:olll'gi11m: De två första av de rekommenderade reglerna rör 
revisorns uppgifter som revisor i ett företag eller annan organisation och 
innebär en hestiimning dels av inlressentkrelsen. dels av revisionsuppdra
gets omfattning och inriktning. Den första punkten ger uttryck för den 
allmiint riidande uppfattningen att revisorn vid fullgörande av sitt revi
sionsuppdrag h<ir att beakta samtliga intressenters intressen och inte en
ban intressena hos den eller dem som 11ise1t hrnrnm. Den andra punkten 
ger närmast uttryck för en uppfattning om förvaltningsrevisillnens inne
börd i vissa avseenden. 
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Kollegiet kan i och for sig finna det berättigat att dessa b<\da frågor blir 
f\in:m{d fi.ir regkring. men do.:tta syne~ i s[1 fall niirrnast höra sko.: genom 
utveckling av best~irnmelserna om revision i aktieholagslagen och motsva
rande författningar. Det mttstc dock sägas att det h:ir - siirskilt vad giiller 
l"iirvaltningsrevisionens omrf1de ·- iir fr[iga om mycket komplicerade och 
till stor del ohearhetade frt1gor. varför ett grundligt utredningsarhete rnt1ste 
föregii s[idana författningsändringar. 

Vad giiller den tredje regeln, vilken friimst tar sikte ptt revisorns rftdgiv
ninp/konsultroll. har den mer direkt etisk karakti1r. Inte minst for omviirl
dens uppfattning om revisorsrollen borde det kunna ligga ett visst viirde i 
att pf1 detta sätt ange vissa restriktioner som giiller för revisorns rf1dgiv
nings/konsultfunktion. Regeln iir av s;idan karakt:ir all det enligt kollegiets 
mening förtjänar övervägas om den ej bör intagas i förordningen tSFS 
1973: 221) om auktorisation och godbnnande av revisorer. Den niirmare 
utformningen bör diirvid bli fiiremtil för ytterligare övervägande. varvid 
exempelvis kan ifr<°1gasättas om de tv<°1 sista meningarna fyller nt1gon funk
tion. Det uttryckliga .. kringgåendeförhudet"" bör diiremot icke undanta
gas. Erfarenheterna från de s. k. vinstbolagstransaktionerna talar i viss 
mfin för att en sådan regel inte skulle upplevas som en st1 sjiilvklar norm att 
den skulle framsta som onödig. 

Niiri11K\fi·ih1't.w111h11d.1·111111111e11: Vad angår de etiska regler. som fast
ställts inom de olika revisorsorganisationerna. gäller att dessa regler pt1 
samma siitt som motsvarande ref!ler for andra yrkeskategorier avser bete
endet dels mot klientenikunden och dels mot kollegor. G~illande etiska 
regler har vanligen sitt ursprunf! i annorlunda marknadsförh?1llanden än de 
som nu r[1da. Nar det giiller högutbildade yrkesutövare siisom exemrclvis 
kvalificerade revisorer finns det ~rnledning fr~tga sig om etiska regler av här 
avsett slag har niigon nyttig funktion. Det torde vara obestridligt att en 
yrkesutövares beteende till den allt övervägande delen styrs av vederbö
randes personliga moral och integritet snarare än av hans yrkesorganisa
tion faststiillda etiska regler. Den yrkesutövare vars personliga moral ej 
hindrar honom att medverka i brottslig företagsamhet pi\verkas sannolikt 
inte av aldrig s[1 stränga etiska regler for yrkeskollektivet som sådant. Med 
hänsyn hiirtill vill NO ifrilgasätta nyttan och liimpligheten med det rekom
mendnadc tilliigget till etiska regler for revisorer. För övrigt delar NO de 
synrunkter som i detta sammanhang reservations\'is framförts av Engman
Nordin och Winberg. 

Sta/1'11.1" i11d11.1·1ri1·1'l"k: I fr[1ga om den tredje etikregeln ansluter sig verket 
till do.: reservationer som styrgruppens ledamöter har avgett. Vidare anser 
industriverket att sagda etiska regel hör iindras rf1 ytterligare en punkt. 
Arbetsgruppens skrivning att ""Revisor skall avh{dla sig från att genom 
riidgivning eller annat aktivt arbete medverka i lagstridig handling·· ... 
kan enligt verket uppfattas Slim vilseledande och alltför vag. Verket anser 
att följande formulering :ir den naturliga ... Revisor skall inte genom rf1dgiv
ning eller annat aktivt arbete medverka i Jag.stridig handling .... " 

/.ii11ssryrclsf'11 i St,l<"kho/111.1· hin: Linsstyrclsen anser liksom styrgrup
pens ledamot Barbro Engman-Nordin. att de tvi\ sista meningarna i den 
tredje etiska n:geln skall utgii ur arbetsgruppens förslag. 

Lokala ska11emrndigh1'/e11 i Stockholms .fi"igdcri: LSMS biträder leda
moten Engrnan-Nordins reservation giillande den föreslagna tredje etikre
gelns två sista meningar. Ett iakttagande av myndigheternas intressen 
innebär ofta att övriga intressenters riitt tillvaratas rii ett för dem. i vart fall 
p{1 längre sikt. positivt sätt. 
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Lii11s.1·1yrd1r·11 i (;iitchorg.1 od1 /111/111.1 /ii11: Linsstyrclsen instiimmer helt 
i fors lagen enligt de t v;°1 första runkterna. vilka innebiir ett konstaterande 
att revisorn har plikter it ven nwt allmiinheten uch det allmiinna samt att 
han inom ramen fiir sitt revisorsuppdrag skall verka för att det reviderade 
fi)rl'taget handlar lagenligt. tar hiin~yn till akticiigare. borgen:irer, anstiillda 
och iwriga intres~enter samt i1vcn i iivrigt iakttar gLid affärssed. 

Niir det galler utformningen av den tredje etiska rl'geln ansluter sig 
liinsstyrel~en till vad rl'servantl'n Hiikan Winherg anfört. Begrl'rpet 
.. handling som urpenharligcn innebiir kringgitL'nde av lag .. är alltför vagt. 
Arbetsgruppen har anfört att regeln endast tar sikte pä uppenbara fall. dvs. 
fall ~om vid ett förnuftigt betrakll'lsesiitt fram~trir sllm ett kringg:1ende av 
lag. 

Uttrycket "förnuftigt hetraktclscsiilt .. har siikerligen olika innebörd för 
olika miinniskor. vilket i sin tur bidrar till att i i1n högre grad göra innebör
den av regeln okl;1r. Reservanll'n Winherg har föreslagit en annan lydelse 
av den tredje etiska regeln. Linsstyrels..:n ansluter sig till detta förslag. 

Lii11sst.1Tl'isl'11 i M11/111ii/111s lii11: Etiska regler för revisprer bör i liimplig 
form intagas i revisorsfiinirdningen. 

FAR: FARs g:illande regler for god revisorssed har den 21februari1977 
faststiillts av föreningssUirmnan. som det tillkommer att besluta om iind
ringar i dem. Föreningens styrelse. som har att avge yttranden i av myndig
heter remitterade :irenden. kan si\lunda ej p{t egen hand genomföra änd
ringar i reglerna. Innebörden av arbetsgruppens förslag är i miinga avseen
den självklarheter. Styrelsen avser emellertid att för beslut vid föreningens 
ärsstiimma framliigga förslag om kompletteringar av reglerna enligt föl
jande: 

Första avsnittet i arbetsgruppens rekommenJation. Styrelsen iir beredd 
att föreslå årssliimman att som ett förtydligande till redan gällande praxis i 
reglerna införa en anvisning med en innebörd i huvudsak motsvarande 
arbetsgruppens förslag. 

Andra avsnittet i arbetsgruppens rekommendation. Omfattningen av 
revisorns granskning bestiimmes a\' god revisionssed enligt aktiebolagsla
gen och F ARs regler för god revisorssed. Arbetsgruppens förslag berör 
friimst omfattningen av god revisionssed. Styrelsen är likväl beredd att 
föreslå årsstiimman att till fi.Jrtydligande av reglerna införa en anvisning 
motsvarande arbetsgruppens förslag. dock s:1 utformad att erforderlig hän
syn tages till de tekniska möjligheterna för revisorn att observera företa
gets aktiviteter i berörda avseenden. 

Tredje avsnittet i arbetsgruppens rekommendation. Revisorn är liksom 
andra svenska medborgare redan skyldig att följa existerande lagar och 
förordningar. Enligt F ARs uppfattning erfordras sälunda ej nägon särskild 
föreskrift av den i tredje avsnittet föreslagna arten. 

Styrelsen vill likviil inte helt avvisa tanken att det ur allmän synvinkel 
kan finnas hehov av ett uttalande betriiffande lagstridiga eller eljest icke 
godtagbara handlingar. Anviindande av begreppet "kringgf1ende av lag" 
avvisas dock. d[1 det är oklart och skulle kunna leda till olyckliga sköns
m;issiga bedömningar och det tiicker rnttl1ända ej heller alla fall som avses. 
Styrelsen iir beredd att föranstalta om en utredning om den niirmare 
utformningen av ett tilliigg. Skulle diirvid ytterligare föreskrifter visa sig 
önskviirda iir styrelsen beredd att föreslå F/\Rs ~1rsstiimma erforderlig 
komplettering av reglerna. Vid utformningen bör prövas frågan om anknyt
ningen till det nyligen framtagna förslaget om allmän skattellyktsklausul. 
vilket FAR tillstyrkt. 



Prop. 1979/80: 143 

Ftirt'ningen S1·criges ta.rcri11;:.vr1'l'i.rnrcr: Filrcningen har inte nt1gl1t alt 
inviinda mnt de td första förslagen till komplettering av de etiska reglerna. 
Arbetsgruppen har foreslagit en tredje regel. - - - Föreningen iir tveham 
till förslaget i denna del. Uttrycket "'handling som uppenbarligen innebiir 
kringgående av lag .. iir sviirtolkat. Hiinvisningen till vad .. som vid ett 
förnuftigt betraklclsesiitt framstär som ett kringgt1ende av lag··. bidrar inte 
till klarhet. Ledamöterna Engman-Nordi11 och Winbcrg har var för sig 
framfört reservationer mot arbehgruppens förslag. Filrenint;?en vill mot 
bakgrund hitrav rekommendera en omformulering av det tredje förslaget 
till komplettering av de etiska reglerna. 

Institutet j("ir intl'm rel'ision: Institutet fllr intern revision som represen
terar flertalet av Sveriges intcrnrevisionschcfer iir anslutet till The lnstitute 
of Interna! Auditors. lnc. en internationell organisation med huvudkontor i 
USA. Det internationella institutet har nyligen utfärdat "'standards for 
professional practice of interna! auditing ... En översiittning och en för
svenskning av dessa standards är under utarbetande. Institutet kommer i 
detta arbete att beakta den rekommendation. som arbetsgruppen gjort till 
komplettering av etiska regler. 

Enligt institutets uppfattning hi.lr tolkningen av begreppen god revisors
och revisionssed hiinskjutas till ett från revisorsorganisationerna fristfien
de organ. Detta kan utformas i likhet med Hokföringsnämnden där berörda 
intressentgrupper är representerade. 

LRF: Vad avser de etiska reglerna är LRF i grunden positivt men anser 
hetr. ev. komplettering att arbetsgruppens formulering är alltför omstiind
lig och svårtolkad. LRF ansluter sig därför till det iindringsförslag som 
framförts av reservanten Håkan Winberg betr. den tredje etikregeln i 
avsnitt 3. 7. 

·Till revisorns skyldigheter hör att upplysa om gällande rätt inom revi
sorns kompetensområde, såväl civil- som skatleriittsligt. LRF instiimmer 
med arbetsgruppen i all revisorerna inte hör verka som .. förliingd arm" för 
exempelvis skattemyndigheterna. Motsvarande bör giilla andra brottmåls
frågor såsom valutahrott och försäkringsbedrägerier. 

LO: LO menar i enlighet med reservationen från Engman-Nordin. att 
den föreslagna tredje etiska regeln m[1ste modifieras. Att koppla kravet pii 
att revisor skall avhälla sig ifrån att medverka i lagstridig handling eller 
handling som uppenbarligen innebär kringgående av lag med att detta inte 
skall utgöra hinder for revisor att lämna upplysning om innehållet i giillan
de rätt är att ta udden av hela regeln. De två sista meningarna i den tredje 
etiska regeln bör därför utgå. Diirutöver ifrågasiitter LO om inte iiven 
första meningen bör ändras så att uttrycken "uppenbarligen innebär kring
gående av lag·· utbyts mot .. kan innebära kringgående av lag". 
SACOISR (==Civilekonomernas riksförbund): De två första komplettering
arna är befogade. Hiir efterlyses dock en niirmare precisering av vilka lagar 
som åsyftas. För att regelkomplctteringen skall kunna uppfyllas av reviso
rerna förutsättes att de lagar som åsyftas är bokföringslagen. aktiebolagsla
gen saml skattelagstiftningen. Den senare i den utsträckning som krävs för 
att granskningen enligt aktiebolagslagen skall kunna utföras. Detta innebiir 
att skattelagarna efterlevs i den omfattning som krävs för att bolagens 
skattesituation ej skall var missvisande p[1 ett materiellt siitt. 

Stycke tre verkar däremot otydligare formulerat för alt kunna tjäna ~om 
riittesnöre för den enskilde revisorn. Att revisorn ej skall medverka i 
lagstridig handling vad avser de ovannämnda lagarna itr sjiilvklart. Är det 
detta som f1syftas förefaller det som om rekommendation 1' ;; bland Je 
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etiska reglerna redan inbegriper detta. Om det ändä finns skäl att trycka 
ytterligare på vad revisorn skall eller inte skall göra kan vi inse behovet av 
en skrivning i linje med det tredje förslaget. 

l:\.F: Kr konstaterar att de kompletteringar av revisorsorganisationernas 
etiska regler som föreslt1s av arbetsgruppen redan nu torde var sjiilvklara 
sanningar för de revisorer som tillhör dylika organisationer, och K F i.iver-
1r1tcr åt organisationerna att själva ta ställning till arbetsgruppens rekom
mendationer härvidlag. Utifrån sin speciella stiillning som ekonomisk för
ening och med tanke på att revisionsplikt enligt bolagskommittens förslag 
kan komma att införas beträffande även andra företagsformer än aktiebo
lag och ekonomiska föreningar skulle KF vilja modifiera den föreslagna 
andra etikregeln. vari det talas om att revisorerna skall ta hiinsyn till 
.. aktieiigare. borgenärer. anställda och övriga intressenter ... Regeln synes 
n<°1got ensidigt inrikta sig på revision av aktiebolag. K F föreslår att ordet 
"aktieägare" utbytes mot '"iigare". 

Sammanfattningsvis far KF således uttrycka sympati for de principer. 
varpii de föreslagna ctikreglerna bygger. 

Srl'!1ska hankfi>reninf,;cn: Vad angår de av arbetsgruppen rekommende
rade etiska reglerna för revisorer är bankföreningen tveksam om dessa 
regler kan ge revisorerna erforderlig ledning utan ytterligare precisering av 
regeltexten och framförallt av kommentarerna till denna. 

Sn'11ska hyJ,:gnadscntreprenö1förrningc11: Enligt SBEFs uppfattning bör 
uttrycket "kringgående av lag" ej komma till användning. Det kan ifråga
siittas om detta eller annan motsvarighet överhuvudtaget hör finnas. Ut
trycket rymmer nämligen i sig alltför många tolkningsproblem och kommer 
oundvikligen att leda till mycket delikata diskussioner mellan klient och 
revisor. Man kan därför befara att rekommendationen inte kommer att gå 
en för alla revisorer konsekvent och avsedd tillämpning. 

Svenska försiikringsbolugs riks.fi"irlmml: Arbetsgruppen rekommenderar 
en komplettering av revisorsorganisationernas etiska regler. Riksförbun
det vill framhålla att genomslagskraften av etiska normer blir större om 
obligatorisk anslutning till organisationerna föreligger. 

Srcnska lwndclska111111wfiirh1111det och S1·criges i11d11strifiirh11nd: För
bunden vill framhålla dels att de etiska regler. som antagits av de kvalifice
rade revisorernas organisationer. är föremål för en kontinuerlig översyn 
från dessa organisationers sida. dels att arbetsgrurpens förslag beträffande 
reglernas utformning synes alltför vagt för att ge revisorerna erforderlig 
ledning. Beträffande utformningen av reglerna vill förbunden även instäm
ma i vad ledamoten Winberg anfört i reservation. 

Stockholms kommun !=kammarkontoret): Kammarkontoret. som anser 
att det bör ankomma på berörda revisorsorganisationer att själva svara för 
utformningen av sina yrkesetiska regler. har icke funnit anledning att 
beröra arbetsgruprens rekommendationer hiirvidlag. 

S1·cnska rel'isorsamfi111dct: Vad gäller det första förslaget under denna 
punkt anser samfundet. att det är obehövligt. då en sådan rekommendation 
redan ingår i de etiska regler samfundet har antagit. I * I av dessa regler 
sägs. att .. det åligger ledamot att efter bästa förmåga tillvarata sina upp
dragsgivares och andra målgruppers intressen inom ramen för vad lag och 
god revisorssed bjuder". Uttrycket "andra målgruppers intressen .. omfat
tar bl. a. de målgrupper arbetsgrupren föreslår böra explicit anges. 

Beträffande förslaget i det andra stycket anser samfundet det mindre 
liimrligt att i de etiska reglerna anviinda uttrycket "verka för'". Uttrycket 
kan missförst<°1s och leda till att revisorns verksamhct går utöver vad 
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aktiebolagslagen medger. Revisorsfunktionen f;°ir inte innehiira en aktiv 
styrningsroll i det revidernde företaget. 

Samfundet anser. att behov inle fiireligger att komplettera de etiska 
reglerna i de avseenden som arhetsgruppcn förespr;ikar i de tvti forsla 
styckena. Emellertid motsätter vi oss inte att vidta en komplettering. 
diirest en uttryckligare skrivning anses erforderlig. Den niirmare utform
ningen av tilliigg till de antagna etiska reglerna bör Lkick ankomma p{1 
revisorsorganisationerna sjiilva efter sedvanlig behandling inom resp. or
ganisation. 

Det kan i detta sammanhang framh{tllas att Registrerte Revisorers For
ening. Danmark, Tillintarkastajayhdistys HTM-Revisorsföreningen GRM. 
Finland. Foreningen af Registrerede Revisorer. Norge. och Svenska Revi
sorsamfundet SRS utarbetat identiska etiska regler. som antagits eller 
under 1979 väntas bli antagna av respektive förenin):!s firsstiimma. Regler
na som i sak inte skiljer sig fr(m samfundets nu giillande regler torde 
komma att föreläggas SRS" ärsstiimma i juni 1979. 

Vad dtirefter giiller förslaget i sista stycket anser samfundet. att detta 
skall utg<°1 ur rekommendationerna. Det som föreslfis innebär i många 
avseenden självklarheter. Vidare är innebörden av ull rycket "kringgående 
av lag" oklar och kan ge upphov till skönsmiissiga bedömningar. Vi vill i 
sammanhanget erinra om sv[irigheterna att konstruera en allmiin skatte
tlyktsklausul som ger klara regler för tillämpningen och diirmed tillfreds
ställer rimliga rättssäkerhetskrav. Arbetsgruppens rekommendation inne
håller svävande formuleringar. som inte ger stöd för revisorerna i deras 
handlande. 

Vi anser. att SRS som organisation för de godkända revisorerna bör ha 
det förtroendet att vi själva skall få formulera etiska regler för våra leda
möter. i synnerhet som i sak inga viisentliga meningsmotsättningar förelig
ger gentemot arbetsgruppens förslag. 

Avslutningsvis vill samfundet uttrycka angelägenheten av att de etiska 
regler som uppstiillts som normgivande för revisorer anslutna till Förening
en Auktoriserade Revisorer FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS. 
uppfattas som vägledande även för övriga revisorer. 

S1·e11ska sparha11ksfi.ireni11gt'11: Arbetsgruppen åberopar vissa uttalan
den i lagförarbeten som stöd för att allmänheten och det allmänna skall 
anses ingå i den krets av personer. vars intressen en revisor bör beakta i 
sin granskningsverks<tmhet. Vilken uppfattning m<tn iin må ha om lagstift
ning genom förarbeten. delar föreningen arbetsgruppens mening om att 
revisor har vissa plikter mot allmänheten och det allmänna. En etikregel av 
det innehållet kan därför tillstyrkas. 

Ocks~I en etikregel av innebörd. att revisor - inom ramen för sitt 
revisionsuppdrag - skall verka för att det reviderade företaget handlar 
lagenligt. tar hänsyn till aktieiigare. horgeniirer. anställda och övriga in
tressenter samt även i övrigt iakttar god affärssed. kan tillstyrkas från 
föreningens sida. En sådan etikregel är för övrigt mycket vtil genomförbar 
utan att man ändrar på gällande tystnadspliktsbestämmclser. 

Vad slutligen angår den etikregeln. att revisor skall avhi'tlla sig från att 
genom rådgivning eller annat aktivt arbete medverka i lagstridig handling 
eller i handling som uppenbarligen innebiir kringgående av lag eller med
verka i förberedelser till s<'1dana handlingar. delar föreningen tillfullo reser
vanten Winbergs mening. Till detta kan Wggas att det ofta är mycket sviirt 
för de mest erfarna jurister att avgöra om en handling innehiir kringg{1ende 
av lag. Det förefaller då inte rimligt att antaga att revisorer. utan eri"arenhet 
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av lagtillämpning och lagtolkning. skall besitta den erforderliga klarsynen. 
Vad som i affarsförht1!1andcn kan synas hilgst ofiirnuftigt vid genomföran
det av en transaktion kan i ett senare skede frarnst<"1 'om hiigsta visdom och 
vice versa. Begriinsningen till uppenhara fall motiverar <.hirfiir inle infilran
Jct av en etikregcl av föreslaget innehi1ll. En ctikregel med den lydcl,e s<.1111 
Winberg formulerat kan dock tillstyrkas av föreningen. 

Sl"aigt.1 ackord.H"cnrral: Ackordscentralen anser <ttt reservanten Eng
man-Nordin anfört tungt viigande skiil för sitt f\lrslag till utfurmning av den 
~- k. tredje etikregeln och vill därför biträda hennes förslag. 

S1·l'!"ige.1 ud1·0/.:.arsw11.fi111d: Advokatsamfundet har under hösten 1971\ 
tillsatt en kommitte med uppgift att företa en översyn ;1v viigledande regler 
om god adv11katsed samt att överväga införandet av en etisk generalklausul 
i dessa regler. Med h~insyn till att denna kommittc iinnu inte slutfiirt sitt 
arbete. avstår samfundet frän att yttra sig om rck1imrnendationen till 
revisorsorganisationcrna a\\ kompkttera sina etiska regler. 

S1·1·rigl'.1 a/.:./il'sparares riksf("irh1111d: Vad giillcr de etiska n:glerna kan 
Aktiespararna endast konstatera. att revisorerna i de börsnoterade fiireta
gen regelmässigt tillser att bolagen iakttar Aktiebolag.slagens 1ich bolags
ordningens bestämmelser. Särskilt viktigt iir naturligtvis att revisor över
vakar frågor som gäller skyddet för holagens borgenärer. de ansU1llda och 
den aktiesparande allmiinhcten. Detsamma giillcr i friiga om de hest:immel
ser i lagen som avser skydd för enskilda aktieägare samt Jet allmiinnas 
intressen. Nägra undantag från denna praxis har enligt vad Aktiespararna 
har sig bekant icke inträffat. varför någon förändring av sbrpande slag 
icke torde erfordras beträffande genomförandet av revisionen i de börsno
terade företagen. 
S1·cnsk11 fiirclaJ::ares rik.lji"irh1111d: förbundet är tveksamt till tanken att 
revisorsorganisationer skulle ändra sina etiska regler pr1 rekommendation 
av en offentlig utredning. men detta fär narurligtvis organisationerna själva 
ta srnllning till. Förbundet menar nämligen att de etiska reglerna främst 
skall beröra förhållandet till klientforetaget och till kollegerna. Arbetsgrup
pen vill i st:illet starkt understryka det ansvar revisorn kan ha mot andra :in 
klienten och dessutom vidare utbygga detta. Om förslaget i den delen 
genomföres försätter det lätt revisorn i en intressekonflikt som han inte 
kan klara. Att revisorn på något mera påtagligt siitt sk~1ll verka för av balan
seringar mot t. ex. borgenärer och anstäiida i1r väl heller knappast förenligt 
med hans roll som granskare. Han skulle tvingas granska [1tgiirder som han 
själv medverkat till. 

Vad slutligen gäller den föreslagna erinran om att revisorn inte skall 
medverka i lagstridiga handlingar. kringgf1ende av lag. förheredelser etc. 
kan Förbundet ej avhålla sig från att beteckna texten som nonsens. Natur
ligtvis begriper en revisor att han inte skall medverka i lagstridiga handling
ar eller i förberedelser till sådana. Men hur skall revisorn hiittre iin en 
åklagare. advokat eller domare i förväg kunna veta om ett rekommenderat 
förfaringssätt '"uppenbarligen"" innebär kringgående av lag eller blott iir en 
konsekvens av ""upplysningar om gällande rätt'"'.' Och vad innebiir uttalan
det att revisorn inte är skyldig att ""siirskilt"" tillvarata myndigheternas 
intressen·.i Är han skyldig att till någon del tillvarata dessa intressen och i 
st1 fall till vilken del'! 

Det enklaste och b;ista iir att revisorsmganisationerna sjiilva utvecklar 
sina etiska regler på Jet siitt de finner for gott. Vad arhetsgruppcn rekom
menderar ;1r alltför allm:int - alltför oklart - för all accepteras. Det skulle 
v{dla mer skada iin nytta. 
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.'i1·l'l"ig<'.1 gmssis1fi'irh1111d: Vi finner det i detta sammanhang angeläget 
framhillla. att revisorn skall rörctriida alla horgcniirer och övriga intres
sc:ntgruppcr gentemot företagen p<·1 lika villkor. Olika lagar fftr inte ges en 
sådan utformning. att revisorerna kan missUinkas för alt tillvarata vissa 
intressentgruppc:rs intressen mer iin andras. Vi finner det angcliiget fram
h:°1lla detta. eftersom arbetsgruppen p;°1 sid. 9 i promemorian bl. a. säger. att 
revisor har plikter '"iiven mot allm~inheten och det allmiinna ... Enligt vfa 
mening tillhör b:ida dessa grupper ett företags normala intressesfär och vi 
finni:r det inte motiverat. att revisorsorganisationerna skall kompleltera 
sina etiska regler med särskild markering för just dessa grupper. 

Knappast n«'.1got företag torde kunna drivas utan varu(ljiinste-lkreditcr 
och vi vill i sammanhanget påpeka att det allmänna genom olika lagstift
ningsåtgärder sökt skydda sina intressen p<1 ett sätt som medfört. att övriga 
fordringsägare Lhirigenom kommit i ett oförm{mligt liige när ett företag 
kommer på obestånd. Exempel hiirpå iir den nyligen genomförda lagen om 
bi:talningssiikring. Vi finner dc:t därför inte motiverat. att för revisorerna 
siirskill påpeka. att de skall företräda det allmiinna p[t andra villkor iin 
övriga fordringsiigare. 

SHIO-Fami(jl:/iirctagcn och Srerigi•s köp111a1111qfi'irh11nd: Utan att när
mare gå in på dessa förslag vill organisationerna framföra som sin åsikt att 
det är revisorsorganisationerna själva som har att utforma de etiska regler~ 
na för sina medlemmar. 

Sveriges rl'dm·i.rninR.1·/.:011.rnltcrs förbund: Vad avser arbetsgruppens re
kommendation. att revisorsorganisationerna skall komplettera sina etiska 
regler. delar vi inte denna uppfattning. 

Den första kompletteringen bekräftar i stort sett endast vad som gäller 
redan idag. 

Den andra komrletteringen tir enligt vårt förmenande alltför vidsträckt. 
Det iir omiijligt för en revisor att verka för att det reviderade företaget 
handlar lagenligt. En revisor kan omöjligt känna till alla lagar och förord
ningar. som herör en företagare. Begreppet lagenligt måste begränsas och 
rreciseras. 

Vad slutligen avser den tredje kompletteringen finner vi den kränkande 
och inte värd att kommentera. 

"/'a.reri11gs11iim11ds11rdfi'ira11de11as riksfiirhund: Såsom även reservations
vis framkommit kan betänkligheter riktas mot den rekommenderade ut
formningen av en kompletterande tredje etisk regel. Att revisorn skall 
avhälla sig från .. handling som uppenbarligen innebär kringgående av lag .. 
betyder. att inga krav ställs pi't revisorn, om saken iir tveksam. En regel av 
den innebörden kan mot verka sitt eget syfte. 

Den tredje etiska regeln avslutas med texten att vad därförut sagts "'skall 
icke utgöra hinder för revisor att lämna upplysning om innehållet i gällande 
riitt. Det medför ej heller skyldighet för denne att siirskilt tillvarata myn
digheternas intressen··. Vad hiir utsagts måste anses självklart och kan 
icke behöva ingå i en etisk regel. Den sist anförda satsen kan fastmer 
tolkas som ett alibi for revisorn att helt nonchalera samhiillsintressct. 
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/Wuga 9 

Aktiebolagslagen 

- förstärkt skydd för det bundna kapitalet, m. m. 

BRA PM 1979: ~ 

Förord 

Brottsforchyggandc rådet (BRA) har av regeringen i december 1977 ff1tt i 
uppdrag att göra en översyn av lagstiftning mot organiserad och ekono
misk hrottslighet. R[1det har i enlighet med uppdraget för översynsarbetct 
bildat en styrgrupp och tre arbetsgrupper. Under arbetets gång har en 
särskild arbetsgrupp upprättats med uppgift att pröva möjligheterna att 
lagstiftningsvägen forchygga missbruk av aktiebolagsformen. 

Styrgruppen består av rikspolischefen Holger Romander, ordförande. 
riksdagsledamoten Barbro Engman-Nordin. rättschefen Per Jermsten. 
riksdagsledamoten Stig Josefson. riksdagsledamoten Hans Pettersson i 
Helsingborg. avdelningschefen Kurt Sjöström. kanslichefen Karin Wester
berg och riksdagsledamoten Håkan Winberg. Gruppens sekreterare är bitr. 
skattedirektören Johan Hirschfeldt. 

Den särskilda arbetsgruppen har hestått av departementsrådet Bo 
Svensson. ordförande, auktoriserade revisorn Bengt Bångstad, hovriitts
asscssorn Jan Bökmark. länsrådet Anders Thornell och ju ris doktorn Dag 
Victor. Gruppens sekreterare har varit hovrättsfiskalen Britt Björneke. 

Arbetsgruppen har i denna promemoria utarhetat vissa förslag till för
stärkt skydd for aktiebolagets bundna kapital. m. m. På en punkt har 
ledamoten Bångstad avgett reservation. Styrgruppen har anslutit sig till 
arbetsgruppens förslag. Reservation har dock avgetts av ledamoten Win
berg med instämmande i viss del av ledamoten Josefson. 

Stockholm i februari 1979 
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Sammanfattning 

Under senare år har det kommit en ström av rapporter om att aktiebolag 
anviinds för ekonomi~k brottslighet. Inom hrottsforcbyggande ri'1det har 
inom ramen för den övt:rsyn av lagstiftning mot ekonomisk hrothlighet 
som f. n. företas av riidet. upprättats en särskild arbetsgrupp med uppgift 
att pröva möjligheterna att lagstiftningsvägcn förebygga missbruk av aktie
bolagsformen. 

Utmärkande för aktiebolagsformen är att aktidigarna inte stiir nägot 
per-;onligt hetalning-;ansvar för holagcts förpliktelser. Som s~ikerhct fi.ir 
borgenärernas fordringar skall i stället finnas ett kapital som är bundet till 
bolaget. Detta kapital utgörs främst av aktiekapitalet. Till det bundna egna 
kapitalct räknas emellertid ocks(1 reservfond och uppskrivningsfond. 

Om hlilagets verksamhet går med förlust kan det komma till uttryck i 
hokföringcn genom att v~irdet pf1 bolagets tillgangar - t. ex. kundfordring
ar - sjunker och/eller att bolagets skulder - t. ex. till bolagets leverantörer 
- likar. Som en effekt härav minskar tiickningen för del egna kapitalet. 
Om den förlustbringande verksamheten fortgi:ir tillriickligt länge. hlir skill
naden mellan tillg{111gar och skulder mindre än det registrerade aktiekapita
let. Aktiekapitelet har med andra ord helt eller delvis g~1tt förlorat. Niir 
aktiekapitalet har gått forlorat till mer än två tredjt:dclar. inträder likvida
tionsplikt för bolaget. Lagstiftarens tanke därmed torde vara att förlust
bringande verksamheter skall stoppas medan tillgiingarna iinnu räcker till 
betalning av skulderna och dessutom till betalning av likvidationsförfaran
det. 

De s. k. fattigklinkurserna. dvs. konkurser diir tillgiingarna inte förslår 
rill betalning av likvidationsförfarandc!. utgör merparten av samtliga förc
tagskonkurser. Det torde innebiira att miinga bolag fortsiitter sin förlust
hringande verksamhet i strid mot lik vidationsbestämmelscrna i aktieho
lagslagcn iinda till dess det inte liingre tlnns tillg~ingar kvar att hetala ett 
ordinärt konkursförfarande. Det är med till visshet griinsande sannolikhet 
ett mycket stort antal fattigkonkurser som innefattar giildeniirshrott>lighet. 

Med hänsyn hiirtill föreslår arbetsgruppen en sk:irpning av bestämmel
serna om likvidation och en 'ikiirpt kontroll av företag i riskzonen. t. ex. 
fi:iretag tbr aktiekapitalet delvis har gl1tt förlurat men likvidatinnsplikt 
i111nu inte intriitt. 

Arbet~gruppcn föresliir ock~;i ii!giinlcr mot ~iidana rmnipulationer inför 
en förest:icndc likvidation eller konkurs som innefattar byte av firma. säte 
och styrelse i syfte att vilseleda borgcniircr och andra imres'>enter i bolaget 
och försvära myndigheternas kontroll. 

Arbetsgruppen aktualiserar ock<1 fr{1gan om t11erbetalning av ICtn till 
aktici1garc m. Il. som liimnats innan förbudet för bolag att lämna s<idana 1[111 

triitt i kraft samt föreslår ätgiirder i syfte att pi1skynda avvecklingen av 
vilande holag och skrivb11rdsbolag för att p{1 detta och andra angivna sätt 
effektivisera aktiebolagsn:gistrct. 

Förslagen innebiir bl. a. 
- att bcst;immel-..erna om likvidation när aktiekapitakt helt dler delvis g{llt 

förlorat skärps. Oels fl1rord,1s en återgiing till i huvudsak den ordning 
som g;illde till utgängen av är 1976. nämligen alt bt1lag ,om förlorat mer 
iin tv:! tredjedelar av sitt aktiekapital inom ,·is., tid m;!stc förete full 
täckning av aktiekapitalet för att bolaget skall undgä skyldighet att träda 
i likvidation. Dels fi.in:sl[1s att bolag inte fitr driva vcrbamhet under 
liingre tid utan att ha tv~\ tredjedelar av aktiekapitalet täckt 
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- all revis1ir \kall ha skyldighet art anslika 1.im likvidation niir bri-aen i 
aktickarit<tlet inte tiicks och holagsstiimman inte beslutar om likvidation 

- att kvalificerad revisor skall finnas i bolag som inte har full täckning för 
bolagets registrerade aktiekapital 

- att patentverket skall pröva om det finns skiil till ändring av bolagets 
firma eller dcn ort i Sverige diir bolagets styrelse skall ha sitt säte. En 
förutsi1ttning för s~\dan iindring är vidare alt bolaget i registreringsärcn
det kan förete intyg av kvalificcrau revisor som utvisar att full täckning 
finns för aktiekapitalet och att någon allvarlig betalningsanmärkning inte 
under det niirmast föregående året har riktah mot bolaget 

- att aktiebolag varje ;\r i samband med att det skickar in årsredovisning 
till patentverket skall bifoga en aktuell förteckning över bolagets styrel
seledamöter m. Il 

- att det i övergängsbestämmclserna till 1973 års lagstiftning om förbud 
mot lån till aktieägare m. Il. föreskrivs att 1<1n av Lletta slag som liimnats 
innan förbudet trätt i kraft. vid utgangcn av år 1981 skall vara återbetalda 
till bolaget. {1tminqone till den del som behövs för att bolagets registre
rade aktiekapital skall vara tiickt 

- att aktiebolag årligen skall erlägga en "registerhilllningsavgil"t". A vgif
ten syftar till att påskynda avvecklingen av vilande bolag och skriv
bordsbolag och finansiera en upprustning av aktiebolagsregistret. 
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F örfattningsförslag 

F i)rslag till 

Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385) 

Härigenom förordnas i fråga om aktiebolagslagen ( 197.5: 1385 I 
dcl.1 att 8 kap. 15 §. 10 kap. 3 och 6 ~~. 13 kap. 2 och 17 ~§samt 19 kap. 

2 § skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. 13 kap. 2 a och 16 kap. 3. 

av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 

15 § 

För registrering skall bolaget anmäla vem som utsetts till styrelseleda
mot. verkställande direktör och suppleant samt till firmatecknare ävensom 
deras postadress och personnummer. För registrering skall även anmälas 
av vilka och hur bolagets firma tecknas. 

Anmälan göres första gången när bolaget enligt 2 kap. 9 § anm~iles för 
registrering och därefter genast efter det att ändring inträffat i förhållande 
som anmälts eller skall anmälas för registrering enligt första stycket. Rätt 
att göra anmälan tillkommer även den som anmälningen gäller. 

Ändras bolagets postadress. skall bolaget genast anmäla det för registre-
ring. 

Senast en månad eficr ordin(lrie 
bolagsstiimma skall bolaw't till re
gistreringsmyndigheten insiinda en 
aktuell fi"irteckning ih>er bolal{ets 
styrelseledamöter, w•rkstiil/ande 
direktör, rnpplea/l/er och firm{/
tecknare med uppgifi om deras 
postadresser och per.1·0111111mmer. 

10 kap. 
3§ 

Uppgår bolagets bundna egna kapital till minst en miljon kronor, skall 
minst en av bolagsstämman utsedd revisor vara auktoriserad revisor eller 
godkänd revisor. 

Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revi
sor om 

I. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två 
senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar I 000 
gånger det enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring bestiimda basbe
loppet för den sista månaden av respektive räkenskapsf1r. 

2. antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i 
medeltal överstigit 200. eller 

3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade rå fondbörs eller på lista 
mgivcn av sammanslutning av svenska fondkommissionärer. 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga om 
visst bolag. beträffande vilket de i andra stycket I eller :'. angivna omstän-
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digheterna föreligger. förordna att bolaget ffir utse viss godkiiml revisor i 
shillct för auktoriserad revisor. Sfidant beslut iir giltigt i högst fem år. 

Vad i andra och tredje styckena föreskrives gäller även för moderbolag i 
en koncern om nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fast
stiillda koncernbalansräkningar for de två senaste riikenskapsåren över
stiger det grtinshelopp som anges i andra stycket eller om antalet ansttlllda 
vid koncernföretagen under nämnda tid i medeltal överstigit 200. 

I annat bolag än som avses i första. andra och fjiin.le styckena skall 
auktoriserad revisor eller godkiind revisor utses, om ägare till en tiondel av 
samtliga aktier begär det vid bolagsstämma. där revisors val skall ske. 

I ho/ag diir enligt senast ,1(1.1·t· 
stiil/da halansriikning fi1ll täckning 
inte .finns .fi'ir holaget.1· registrerade 
aktiekapital skall minst en a1· ho
/11gsstiimma11 utsedd rei·isor 1·am 
auktoriserad rel'isor l'llN godkänd 
rel'isor. 

10 kap. 

6 * 
På anmälan skall länsstyrelsen förordna behörig revisor 

I. niir auktoriserad revisor eller 
godkiind revisor ej är utsedd enligt 
3 ~ första-fjiirde styckena. 

I. när auktoriserad revisor eller 
godkänd revisor ej är utsedd enligt 
3 ~ första-fjärde eller .~iiillc styc
kena. 

2. när revisor är obehörig enligt 2 ~ forsla stycket eller 4 ~ första eller 
andra stycket. eller 

3. niir bes1iimmclse i holagsordningen om antalet revisorer eller om 
revisors behörighet åsidosatts. 

Anmälan enligt första stycket kan göras av envar. Styrelsen iir skyldig 
giira anmälan. om ej rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser 
revisor. 

Har bolagsstiimman underlåtit att på begiiran enligt 3 ~ femte stycket 
utse auktoriserad eller godkiind revisor och aktieägare inom en månad frän 
stiimman gör framställning till länsstyrelsen. skall denna förordna sädan 
revisor. 

Förordnande enligt denna paragraf skall meddelas efter bolagets höran
de och avse tid till dess annan revisor blivit i föreskriven ordning utsedd. 
Vid förordnande enligt första stycket 2 skall länsstyrelsen entlediga den 
obehörige revisorn. 

13 kap. 

2 ~ 

Fi1111cr stvrelscn 1·id llfl{lriitwnd1• 
m· halansriikning eller l'iil'st. att 
bolagets eget kapital understiger en 
tredjedel av det registrerade aktie
kapitalet. sk.all styrelsen snarast 
möjligt till bolagssUimma hiinskjuta 

Det cl/igga lf_\'rel.l"t'll att <~fi'ir· 

driiiligc11 11p11ri1rra .1iirskild ha/ans· 
riikning niir helst a11/edni11g Firl'· 
kommer till 1111111g1111dc, att bolagets 
eget kapital understiger en tredjedel 
av det registrerade aktiekapitalet. 
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fr[iga om bolaget skall träda i likvi
dation. Faststiilles ej på ordinarie 
bolagsstiimma under nästföljande 
räkenskapsår balansräkning som 
utvio;ar att det egna kapitalet upp
går till hiilfien m· det registrerade 
aktiekapitalet. skall styrelsen, om 
ej bolagsstämman beslutar att bola
get skall träda i likvidation. hos rät
ten ansöka att bolaget försiilles i 
likvidation. Sftdan ansökan kan 
iiven göras av styrelseledamot, 
vcrksliillande direktör rei·isor eller 
aktieägare. 

Göres ansökan enligt första 
stycket, förordnar rätten att bolaget 
skall träda i likvidation. om ej un
der ärendets handläggning i tings
rätten styrkes att balansriikning 
utvisande att holagers eget kapital 
uppgår till hiilficn m· det registrera
de aktiekapitalet blivit granskad av 
revisorerna och godkänd av bolags
stämma. 

:m 

Fiireslagen lydelse 

Visar halansriikningen att sä ärjitl
ler. skall styrelsen snarast möjligt 
till bolagsstiimma hiinskjuta fråga 
om bolaget skall träda i likvidation. 
Godkännes ej på ordinarie bolags
stämma under nästföljande räken
skapsfir balansriikning som utvisar 
alt full tiicknini; jinns };1,. det regi
strerade aktiekapitalet. skall styrel
sen eller rn·i.wr, om ej bolagsstiim
man beslutar att bolaget skall träda 
i likvidation. hos rätten ansöka att 
bolaget försättes i likvidation. Så
dan ansökan kan även göras av sty
relseledamot. verkstiillande direk
tör eller aktieägare. 

Göres ansökan enligt första 
stycket. förordnar riitten all bolaget 
skall träda i likvidation. 0111 ej un
der ärendets handläggning i tings
riittcn styrkes alt balansräkning 
ut visande att fi1/l täckni11g .finns för 
det registrerade aktiekapitalet blivit 
granskad av revisorerna och god
känd av bolagsstämma. 

Vid beräkning av det egna kapitalets storlek tilägges inom linjen en post 
utvisande den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som skulle följa. 
om de redovisades till försäljnings värdet med avdrag. för försäljningskost
naderna. Beträffande sådana anläggningstillgångar. som undergår fortlö
pande värdeminskning. gäller dock att de upptages till anskaffningsvärdet 
minskat med erforderliga avskrivningar och nedskrivningar, om därigenom 
erhålles ett högre värde. 

Underlåter styrelseledamöterna 
att fullgöra vad som åligger dem en
ligt första stycket. svarar de och 
andra som med vetskap härom 
handlar på bolagets vägnar solida
riskt för bolagets uppkommande 
förbindelser. Sådant ansvar in
träder även för aktieägare som. när 
lik vidationsplikt föreligger enligt 
första stycket andra meningen. 
med vetskap härom deltager i be
slut att fortsätta bolagets verksam
het. Ansvarighet varom nu är fråga 
giiller dock ej för förbindelser som 
uppkommer sedan likvidationsfrå
gan hänskjutits till rättens prövning 
eller balansräkning utvisande att 

Underlåter styrelseledamöterna 
att fullgöra vad som åligger dem en
ligt första stycket, svarar de och 
andra som med vetskap härom 
handlar på bolagets vägnar solida
riskt för bolagets uppkommande 
förbindelser. Sådant ansvar in
träder även för aktieägare som. när 
likvidationsplikt föreligger enligt 
första stycket tredje meningen, 
med vetskap härom deltager i be
slut att fortsätta bolagets verksam
het. Ansvarighet varom nu är fråga 
gäller dock ej för förbindelser som 
uppkommer sedan likvidationsfrå
gan hänskjutits till rättens prövning 
eller balansräkning utvisande alt 

I!< Riksdage11 !97\l!XU. I .\i/111/. Nr /./3. IJi/og<'dcl 
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bolagets eget kapital uppgär till 
lui(ften m· det registraadc aktieka
pitalet blivit granskad av revisorer
na och godkänd av bolagsstämma. 

274 

Fiin•.1'/og('fl frdd.1·1· 

fi1ll tiickning finns Fir det registre
rade aktil'kapitall'/ hJj,·ir granskad 
av revisorerna och godkänd av bo
lagsstämma. 

13 kap. 

2 a * 
Om holagsstiim1111111 .fi'jr 1111dra 

räkenskapsåret i .folJd fi1ststiiller en 
halansriikning som 1111·isar att hola
get.1· eget kapi111I understiger 11·{/ 
tredjedelar lll' det registl"l'rade ak
tiekapitalet. skall den s11111tidigt 
prii1•a .fi'ågan om hol11get sk11ll trii
da i /ikl'idation. Bestiimmc/serna i 
2 ~ .fi'irs/11 stycket tredie och _ljiirde 
menin,.:arna s111111 andra-fjiirde 
styckena har mots1·11rnndl' till
lämpning. 

13 kap. 

17 ~ 

Har bolaget trätt i likvidation på 
grund av bolagsstämmans beslut el
ler, i fall som avses i 2 ~. på grund 
av rättens beslut. kan stämman se-

Har bolaget trätt i likvidation på 
grund av bolagsstiimmans beslut el
ler. i fall som avses i 2 s. på grund 
av rättens beslut. kan stämman se-

dan revisorerna avgivit yttrande be- dan revisorerna avgivit yttrande be-
sluta att likvidationen skall upphöra sluta att likvidationen skall upphöra 
och bolagets verksamhet återuppta- och bolagets verksamhet återuppta-
gas. Sådant beslut får dock ej fat- gas. Sådant beslut får dock ej fat-
tas. om likvidationsanledning på tas. om likvidationsanledning på 
grund av denna lag eller bolagsord- grund av denna lag eller bolagsord-
ningen föreligger eller om bolagets ningen föreligger eller om bolagets 
eget kapital beräknat enligt 2 ~ eget kapilal beriiknat enligt 2 ~ 
tredje stycket ej uppgår till hii(fien tredje stycket ej tiicker hela det rc-
av det registrerade aktiekapitalet gistrerade aktiekapitalet eller om 
eller om utskiftning ägt rum. utskiftning ägt rum. 

När beslut enligt första stycket fattas, skall samtidigt väljas styrelse. 
Bolagsstämmans beslut om likvidationens upphörande och val av styrel

se skall av likvidatorerna genast anmälas för registrering. Beslutet får ej 
verkställas förrän registrering skett. 

Om likvidationsbeslut som avses i 1-4 §§ blivit upphävt genom dom
stols lagakraftägande dom eller beslut, skall likvidatorerna genast göra 
anmälan därom för registrering samt kalla till bolagsstämma för val av 
styrelse. 

När likvidation upphört enligt denna paragraf. äger 14 § motsvarande 
tillämpning. 
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16 kap. 

Beslut om ändring av bolagsord
ningen såvitt angår holagcts Jirnw 
eller den ort i Sverige diir bolagets 
styrelse skall lza sitt säte får regi
streras om 

I. ändringen är påkallad lll' 

marknadsmässiga, 11rgani.rntoriska 
d/cr andra siirski/da skiil och 

2. yttrande företes ji-ån auktori
serad eller god/.:iind rc1·isor om att 
full tiic:kning .finns .fi"ir bolagets re
gistrerade aktiekapital och att så
vitt kiint någon alli·arlig hctulnings
anmiirkning mot bolaget inte har 
förekommit under det närmast .fi"i
regående året. Bestämmelserna i 
13 kap. 2 § tredje stycket har mot
svarande tillämpning. 

19 kap. 

2 * 
Registreringsmyndighcten kan vid vite förelägga verkställande direktö-

ren eller styrelseledamot att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller annan 
författning att 

I. till myndigheten sända in be
hörig redovisningshandling. revi
sionsberättelse eller delårsrapport. 

I. till myndigheten siinda in be
hörig redovisningshandling, revi
sionsberättelse, dcl?1rsrapport eller 
.fortcckning enligt 8 kap. 15 {fjärde 
stycket, 

~ hos myndigheten göra behörig anmälan för registrering. 
föreläggande enligt första stycket 2 får ej meddelas, om underl~ttenhet 

att göra anmälan medför att bolagsstiimmans eller styrelsens beslut för
faller eller bolaget blir skyldigt träda i likvidation. 

Försuttet vite utdömes av registrcringsmyndigheten. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lage1111973: 303) om ändring i lagen (1944: 705) om 
aktiebolag 

Härigenom föreskrivs att punkten 6 av övergångsbestämmelserna till 
lagen l 1973: 301) om ;imlring i lagen (1944: 705) om aktiebolag skall ha 
nedan angivna lydelse. 
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6. 1 BesUimmelserna i 103 * I rnorn. tredje stycket tilWrnpas även i fr<\ga 
om pcnningliin som liimnats llCh ansvarsförhindelser som ingåtts före 
lagens ikrafttriidande under förutsättning all lånet eller ansvarsförhindel
sen iir av det slag som avses med det i 75 a ~ stadgade förbudet. Uppgift 
om lilnet eller ansvarsförbindelsen skall även liimnas i förteckning som 
avses i 75 c *· 

Vad i 75 c ~första stycket fjärde punkten föreskrives iiger ej tilliimpning 
p;\ 1:111 och ansvarsförbimlelser som bolaget lämnat före ikrafllriidandet. 

1 Sem1ste lydelse 1977: 320 

3 Förslag till 

Pcn11i11glån som lämnats före lar;:ens 
ikraftträdande skall, om lånet är a1· der 
slag som avses med det i 75 a § stad
gade fiirbudf'I, senast 1·id utgängen m· 
år 1981 mra äterbetalat till bolaget till 
den del det behövs fiir att dt't vid den
na tidpunkt skall .finnas ji1// tiickni11g 
för bolagets registrerade aktiekapi
tal. Vid beräkningen av det egna 
kapitalets storlek skall lånet l'.i a11ses 
ha 11ågot värde. Bestämmelserna i 
12 kap. 8 § aktiebolags/agen 
(/ 975: 1385) har motsvarande till
lämpning. 

Förordning om ändring i akliebolagsförordningen (1975: 1387) 

Härigenom förordnas i fråga om aktiebolagsföron.lningen I 1975: 1387) 
dds all 23 * skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i förordningen skall införas en ny paragraf. 32 a *· av m:dan 

angivna lydelse. 

N111·11ra1ufe lwfrlse Fiircsfagen /vdc/se 

2H 
Anmiilan fi.'lr registrering enligt 13 

kap. 17 * tredje stycket aktiebo
lagslagen ( 1975: 1385) av beslut att 
likvidation skall upphöra och bola
gets verksamhet återupptagas skall 
innehillla försakran att likvidations
anledning enligt nämnda lag eller 
bolagsordning ej föreligger, att bo
lagets eget kapital beräknat enligt 

Anm~ilan för registrering enligt 13 
kap. 17 § tredje stycket aktiebo
lagslagen ( 1975: 1385) av beslut att 
likvidation skall upphöra och bola
gets verksamhet ;iterupptagas skall 
innehålla försäkran att likvidations
anlcdning enligt nämnda lag eller 
bolagsordning ej föreligger. att bo
lagets eget kapital ber~iknat enligt 
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13 kap. 2 * tredje stycket samma 
lag ll{Jpgclr till hii!ften 111' det regi
streraJe aktiekapitalet samt att ut
skiftning ej har iigt rum. 

ViJ anmiilan skall ge~ in 

277 

Fiire.1/agC'n h·clelsc 

13 kap. 2 ~ tn.:dje sty..:ket samma 
lag täcker '11'111 det registrerade ak
tiekapitalet samt att utskiftning ej 
har iigt rum. 

I. tv;°1 avskrifter av bolagssUimmans protokoll. 
2. avskrift av revisorernas yttrande. 
Vid anmiilan äger 2 * första stycket I. 3 och 4. andra sty..:ket samma 

paragraf samt 3 * 5-8 motsvarand..: tilliimpning. 

Vid unmiilan ji"ir rC'gisrrering en
ligt In k11p. 3 ~ akriebolug.1/agen a1· 

hes/ur 0111 iindring i ho/11g.1ordni11g
e11 så1·i11 111'scr holager.1· firm11 eill'I" 
den ort i S1·erigC' diir holagcts Sf.\'

rc/sc s/.:.a/l lw sitt säte s/.:.all ges in 
I. 11·cl 111·skr!ffrr 111· ho/agssriim

mans protokoll. 
2. 11·<1 cxem1>/ar u1· holagsord

ningcn i dess nya lydelse. 
3. uppg(ft 0111 s/.:.ii/enfhr iindring

en. 
4. intyg .fi"ä11 auktoriserad eller 

godkiind re1·isor om urr ji1ll tiick-
11i11g .finns .fhr holagets rcRisrreradc 
a/.:.tidapiwl och al/ sih·ill /.:.iinr 11tl
go11 allvarlig heru/11i11g.rnn111iirk
ning 11101 ho/ag el inre har .fi"irekom
mit under det niirmast fc"iregåcnde 
clre t. 
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Den dominerande associationsformen inom svensk industri och annan 
niiringsverksamhet iir aktiebolaget. Vid utg[ingen av ar 1976 fanns 128 0 I o 
inregistrerade aktiebolag. Endast omkring hiilften av de inregistrerade 
aktiehola!!Cn beriiknas ha anstiillda. Li ppskattningsvis en tredjedel av bola
gen driver ingen ri.irelse alls. Över 80 •_;.;, av aktiebolagen kan antas vara 
enmans- eller fömansbolag. 

Aktieägarna svarar inte personligen för bolagets <°ltaganden och förplik
telser. Borgeniirer far hålla sig till bolagets tillg[mgar. I syfte att säkra 
borgeniirernas riitt innehåller aktiebolagslagen ( 1975: 1385: ARU ett flertal 
regler om inbetalning av aktiekapital och om skydd för aktiekapitalet. 
Aktiekapitalet fungerar med andra ord som ett slags garanti för horgenärs
intressena. Lagen innebär i detta hiinscende hl. a. att aktiekapitalet i prin
cip inte får delas ut till aktieägarna. När en viss del av aktiekapitalet gått 
förlorat blir bolaget skyldigt att gå i likvidation. 

Att aktieiigarna sålunda inte har något personligt betalningsansvar för 
bolagets förpliktelser innebär risker för missbruk av aktiebolagsformen. I 
en rad skrifter under senare ar. senast i BRA-rapporten !Rapport 1978: I) 
Konkurser och ekonomisk brottslighet. har också gjorts gällande att det 
förekommer en omfattande ekonomisk brottslighet med aktiebolag som 
brottsverktyg. 

Mot denna bakgrund diskuteras i denna promemoria ändringar i aktiebo
lagslagen i syfte att försvåra missbruk av aktiebolagsformen. Vad som 
därvid främst kommer i fråga är 
- skiirpt likvidationsplikt 
- utvidgad skyldighet att anlita kvalificerad revisor 
- begränsningar i rätten att byta firma och säte 
- återbetalning av lån som lämnats innan lagstiftningen om liineförbud 

trädde i kraft 
- avveckling av skrivbordsbolag och vilande bolag 
- effektivisering av aktiebolagsregistrct 

2 Humddragen i gällande rätt 

De grundläggande bestämmelserna om aktiebolag finns i ABL som träd
de i kraft den I januari 1977. Genom lagen upphävdes 1944 års aktiebolags
lag. Tillämpningsföreskrifter till ABL finns i aktiebolagsförordningen 
( 1975: 1387). Viktiga bestämmelser om aktiekapitalets storlek m. m. i bolag 
som har bildats enligt äldre lag finns i lagen ( 1973: 303) om iindring i lagen 
( 1944: 705) om aktiebolag <omtryckt 1977: 320). 

I ABL slås inledningsvis fast att delägarna inte svarar personligen för 
bolagets förpliktelser och att aktiekapitalet skall uppgå till minst 50000 kr. 
Vidare ges en koncerndefinition (I kap.). Därefter ges bestiimmelscr om 
aktiebolags bildande C kap.). Här skall endast nämnas att varje bolag skall 
ha en bolagsordning som anger bl. a. bolagets firma och den ort i Sverige 
diir bolagets styrelse skall ha sitt siite !2 kap. 4 *l. Särskilda regler ges i 
syfte att kontrollera att aktiekapitalet faktiskt inbetalas till bolaget !2 kap. 
9 *'· Bolaget skall registreras hos patent- och registreringsvcrket !patent
verket). Innan aktiebolag registrerats kan det inte förviirva rtittigheter eller 
f1dra sig skyldigheter (2 kap. 13 *). 
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I de följande kapitlen ges bestiimmdser om aktier. aktiebrev m. m. och 
aktiebok n kap.). ökning av aktiekapitalet genom nyemission eller fond
emission (4 kap.) samt konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenadt:: 
med optionsrätt till nyteckning ('.\ kap. l. Efter mönster av reglerna om 
aktiebolags bildande ges bestiimmclser i syfte att kontrollera att aktiekapi
talet faktiskt inbetalas till bolaget 14 kap. 12 och 13 **samt 5 kap. 14 *l. 

Som angetts inledningsvis iir det en grundläggande princip i aktieholags
rätten att aktiekapitalet i princip inte fär delas ut till aktidigarna. Uthctal
ning till aktieägarna av bolagets medel för ske endast enligt bestämmelser
na i ABL om vinstutdelning, utbetalning vid nedsiittning av aktiekapitalet 
eller reservfonden och utskiftning vid bolagets likvidation. 16 kap. regleras 
nedsiittning av aktiekapitalet. Särskilda bestiimmelser ges i syfte att tillgo
dose borgenärsintressena vid återbetalning av aktiekapital till aktieiigarna 
(f, kap. 6 h 

I 7 kap. förhjuds bolagets förvärv av egna aktier. Vidare regleras s. k. 
vinstandelsbevis. Bolagets ledning regleras i 8 kap. 

Aktiebolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter. Uppg~ll" aktie
kapitalet eller maximikapitalet ej till I milj. kr.. kan dock styrelsen bestå av 
en eller tvä ledamöter. om minst en suppleant finns. Styrelseledamots 
uppdrag gföler för tid som anges i bolagsordningen 18 kap. I *). Uppdrag 
som styrelseledamot upphör i förtid om ledamoten eller den som utsett 
honom begär det 18 kap. 2 *l- I bolag vars aktiekapital eller maximikapital 
uppgår till minst I milj. kr. skall styrelsen utse en verkställande direktör. I 
andra bolag kan styrelsen utse verkställande direktör (8 kap. 3 ~ ). Bolaget 
skall för registrering anmäla vem som utsetts till styrelseledamot. verkstäl
lande direktör och suppleant samt till firmatecknare med angivande av 
deras postadress och personnummer. Anmälan görs första giingen bolaget 
anmäls för registrering och därefter genast efter det att ändring inträffat i 
förhållande som enligt vad nyss nämnts har anmälts eller skall anmälas för 
registrering. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälningen 
gäller. Ändras bolagets postadress skall bolaget genast anmäla det för 
registrering (8 kap. 15 *>-

Saknar bolaget till registret anmäld behörig styrelse eller verkställande 
direktör som skall finnas enligt ABL är bolaget likvidationspliktigt. Fråga 
om likvidation prövas av rätten på anmälan av patentverket eller på ansö
kan av styrelsen. styrelseledamot, verkställande direktör. aktieägare eller 
av borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av att någon finns som 
kan företräda bolaget (13 kap. 4 § ). 

I 9 kap. regleras bolagsstämma och i 10 kap. revision och särskild 
granskning. ABL känner sålunda till fyra bolagsorgan. nämligen bolags
stämma. styrelse. verkställande direktör och revisor. Kompetensfördel
ningen mellan de olika holagsorganen kan i korthet beskrivas på följande 
sätt. Bolagsstämman är det överordnade i sista hand beslutande organet. 
Styrelsen har hand om förvaltningen av bolagets angelägenheter. Finns 
verkställande direktör. handhar han den löpande förvaltningen och förvalt
ningen i övrigt tillkommer styrelsen. Revisorerna har till uppgift att grans
ka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets rä
kenskaper. 

Ordinarie bolagssWmma skall hållas inom sex månader efter utgången av 
varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall beslut fattas om fastställelse 
av resultaträkningen och balansräkningen. dispositioner betriiffandc bola
gets vinst och förlust samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk
stiillande direktör (9 kap. 5 §). Senast en månad efter det att resultaträk-
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ningen och balansräkningen blivit fastställda. skall avskrift av ~trsredovis
ning och revisionsbcriittclsc insändas till patentverket diir de blir offentliga 
( 11 kap. 3 * ). Har bolaget ej enligt 11 kap. 3 * sitnt in <lrsredovisning för de 
senaste tvf1 räkenskapsåren kan bolaget försättas i likvidation i samma 
ordning som niir behörig styrelse saknas ( 13 kap. 4 *). 

Revisor skall i likhet med övriga bolagsfunktioniirer i princip vara 
svensk medborgare och bosatt i landet. Den som iir omyndig elkr i kon
kurs kan inte vara revisor etc. (2 kap. 2 *· 8 kap. 11 ~- 10 kap. 2 och 14 ** 
samt D kap. 7 *l· I vissa bolag krävs kvalificerad revisor. Uppg<ir bolagets 
bundm1 egna kapital till minst I milj. kr. skall sålunda minst en av bolags
stämman utsedd revisor vara auktoriserad revisor eller godkimd revisor. 
Krav på auktoriserad revisor föreligger om tillgångarnas nettovärde enligt 
fastställda balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger 
I 000 basbelopp (f. n. 13.1 milj. kr.). antalet anställda hos bolaget under 
samma tid i medeltal överstigit 200 eller bolagets aktier eller skuldehrcv är 
noterade på fondbörs eller fondhandlarlista ( 10 kap. 3 ~l. 

Redovisningsbestämmelscrna finns i 11 kap. samt i hokföringslagen 
( 1976: 125). Vinstutdelning och annan användning av bolagets egendom 
regleras i 12 kap. 

Som tidigare har nämnts innehåller AHL vissa bestämmelser som skall 
garantera att det bundna kapitalet stannar kvar i bolaget och fullgör sin 
funktion som säkerhet för bolagets fordringsägare. Den grundläggande 
regeln i detta sammanhang är att utbetalning till aktieägarna av bolagets 
medel endast får ske enligt bestämmelserna om vinstutdelning, utbetalning 
vid nedsättning av aktiekapitalet eller reservfonden och utskiftning vid 
bolagets likvidation (12 kap. I §J. Till skyddet för det bundna kapitalet 
räknas också bestämmelserna om nedsättning av aktiekapitalet (6 kap. 5 
och 6 §§), förbudet för bolaget att förvärva egna aktier (7 kap. I §J. 
reglerna om reservfonden och uppskrivningsfonden ( 11 kap. 4 § och 12 
kap. 4 §). begränsningarna i aktiebolags rätt att ge lån till aktieägare och 
holagsledning ( 12 kap. 7-9 ~~)samt bestämmelserna om tvångslikvidatilin 
när viss del av aktiekapitalet gått förlorat ( 13 kap. 2 h 

I 13 kap. ges bestämmelser om likvidation och upplösning. Bolagsstäm
man kan när som helst besluta att bolaget skall träda i likvidation ( 13 kap. 
I §J. 

Vidare finns de nyssnämnda bestämmelserna om tvångslikvidation. Fin
ner styrelsen sfilunda vid upprättande av balansräkning eller eljest att 
bolagets eget kapital understiger en tredjedel av det registrerade aktiekapi
talet. skall styrelsen snarast möjligt låta bolagsstämman pröva frågan om 
bolaget skall träda i likvidation. Bolagsstämman har emellertid möjlighet 
att i stället för att besluta om likvidation avvakta till ordinarie bolags
stämma under nästföljande räkenskapsår även om den konstaterat att 
aktiekapitalet gått förlorat till mer än två tredjedelar. Fastställs inte vid den 
nästföljande stämman balansräkning som visar att det egna kapitalet upp
går till halva aktiekapitalet skall styrelsen. om stämman inte fattar likvida
tionsbeslut ansöka hos rätten om tvångslikvidation. S<tdan ansökan kan 
även göras av styrelseledamot. verkställande direktör. revisor eller aktie
ägare. Av hänsyn till borgenärerna föreskrivs personligt hetalningsansvar 
för bolagets uppkommande förbindelser för dem som handlar på bolagets 
vägnar med vetskap om att styrelsen bort underställa holagsstiimma frt1gan 
om likvidation resp. ansöka hos rätten om likvidatitm ( 1:1i kap. 2 ~). Vid 
missbruk av aktieägarinflytande samt d[1 behörig styrelse saknas m. m. kan 
tvångslikvidation också ske ( 13 kap. 3 och 4 §~). 
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Enligt punkten 3 av övergångsbestiimmelserna till lagen I 1973: 303) om 
imdring i lagen I 1944: 705 I om aktid,olag kan styrelseledamot. verkstiil
lande direktör. aktieiigare. borgenär eller annan vars rätt kan vara beroen
de lhirav under tiden d. I oktober 1980-d. 31mars1981 hos riittcn ansi.lka 
om likvidation av bolag som bildats enligt äldre lag och vars aktiekapital ej 
uppgiir till 50 000 kr. vid utgången av september 1980. 

Om någon anmiilan rörande bolaget inte har kommit in till patent verket 
under de titi senaste åren. skall verket på lämpligt siill undersöka om 
bolaget upphört med sin verksamhet. ErhE1lls inte upplysning att bolagel 
fortfarande best;°1r. skall det avföras ur aktiebolagsregistret och iir diirmed 
upplöst I 13 kap. 18 ~). 

Bolag som bildats enligt äldre lag och vars registrerade aktiekapital inte 
uppgf1r till 50 000 kr vid utgången av år 1981 skall avföras ur akticholagsre
gistret och iir diirmed upplöst. Sådan upplösning kan också ske hetriiffande 
bolag vars registrerade aktiekapital ej uppgår till angivna belopp, om 
samtliga aktieägare och styrelseledamöter begär det före utgången av 
oktober 1981. Bolaget får dock ej ha träl! i likvidation eller ha försatts i 
konkurs. Upplösning som angivits nu är förenad med personligt betal
ningsansvar för bolagats förpliktelser för aktieägarna samt styrelseledamö
ter och verkställande direktör/punkterna 4 och 5 av övergångsbe
stämmelserna till lagen ( 1973: 303) om ändring i lagen ( 1944: 705 l om aktie
bolag/. 

Om ett aktiebolag är försal! i konkurs och denna avslutas utan över
skott, är bolaget upplöst när konkursen avslutas. Finns överskott skall 
bolaget avvecklas genom likvidation ( 13 kap. 19 ~). 

Slutligen kan ett bolag naturligtvis upplösas genom fusion. varigenom 
bolagets tillgångar och skulder övertas av ett annat bolag. Fusion regleras i 
14 kap. 

I 15 kap. ges bestämmelser om skadestånd mm medan aktiebolags firma 
regleras i 16 kap. Aktiebolags firma skall innehålla ordet aktiebolag. Fir
man skall tydligt skilja sig från annan förut i aktiebolagsregistret eller 
filialregistret införd ännu bestående firma. För registrering av aktiebolags 
firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen ( 1974: 156) (16 kap. I 

*). 
Bundna och fria aktier behandlas i 17 kap. medan registrering m m 

regleras i 18 kap. ABL bygger i mycket p<°1 tanken att man genom registre
ring hos patentverket av förhållanden som kan antas intressera bolagets 
borgenärer och andra intressenter i bolaget kan förebygga missbruk av 
aktiebolagsformen. inte minst gcnom den publicitet som är förenad med 
registrering <18 kap. 2 *l. Det aktiebolagsregister som förs hos patentver
ket är också offentligt och intresserade kan således ta del av dess innehåll. 
De redovisningshandlingar som enligt vad tidigare har nämnts t1rligen skall 
sändas in till patentverket ( 11 kap. 3 *' hiills också tillgängliga för allmän
heten. 

I 19 kap. ges bestämmelser om straff och vite. Patentverket kan vid vite 
förelägga verkställande direktören eller styrelseledamot att fullgöra skyl
dighet enligt ABL eller annan författning all till verket sända in behörig 
redovisningshandling m m eller att hos patentverket göra behörig anmälan 
för registrering. Försutlet vite utdöms av patentvcrket ( 19 käp. 2 h 
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3 Patentverkets bolagsbyrå 

Patentverket iir central förvaltningsmyndighet för ärenden om patent. 
varumi1rkcn. mönster. sl;iktnamn och förnamn samt fllr aktiebolags- och 
filialregisteriirenden/instruktionen ( 1977:8221 för patent- och rcgistrerings
\'erkct/. Bolagsbyr:rn handhar aktiebolags- och filialregistcrärendena. 
Ärendena kan indelas i fyra grupper: registrering. räkenskapshandlingar. 
registerutdrag och allmän information. Den registrering bolagsbyrån bedri
ver brukar betecknas som subjektregistrering dvs den skall dels ge bolaget 
(subjektet) ett firmaskydd. dels ge tredje man tillgång till uppgifter om 
bolaget och dels möjliggöra kontroll över hur bolaget bildas och hur dess 
verksamhet bedrivs. 

Niir ett bolag registreras upprättar bolagsbyråns personal ett koncept för 
registreringsbevis. På konceptet antecknas bolagets organisationsnummer. 
Numret följer sedan bolaget till dess upplösning. På konceptet antecknas 
vidare bolagets firma. styrelseledamöter etc. Konceptet mikrofilmas däref
ter. Resultatet blir en mikrofilm i storleken I x I cm. Denna film fogas till 
bolagets upplägg i aktiebolagsregistret. Upplägget. som iir i storleken 9x9 
cm. finns i registret ordnat efter bolagets organisationsnummer. Aktiebo
lagsregistret fors sf1lunda som ett kortregister med registeruppgifterna 
återgivna på mikrofilm. De handlingar som legat till grund för registrering
en biläggs aktiebolagsregistret och förvaras särskilt för varje bolag. Till 
aktiebolagsregistret hör vidare en alfabetisk förteckning över bolagen med 
uppgift om organisationsnumret för varje bolag. När anteckning sker i 
registret om ändring av bolags firma. skall ändring ske även i denna 
förteckning. Äldre firmor bevaras emellertid i förteckningen. 

Anteckningar i registret på grund av anmälan eller underrättelse enligt 
ARL görs på bolagets uppliigg. Införing i registret numreras i löpande följd 
för varje bolag. Rent tekniskt sker det genom att bolagsbyråns personal 
upprättar ett koncept som sedan mikrofilmas varefter mikrofilmen fogas 
till bolagets upplägg i registret. Eftersom filmerna är så små kan upplägget 
rymma 20- 30 filmer. Man kan sålunda genom filmerna på upplägget följa 
t. ex. förändringar i bolagets ledning. 

Aktiebolagsregistret fiir överföras till mikrofilm eller maskinläsbart me
dium. Detsamma gäller bl. a. ingivna årsredovisningar vilka skall förvaras 
särskilt för varje bolag. 

Dataregistrering sker av vissa rcgistreringsuppgifter. Ur datasystemet 
framställs bl. a. en lista över firmanamn (alfalistan l som används vid "lik
hetsgranskningen". Genom datorsystemet initieras vites- och likvidations
ärenden. 

4 Vissa statistiska uppgifter 

Ar 1960 uppgick antalet aktiebolag till omkring 44 000. Tretton flr senare. 
år 1973. hade antalet stigit till 133 000. Den explosionsartade utvecklingen 
kan sannolikt förklaras bl. a. med hänvisning till den allmänna tilläggspen
sioneringen. Inkomst från andra företagsformer iin aktiebolag var nämligen 
under de första ftren efter reformen inte pensionsgrundande mer än till tvä 
tredjedelar. Även skatteskiil kan ha bidragit till ökningen. De nytillkomna 
bolagen hade i flertalet fall ett mycket lt1gt aktiekapital. 
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År 1973 heslutades med verkan fr. o. m. dt?n 6 juni samma ilr att det 
l;igsta tillfttna aktiekapitalet skulle höjas fdm 5 000 kr till 50000 kr. Bolag 
som bildats enligt äldre lag har ll:irefter fått anstfmd till utg{1ngcn av [ir 1981 

med att höja sitt aktiekapital /punkten 2 av iiverg[mgsbesttimmelserna till 
lagen l 1973:303) om ändring i lagen ( 1944:705) om aktiebolag/. 

19i3 ;lrs lagstiftning har medfi\rt för;indringar i holagsbestiindet. Förh<il
landct illustreras av nedanstående tabell. 1 

1972 1973 1974 1975 1970 1977 1978 

Iksti1ende hnlag 
per 31.12 125 282 133 364 132 319 130055 128010 121 400 1205.11 
Registrerade 
nya lwlag 18 217 11 525 2 807 2 369 3 474 1451 2 70~ 
Upplösta bolag 2 807 2 978 3.W4 ."\ o5U 5 861 7 458' 5 594' 

I Uppgifterna bctriiffandc t1ren 1972-1976 har hi1mtats ur prop 1976177: 109 (s 9). 
Uppgifterna beträffande åren 1977- 1978 har inhiimtats frfö1 patent verket. 
' Uppgiften avser dels antalet bolag som avförts ur registret gc1wm frivillig avregi
strering eller genom patentverkets initiativ enligt 13 kap. 18 ~ ABL. dels antalet 
avslutade konkurser och likvidationer samt dels antalet nedlagda likvidationer. 

Av uppgifterna framgär att 1973 års lagstiftning inneburit en markant 
nedgång i antalet nyregistrerade bolag. Antalet upplösta bolag har däremot 
fortlöpande ökat. Det kan anmiirkas al\ av de år 1978 upplösta 5 594 
bolagen hade 2 394 upplösts genom frivillig avregistrering enligt punkten 5 
av de nyssnämnda övergångsbestämmelserna. Motsvarande siffra för år 
1977 var 4 342. Som en följd av de angivna förändringarna har antalet 
registrerade bolag minskat och uppgår nu till drygt 120 000. 

Knappt 1 hälften av de 100000 aktieholag som år 1970 fanns registrerade 
drev rörelse och hetalade lön till anställda. Av de rörelsedrivande aktiebo
lagen hade nära 70 % ett aktiekapital som understeg 50 000 kr. 

År 19732 uppgick antalet bolag som inte drev rörelse med anstiillda till 
ca 65 000. Uppskattningsvis 20 000 av dessa drev rörelse utan anställda. 
Återstående ca 45 000 bolag, motsvarande omkring en tredjedel av samtli
ga registrerade bolag, torde således inte alls ha drivit rörelse år 1973. Av 
dessa uppskattas 15 000 ha varit vilande bolag, dvs bolag som tidigare hade 
drivit rörelse. Antalet skrivbordsbolag, dvs bolag som bildats inte i syfte 
att omedelbart påbörja verksamhet utan för att senare överlåtas. uppskat
tas till ca 30 000. Bbnd de icke rörelsedrivande bolagen torde också ha 
ingått sk namnskyddsbolag, dvs bolag som bildats eller behållits för att 
skydda en firma. Man torde kunna riikna med att samtliga 65 000 aktiebo
lag som år 1973 inte drev rörelse med anställda hade ett registrerat aktieka
pital som inte uppgick till 50 000 kr. 

Uppskattningsvis' 85 % av aktiebolagen utgjordes år 1971 av fåmansbo
lag. Därmed avses bolag vari högst tio fysiska personer direkt eller indirekt 
äger minst 75 % av aktiekapitalet. Närmare hälften av dessa redovisade 
inte någon beskattningsbar inkomst medan ytterligare ca 25 % redovisade 
en beskattningsbar inkomst av högst I 000 kr. 

1 Uppgifterna hiirntade ur prnp. 1973:93 s. 87 
' Uppgifterna hämtade ur prop. 1973: lli~ '· 7 
' Företagsskatteberednin!,!t:ns delbct~1nkandt: ( SOU 1975 :54 l F{rn1ansbolag Is. It'> I) 
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5 Missbruk av aktiebolagsformen 

Det torde vara allmiint känt alt aktiebolag ofta utnyttjas i den ekllllOmis
ka brottslighelen. Många bolag bildas eller förvärvas uleslulande i syfte att 
tjiina som tiickmantel fiir brottslig verksamhet. Det finns rrofessionella 
bnlagsbildarc som står till tjänst med skrivbordsholag eller vilande holag 
lill hugade srekulanter utan att hry sig om köparens avsikter med holaget 
eller I. o. m. med vetskap om att bolagsförvärvet ingiir som ett led it ex ett 
skattebedrägeri. De bolag som används är oftast filmansbolag med l{1gt 
aktiekarital. En grundläggande teknik iir ofta transaktioner innm s. k. 
oäkta koncerner. dvs rättshandlingar mellan tv;\ eller !lera bolag som iigs 
av samma fysiska rerson eller begriinsade personkrets. 

Som exempel pfi denna teknik kan nämnas sädana s. k. vinst- och 
förlustalfarer som syftade till att befria aktiebolag frtm latenla skat1eskul
d1.:r. Aktierna i det skattebelastade bolaget överläts genom ett formellt 
oantastligt avtal. Därcfler körle den tidigare ägaren tillbaka tillgängarna i 
bolaget till ett annat bolag som han ägde. Skat1eskulden låg kvar i det 
försålda bolaget Sllm upplöstes efter konkurs eller likvidation. Det bolag 
som förvärvat de nyssn~imnda tillgångarna fortsatte den tidigare verksam
heten under det gamla bolagsnamnel. 

Efter förslag fd111 företagsskatteberedningen har under 1970-talct flera 
åtgärder vidtagits pt1 skattclagstiftningens område för att hindra att aktie
bolagsformen utnyttjas för skattellykt eller andra skattetekniska förfaran
den som bedömts inte önskvärda. Här skall endast nämnas 1972 års lag
stiftning rörande vinstbolagstransaktioner, 1973 års regler om s. k. interna 
aktieöverlåtelser samt 1976 års lagstiftning om fåmansföretagens beskatt
ning. 

Niir aktiebolag genom olika åtgärder tömts på sina tillgtmgar upplöses 
bolaget ofta genom s. k. fattigkonkurs dvs konkurs enligt 9 kap. konkursla
gen ( 192 I :225) niir konkursboet inte förslår till att betala konkurskostna
derna. År 1973 1 utgjorde 70 % av samtliga företagskonkurser fattigkon
kurser. Antalet 2 aktiebolag som giitt i konkurs har sjudubblats under 
perioden 1964-1974. Aktiebolagen utgjorde 59 % av samtliga rättssubjekt 
som under år 1974 gick i konkurs i hela landet. I Stockholm torde andelen 
vara ännu högre. I en undersökning som genomförts inom BRÅ-1 av bl. a. 
konkurser som avslutats under år 1974 i Stockholms kommun utgjordes 
hela 70 c,:-;, av konkurssubjekten av aktiebolag. 

Åtskilliga av de bolag som försätts i planerad konkurs har under hela sin 
verksamhetsperiod drivits med förlust. En undersökning4 av aktiebolag 
som iir 1970 försattes i konkurs visar att konkursbolagen i allmänhet hade 
brist i aktiekapitalet under hela perioden 1965-1970. I samma undersök
ning dras slutsatsen att gäldenärsbrottsligheten torde vara betydligt mera 
omfattande iin den redovisade samt att anmiilningsfrekvensen borde vara 
40-50 % i samband med fattigkonkurser och 40 %, vid ordinära konkurser. , 

I BRÅs rapport presenteras en rad modeller över otillåtna transaktioner 
och konkurser. I samtliga fall har de otillåtna transaktionerna skett via 
aktiebolag. Undersökningen baseras rå intervjuer med befattningshavare 
p{1 olika myndigheter i Stockholm. Utmärkande för transaktionerna är att 

1 Etableringar nch konkurser i byggnadsindustrin. Utredning frftn statens industri
verk. SIND 1976:2 
~ Kcdncr: Förctagskonkurser SIND 1975:2 . 
' Konkurser och ekonomisk hr,1ttslighet BRA Rapp,1n I '17~: I 
• Kedner: Förctagsknnkurser SIND 1975:2 
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iigarna genom manipulationer med bolag och upprepade konkurser söker 
undkomma skatter och allrniinna avgifter. Dessa Mgiirder har emellertid 
konsekvenser även på andra omr<lden. Så försväras exempelvis kontrollen 
över arhetsmiljön i sådana oäkta koncerner. I rapporten om konkurser och 
ek11nomisk brottslighet presenteras hl. a. följande modell på hur man kan 
manipulera med hjföp av tre aktiebolag A. B och C: 

Bolaget A arbetar utåt mot kundkretsen. Bolaget B anlitas av A för 
entreprenadarbeten och i bolaget B finns de anstiillda. Bolaget B hyr 
maskiner fr?in holaget C. I aktiebolagen A och B har K satt in bulvaner i 
styrelsen. I bolaget B finns en VD som är bulvan och inget har att skaffa 
med bolaget. K har sjiilv en förmansfunktion i bolaget B och i denna 
position utövar han Jen faktiska ledningen av bolaget. 

Verksamheten går ut pi1 att samla kapitalet i bolaget C där även K har en 
bulvanstyrelse. 

De olika momenten i förfarandet kan beskrivas så här. 
- Bolaget A säljer vissa ~·ntreprenadarbetcn till kunderna och A fär betalt 
ftir dessa tjänster. 
- Bolaget A har anlitat bolaget B för att utföra dessa entreprenadarbeten 
m:h A betalar således de pengar man fått av kunderna till bolaget B. 
- Bolaget B betalar ut löner till de anstiillda men betalar inte in källskatt, 
arbetsgivaravgift och mervärdeskatt. 
- Bolaget B har nu hyrt maskiner av bolaget C för att kunna utföra arbetet 
åt holaget A och från bolaget C kommer det räkningar till B avseende hyra 
av maskiner och diverse andra utgifter. 
- Bolaget B hetalar en så hög hyra till C att det inte blir pengar kvar till att 
betala källskatter. arbetsgivaravgifter och mervärdeskatt. 

Bolaget B går dt1 i fattigkonkurs. 
- K har nu samlat de pengar som rätteligen tillhör staten i bolaget C. 
- K vill emellertid fortsätta verksamheten och han bildar därför ett nytt B-
bolag. Han väljer samma namn som bolaget B hade. Detta är helt lagligt. 
Det nya B-bolaget får endast ett nytt nummer i patent- och registrerings
verkets akticbolagsregister. 
- De anställda i det ursprungliga B-bolaget överflyttas till det nya B
bolaget. De anställda har svårigheter att bojkotta det nya B-bolaget. efter
som de inte får arbetslöshetsunderstöd om de inte tar anvisat arbete i det 
nya B-holaget. 
- De anställda lider ingen ekonomisk förlust när B-bolaget går i konkurs 
eftersom de får ersättning från den statliga lönegarantin. 

I den presenterade modellen är det vanligt att r~ikenskaperna i de ··slak
tade" bolagen förkommit genom t. ex. stöld eller brand och att de registre
rade styrelseledamöterna vid konkursutbrottet kan förete protokoll e. I. 
som utvisar att de för lång tid sedan avgått ur bolagsstyrelsen. 

Missbruk av aktiebolagsformen förekommer även i avsikt att kringgå 
arbetstagarbegreppet samt att tillhandahålla grå eller svart arbetskraft. 
Bolagen skyltar utåt som entreprenadföretag med en rad un<lerentrepre
nörer. Ägaren ställer ut fakturor från undercntn:prenörcrna till huvudent
reprenören. På fakturorna debiteras mervärdeskatt som huvudentrepre
nören drar av som ingående mervärdeskatt trots att det rör sig om för
täckta löneutbetalningar och trots att undcrentreprenörerna inte betalt 
mcrvärdeskatt i sina redovisningar. I den ovan presenterade modellen 
övertas firman för de bolag som gått i konkurs av det nystartade bolaget. 
Ofta sker emellertid en ändring av firman före konkursen. Den inarbetade 
firman övertas av ett annat ägaren tillhörigt bolag och räddas därigenom 
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friin att dras in i konkursen. Därefter kan verksamhet pf1hörjas i samma 
hransch som tidigare under det inarhetade namnet. 

Byten av firmor kan även äga rum utan samband med konkurser. Exem
rel finns i rolis- och skatteutredningar på <°1tskilliga ändringar och byten av 
firma för samma aktiebolag under en kort tidsperiod. Det har förekommit 
att dotterbolag ett flertal giinger bytt firma med varandra utan någon annan 
förklaring än att missleda myndigheter och allmi111het. Detta misshruk av 
firmaändringar har i olika sammanhang påpekats av myndigheter och 
utredningar. I sitt remissyttrande över förslaget till ny aktieholagslag p<°1pe
kade I. ex. företagsskatteberedningen att ett byte av aktieholags firma ofta 
ingått som ett moment vid genomförandet av skatteflyktstransaktioner. 

Även byten av ort där bolagsstyrelsen enligt bolagsordningen skall ha 
sitt säte utgör ett moment i missbruket av aktiebolagsformen. Av utred
ningar om merviirdeskattebedrägerier framgär att bolagen rlaccrats med 
säte i olika län dels för att försvära kontrollmöjligheterna av in- och 
utgående mervärdeskatt. dels för att i samband med konkurs undvika att 
samma domstol handlägger de olika likvidations- och konkursfiirfaran
dena. 

Missbruk av aktiebolagsformen kan också ha internationella aspekter. 
Hos kriminalpolisen i Göteborg pågick exempelvis är 1973 en omfatlande 
bedrägeriutredning som omfattade ett flertal aktiebolag. Två av huvud
männen hade genom olika bolag lyckats erhålla krediter vid import av 
varor. Bolagen avvecklades allteftersom varupartierna mottogs. I nästan 
samtliga fall avvecklades bolagen genom fattigkonkurser. Före konkursut
brottet anmäldes ny styrelse - anlitade bulvaner - och bolaget registrera
des dessutom på annan ort. Konkursen kom således att handläggas på 
annan ort än Göteborg. Det uppstod diirför svårigheter att kartlägga om
fattningen av hela bedrägeriverksamheten. En av huvudmännen i ärendet 
stod till tjänst med överlåtelse av vilande bolag och med arrangemangen i 
samband med avvecklingen. 

Flera exempel på utnyttjande av aktiebolag i den ekonomiska hrottslig
heten har lämnats i utredningar och rapporter från olika myndigheter. 
Senast har uppbördsenheten vid Iansstyrelsen i Stockholms län offentlig
gjort en dokumentation under rubriken "Det likvida fusket" Orsaker -
konsekvenser - åtgärder, som medfört en debatt om vilka åtgärder som 
bör vidtas mot de~sa oegentligheter. 

6 Utredningar 

6.1 Översynen av konkursförfarandet 

Konkurslagskommittcn (Ju 1971: 06) tillkallades i juni 1971 för att företa 
en allmiin översyn av konkursförfarandet. Enligt direktiven skall över
synen syfta till att åstadkomma ett enklare och mera flexibelt konkursför
farande och därigenom ge möjlighet till en snabbare och mindre kostnads
krävande avveckling av konkursbo utan att rimliga garantier för riittssäker
het och objektivitet {1sidosätts. 

I delbetänkandet 1SOU 1974: 6) Förenklad konkurs m. m. har kommitten 
föreslagit en ny ordning för handläggningen av mindre konkurser. Efter 
remissbehandling lades på våren 1976 fram rrop. 1975i76: 210 om iindring i 
konkurslagen. Förslaget byggde i huvudsak på betänkandet. Det föreslogs 
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att till förvaltare i konkurs skall utses kronofogdemyndighet. I sitt heUin
kande med anledning av propositionen anförde lagutskollet ( L U 1976/ 
77: 111 viss tveksamhet mot förvaltarförslaget. Utskottet ansåg iiven att 
frägorna om förvaltnings- och tillsynsorganen borde tas upp i ett samman
hang. Riksdagen beslutade i december 1976 på lagutskottets hemställan 
avslå propositionen. 

Med anledning av riksdagens beslut har konkurslagskommitten fött till
läggsdirektiv !Dir 1977: 09) som innebär att kommitten ytterligare skall 
pröva frågan om förvaltningen i mindre konkursbon. Under den fortsatta 
översynen av konkurslagstiftningen bör enligt tilläggsdircktivcn uppmärk
sammas att det under senare år har gett sig till känna ett behov av att 
motverka missbruk av konkursinstitutet från gäldenärens sida genom upp
repade konkurser. Vad som främst kommer i blickfältet är en utvidgning 
av det i 199 a ~ konkurslagen upptagna förbudet för gäldenären att under 
konkursen driva bokföringspliktig rörelse. En tänkbar lösning är att med
dela sådant förbud också för viss tid efter konkursens upphörande (s. k. 
konkurskarantän). Också andra alternativ iir emellertid möjliga. Fördjupa
de undersökningar i fråga om de upprepade konkurserna är nödvändiga för 
att man skalr kunna ta ställning till vilka f1tgärder som krävs. Kommitten 
bör enligt tilläggsdirektiven närmare överväga hur man från konkursrätts
liga utgångspunkter kan stävja missbruk av konkursinstitutet. 

Konkurslagskommitten har i maj 1977 avgett ännu el! delbetänkande 
<SOU 1977: 29) Konkursförvaltning. Kommitten föreslår att tillsynen över 
konkursförvaltningen läggs på ett stadigvarande organ som samtidigt över
tar konkursdomarens uppgift att kontrollera konkursförvaltningen. Som 
nytt tillsynsorgan föreslås kronofogdemyndigheten, vilken i sådan funk
tion kallas tillsynsmyndighet. I betänkandet föreslås ändringar i flera av
seenden beträffande de ordinära konkurserna. Systemet med s. k. fattig
konkurser ersätts av en ny ordning för hamlläggning av mindre konkurser. 
A ven i dessa konkurser utses förvaltare som skall ha samma k valifika
tioner som förvaltare i ordinära konkurser. Alternativt föreslås en lösning 
enligt vilken förvaltaruppgifterna i konkurser. där det är uppenbart att 
tillgångar helt saknas, ankommer på tillsynsmyndigheten. Beträffande för
valtarens uppgifter i mindre konkurser skall i stort sett gälla samma regler 
som vid ordinära konkurser. Förvaltaren skall t. ex. utreda orsakerna till 
gäldenärens obestånd samt undersöka om det finns [itervinningsmöjlig
heter och om gäldenären kan antas ha gjort sig skyldig till gäldenärsbrott. 
Kommitten föreslår även skärpningar av gäldenärens skyldigheter i syfte 
att gäldenärer effektivare skall kunna hindras från att dra sig undan sina 
skyldigheter i samband med konkurs. - Betänkandet har lagts till grund 
för en lagrådsremiss och en proposition beräknas läggas fram inom kort. 

Konkurslagskommitten väntas avge ytterligare ett delbetänkande i feb
ruari 1979 med förslag till s. k. konkurskarantän i enlighet med tilläggsdi
rektiven. 

6.2 Statskontoret 

6.2. I Samordning av data om företag och organisationer 

Regeringen gav i november 1977 statskontoret i uppdrag att utreda 
behovet av samordning avseende registrering av data om företag och 
organisationer. Utredningen skall enligt direktiven vara en förstudie och 
kunna utgöra underlag för ett ställningstagande till fortsatta åtgärder. För
utom en kartläggning av de olika registren. uppgifter i registren. uppgifts-
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Himnarc och avnämare sker en allmän prohleminventering avseende upp
giftslämnare. n:gisterförare och avniunare. Enligt direktiven skall utred
ningen utmynna i en heskrivning av vilka f1tgärder som kan komma i fr~iga 
för att iistadkomma förenklingar och förbättringar i uppgiftslämnandet och 
registreringen samt inhiimtandet av uppgifter från andra register. En åtgärd 
som särskilt ska hclysas är att inrätta ett s. k. basregister för uppgifter om 
företag, organisationer och offentliga organ. Statskontoret har kontakt 
med delegationen tB 1977: 09) för företagens uppgiftslämnande m. m. En
ligt vad som inhämtats från statskontoret avser statskontoret att under 
första halvåret 1979 presentera en förstudie. Statskontoret har också be
handlat frågan om den framtida organisationen av firmaregistreringen. 

6.2.2 Pate11/H'rket.1· holagshyrå (Bo 10) 

Statskontorets översyn av bolagsbyrån påböi:jades år 1977 efter det att 
patentverket tillsammans med statskontoret genomfört ett projekt avseen
de planering av patentverkets ADB-verksamhet. Enligt direktiven skall 
målet vara en rationalisering av bolagsbyråns organisation och arbets
former med inriktning på bl. a. snabbare handläggning av ärenden. Förslag 
har utarbetats till ett system med inriktning mot datorisering av diarie- och 
konceptuppgiftcr främst för registreringsanmälningsärenden. Det föreslag
na systemet skall integreras med det befintliga datasystemet. Det innebär 
att filmrutinerna till stor del skall försvinna samtidigt som automatiserad 
utskrift av bevis och automatiserad övervakning skall tillkomma. Systemet 
skall även ge möjlighet till sammanställningar över l. ex. personer i olika 
bolagsstyrelser och över bolag i vissa regioner. Datoriseringen skall enligt 
statskontorets förslag genomföras budgetåret 1980/1981. 

7 Allmänna överväganden 

Under senare år har det kommit en ström av rapporter om att aktiebo
lagsformen används för ekonomisk hrottslighet (se avsnitt 5). Uppgifterna 
tyder på att det säkerhetsnät som lagstiftaren sökt spänna i ABL till skydd 
för bolagets aktieägare. borgenärer. anställda och andra intressenter i 
bolaget är bristfälligt. 

Utmärkande för aktiebolagsformen är att aktieägarna inte står något 
personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Som säkerhet för 
borgenärernas fordringar skall i stället finnas ett kapital som är bundet till 
bolaget. Detta kapital utgörs främst av aktiekapitalet. Till det bundna egna 
kapitalet räknas emellertid också reservfond och uppskrivningsfond ( 11 
kap. 7 s ABU. 

Det förtjänar att påpekas att det bundna egna kapitalet inte utgörs av 
pengar e. d. som hålls avskilda med tanke på framtida obeständ. Det egna 
kapitalet är en ren bokföringspost som motsvarar skillnaden mellan bola
gets bokförda tillgtingar och skulder. 

Om bolagets verksamhet går med förlust kan det komma till uttryck i 
hokföringen genom att värdet på bolagets tillgångar - t. ex. kundfordring
ar - sjunker och/eller att bolagets skulder - t. ex. till bolagets leverantörer 
- ökar. Som en effekt härav minskar täckningen för det egna kapitalet. 
Om den förlustbringande verksamheten fortgår tillräckligt länge, blir skill
naden mellan tillgångar och skulder mindre än det registrerade aktiekapita
let. Aktiekapitalet har med andra ord helt eller delvis gått förlorat. När 
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aktiekapitalet har gått förlorat till mer än två tredjedelar. inträder likvida
tionsplikt för bolaget. Lagstiftarens tanke därmed torde vara att förlust
bringande verksamheter skall stoppas medan tillgängarna ännu räcker till 
betalning av skulderna och dessutom till betalning av likvidationsförfaran
det. 

Som redovisats i det föregående utgör de s. k. fattigkonkurserna merpar
ten av samtliga företagskonkurser. Det torde innebära att många bolag 
fortsätter sin förlustbringande verksamhet i strid mot likvidationsbestäm
melserna i ABL ända till dess det inte längre finns tillgångar kvar att betala 
ett ordinärt konkursförfarande. Det är med till visshet gränsande sannolik
het ett mycket stort antal fattigkonkurser som innefattar gäldenärsbrotts
lighet. 

Med hänsyn till det anförda finns det skäl att nu ta upp till prövning 
frågan om en skärpning av bestämmelserna i ABL om likvidation (avsnitt 
8). I anslutning härtill förtjänar att prövas frågan om en skärpt kontroll av 
företag i riskzonen. t. ex. företag där aktiekapitalet delvis har gått förlorat 
men likvidationsplikt ännu inte inträtt (avsnitt 9). 

Nära samman med skärpta likvidationsregler hör frågan om åtgärder 
mot sådana manipulationer genom byten av firma. säte och styrelse som 
syftar till att vilseleda borgenärer och andra intressenter i bolaget och 
försvåra myndigheternas kontroll inför en förestående likvidation eller 
konkurs. Hithörande frågor behandlas i avsnitt 10 och 11. 

Därmed kommer man in på en annan kungstanke i aktiebolagslagstift
ningen, nämligen att genom registrering och i samband därmed publicering 
av viktigare beslut som fattas i bolaget - bolagsbildning, emissioner. byte 
av bolagsledning etc. - ge bolagets aktieägare, borgenärer och övriga 
intressenter tillfälle att följa verksamheten i bolaget och att reagera på 
eventuella missförhållanden. I samma syfte har föreskrivits skyldighet för 
bolaget att varje år till patentverket ge in årsredovisningen som därmed blir 
offentlig. Patentverket har också givits i uppdrag att fortlöpande från såväl 
formell som materiell synpunkt granska anmiilningshandlingar som ges in 
för registrering samt att tillse att behöriga redovisningshandlingar kommer 
in i föreskriven tid. I sammanhanget förtjänar att understrykas att pressen 
genom sin bevakning av bolagens årsredovisningar m. m. fullgör en myc
ket viktig granskningsfunktion. särskilt i fråga om de stora börsnoterade 
bolagen. 

Aktiebolagsregistret ger emellertid inte i dag den information om bola
gen som åsyftas och som påkallas för att förebygga ekonomisk brottslig
het. Det grundläggande skälet till detta är det stora antalet aktiebolag. F. n. 
finns drygt 120 000 registrerade aktiebolag. Uppskattningsvis en tredjedel 
av dessa - ca 40000 - driver inte någon rörelse alls. Trots det finns de 
upptagna i aktiebolagsregistret och förorsakar ett omfattande arbete för 
patentverkets personal. Och den som söker information ur registret ris
kerar att villa bort sig i mängden av företag. 

Det är också en källa till oro att det finns ett så stort antal vilande bolag 
och skrivbordsbolag som jämförelsevis enkelt kan utnyttjas i brottsliga 
syften. Man kan utgå ifrån att ett mycket stort antal icke rörelsedrivande 
bolag i dag har ett registrerat aktiekapital på endast 5 000 kr. Till yttermera 
visso måste man räkna med att detta belopp har sin motsvarighet bland 
bolagets tillgångar endast i form av en fordran på aktieägaren. Det låneför
bud som infördes genom 1973 års lagstiftning har inte givits tillbakaver
kande kraft. Lån som lämnats före den 6 juni 1973 till aktieägare och 
bolagsledning kan därför stå ute under obegränsad tid. Vid köp av sådant 
19 Rik.l'dllJ:l'n 1979180. I sa111/. Nr 1./3. Bi/11gC"dcl 
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bolag torde förvärvaren visserligen överta ansvaret for förhindelsen, vilket 
konstituerar en ny liincförbinddse som rätteligen kriiver siirskilt tillstand 
enligt AB L. Det finns emellertid anledning att befara att siirskilt tillstånd 
aldrig söks i dessa fall. Den som hehöver ett aktiebolag för att genomföra 
en lagstridig transaktion behöver därtör satsa endast en bråkdel av det 
nominella aktiekapitalet. 5 000 kr .. när han köper ett av de otaliga skriv
bonlsbolagen eller vilande bolagen. 

Som anförts i det föregående skall i holag som bildats enligt äldre lag 
akliekapitalet senast vid utgången av år 1981 ha höjts till 50000 kr. I 
samband därmed kan ett stort antal bolag komma att upplösas. För att 
förehygga en koncentration av sådana ärenden till årsskiftet 1981/1982 har 
möjligheter öppnats redan nu till upplösning i enklare former av 5 000-
kronorsbolag. Som framgått av avsnitt 4 upplöstes 2 394 bolag under år 
1978 på detta sätt. Med hänsyn till de risker för brottslig verksamhet som 
skrivbordsbolagen och de vilande bolagen utgör finns det emellertid skäl 
att pröva om man kan påskynda avvecklingen av dessa typer av bolag 
(avsnitt 13) och även i övrigt effektivisera bolagsregistret (avsnitt 14). 

8 Likvidation 

8.1 Nuvarande ordning1 

Aktiekapitalet kan gå helt eller delvis förlorat genom att bolagets rörelse 
går med förlust. Eftersom det bundna kapitalet skall ersätta aktieägarnas 
personliga betalningsansvar för bolagets skulder. upptar lagen bestämmel
ser om att aktiebolag är skyldigt att träda i likvidation. om aktiekapitalet 
helt eller delvis gått förlorat. 

Finner styrelsen således att bolagets eget kapital understiger en tredjedel 
av det registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen snarast låta bolags
stämma pröva frågan om holaget skall träda i likvidation. Ofta upptäcks 
förlusten av aktiekapitalet i samband med att styrelsen upprättar årsredo
visningen. Men styrelsen skall niirhelst den har anledning misstänka för
lust i angiven omfattning genom upprättande av balansräkning eller på 
annat sätt förvissa sig om bolagets ställning. 

Om inte ordinarie bolagsstämma är nära förestående. måste styrelsen 
kalla till extra stämma för att behandla likvidationsfrågan. Har bolagets 
ställning uppmärksammats i samband med bokslutsarbetet kan det ligga 
nära till hands att tidigarelägga den ordinarie bolagsstämma som skall 
fastställa årsredovisningen. Ibland kan en extra stämma undvikas genom 
att någon aktieägare till skjuter medel eller. om han har fordringar på 
bolaget. efterger dessa och på så sätt förbättrar bolagets ställning. Det 
förtjänar att påpekas att tillskott eller eftergift av nu berört slag måste vara 
oåterkalleligt och får således inte vara beroende av olika villkor. I princip 
bör samma krav kunna ställas på sådana rättshandlingar som på apport och 
kvittning i samband med nyemission. 

Även om aktiekapitalet har gått förlorat till två tredjedelar medger lagen 
bolaget visst rådrum för att undgå tvångslikvidation. Det står sålunda 
bolagsstämman fritt. sedan den konstaterat förlust i angiven omfattning. 
att besluta att avvakta utvecklingen. I så fall uppskjuts likvidationsplikten 
till ordinarie bolagsstämma under nästföljande räkenskapsår. Om bolaget 

1 Hökmark. Nya aktiebolagslagen. 6 uppi. s. 111 ff 
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vid urrriittandt:t a\· ilrsredovisningen för iir I urrtiicker bristen i aktiekari
talet och hf1ller extra bolagsstämma i början av år 2 kan man dröja med att 
ta slutlig stiillning till likvidationsfriigan till den ordinarie bt•lagsstiimman 
under ttr 3. Urrtiicl-;s ii andra sid;rn bristen pii ett så tidigt stadium a·tt extra 
bolacsstiimrna h;°ills redan under år I. kan bolaget endast hälla likvidations
friig:~n iippen till ordin:tric bolagsstiimrnan ;J.r 2. 

Den tid som s:11unda sti'tr till holagets föfogande kan anvirndas för att 
skaffa nytt kapital t. ex. genom nyemission. Ett annat sätt att umlvika 
tvilngslik vidation iir att siitta ner det befintliga aktiekapitalet och använd<i 
nedsiittningsbeloppet för att tiicl-;a balanserad förlust. En siidan nedsätt
ning är förenad med ett treftrigt vinstutdelningsförbud (6 kap. 5 ~J. 

Faststiills inte vid den följande ordinarie sU1mman balansräkning som 
visar att det egna kapitalet uppgår till halva aktiekapitalet - eventuellt 
efter registrerad ökning eller nedsi1ttning av aktiekapitalet - skall styrel
sen. om stiimman inte fattar likvidationsbeslut. ansöka hos riitten om 
tvångslikvidation. Bolagsstiimmans prövning om likvidationsplikt l"llrelig
ger sker med hiinsyn till bolagets stiillning på bolagsstiimmodagen och inte 
pil balansdagen. Ansökan om tv{rngslikvidation kan göras iiven av styrelse
kdamot. verkställande direktör. revisor eller aktieägare. Bolaget kan und
g~i rättens heslut om tvångslikvidation genom att under ärendets handlägg
ning i tingsrätten före bringa bevisning om att lik vidationsanlcdningen upp
hört. 

Beräkningen av bristen i det egna kapitalet skall ske på grundval av 
balansräkning som upprättas enligt vanliga regler. Dock föreskrivs vissa 
modifikationer. Dessa avser att förhindra att ett holag tvingas i likvidation i 
fall tE det har dolda reserver av sådan storlek att det i verkligheten inte 
föreligger ekonomisk grund för tvångslikvidation. Bolaget skall således till 
de i halansriikningen enligt vanliga regler redovisade tillgångsviirdena inom 
linjen liigga en post som motsvarar skillnaden mellan tillgfingarnas redovi
sade viirde och deras bcriiknade viirde vid normal förs:iljning efter avdrag 
for fiirsiiljningskostnaderna. Betriiffande sådana anläggningstillgångar som 
undergfir fonlöpande värdeminskning skall värdet dock upptas till anskaff
ning~kostnaderna minskade med erforderliga av- och nedskrivningar. om 
diiriµenom - som inte sällan t. ex. beträffande maskiner är fallet - erhålls 
ett högre värde. Denna redovisning inom linjen skall göras säviil vid de två 
tillfallen d{1 bolagsstiimman skall pröva frågan om likvidation som df1 rätten 
prövar samma fri\µa. 

Erfarenheten visar att det alltför ofta förekommer att verksamheten 
fortsätts långt efter det att likvidationsskyldighet inträtt. Av hänsyn till 
borgenärerna föreskrivs därför personligt betalningsansvar för dem som 
handlar på bolagets vägnar med vetskap om att styrelsen underlåtit under
ställa bolagsstiimma frt1ga om likvidation resp. ansöka hos riitten om 
likvidation. Sådant ansvar intriider även för aktieägare som vid den näst
följande ordinarie holagsstiimman med vetskap om att likvidationsplikt 
föreligger deltar i beslut att fortsiitta bolagets verksamhet. Ansvarigheten 
gäller bolagets uprkommande förbindelser. 

I lagen anges yt1erligarc nf1gra likvidationsgrunder. H<ir skall endast 
niimnas att bolaget skall triida i likvid<Hion. om bolaget saknar till aktiebo
lagsregistret anm:ild hehörig styrelse eller verkstiillandc direktör som skall 
finnas enligt aktieholagslagen eller om bolaget inte siint in <lrsredovisning 
för något av Je tv[! senaste rtikenskapsåren till patentverket. 

Niir likvidationsbeslut fattas skall samtidigt utses en eller flera likvida
torcr. Lik vidatorerna triider i styrelsens och vcrkstiillande direktörs st~ille. 
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Däremot upphör inte rcvisorsuppdrag genom att bolaget triider i likvida
tion och de allmänna bestämmelserna om revision iir fortfarande tillämp
liga på bolaget. Även bolagsstämmans stiillning är i stort sett oförändrad 
men dess uppgifter begränsas naturligtvis av att syftet med likvidationen är 
att avveckla bolagets verksamhet och göra det färdigt för upplösning. 
Därför kan ändring av bolagsordningen - t. ex. byte av firma eller säte -
inte ske under likvidation. 

Likvidatorerna skall genast kalla bolagets okända borgenärer och så 
snart det kan ske genom försäljning eller på annat lämpligt sätt förvandla 
bolagets egendom till pengar, i den mån det behövs för likvidationen. samt 
betala bolagets skulder. 

Bolagets upplösning bildar slutpunkten i likvidationsförfarandet och 
sammanfaller med att slutredovisning framläggs av likvidatorerna eller. om 
bolaget inte har tillgångar som täcker likvidationskostnadcrna. med att 
rätten förklarar att likvidationen skall nedläggas. 

8.2 Överväganden 

Skyldigheten att träda i likvidation när viss del av aktiekapitalet har gått 
förlorat har lång tradition. 

Enligt 1910 års aktiebolagslag var skyldigheten för ett aktiebolag att 
träda i likvidation ovillkorlig när aktiekapitalet gått förlorat till två tredje
delar och bristen inte blivit helt fylld inom tre månader efter det bolags
stämman erhållit meddelande därom. 

I 1944 års aktiebolagslag utsträcktes fristen för att helt fylla bristen till 
fyra månader från bolagsstämman. Dessutom medgavs bolaget rätt att 
undgå likvidationsskyldighet genom nedsättning av aktiekapitalet. Utgång
en av fristen medförde vidare inte längre omedelbar likvidationsplikt utan 
endast rätt för styrelseledamot, verkställande direktör och aktieägare att 
hos rätten ansöka om likvidation. 

Såväl 1910 som 1944 års aktiebolagslag innehöll bestämmelser om skyl
dighet för styrelse och verkställande direktör att närhelst anledning fanns 
att anta att aktiekapitalet gått förlorat till två tredjedelar. ofördröjligen 
upprätta en särskild likvidationsbalansräkning. Genom 1944 års lag inför
des en skyldighet att inhämta revisors yttrande över likvidationsbalansräk
ningcn. 

1975 års lag innebär en viss försvagning av borgenärsskyddet. Styrelsens 
plikt att agera vid befarad kapitalförlust har fått en mindre kategorisk 
avfattning. Fristen för bolagsstämman att besluta om likvidation har ut
sträckts ytterligare från fyra månader till "ordinarie bolagsstämma under 
nästföljande räkenskapsår", vilket kan innebära mer än ett år. Dessutom 
behöver inte hela bristen fyllas. Det räcker att halva aktiekapitalet är täckt 
vid sistnämnda bolagsstämma för att likvidationsplikt skall undgås. 

Som skäl för de angivna lättnaderna anfördes 1 att kravet på att hela 
bristen måste fyllas på kort tid var för strängt. Det kan inträffa att ett 
företag belastas med stora utgifter under en förhållandevis kort period. 
Särskilt giiller detta i fråga om nystartade företag under deras 
uppbyggnadsperiod. Det kan också hända att dessa utgifter inte motsvaras 
av några nyförvärvade tillgångar vilkas värde enlgit balansräkningen upp
går till de erlagda utgifterna. Sådana företag kan ibland komma under den 

1 Prop. 1975: 103 s. 218 och s. 501. 
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gräns vid vilken likvidationsskyldighet föreligger. Det kan då vara mycket 
svårt, för att inte säga omöjligt. att inom kort tid täcka hela bristen i 
aktiekapitalet. En likvidation kan för sådana företag innebära en onödig 
värdeförstörelse som går ut över kapitalägarna och de ansHillda i företaget. 
Inte minst från de anställdas synpunkt är det nödvändigt att ge 
likvidationshotade företag ett visst rådrum för att undgå tvångslikvidation. 
Det är också från den synpunkten påkallat att minska kraven på anskaff
ning av nytt kapital. En annan faktor av betydelse var att man ville öppna 
möjlighet att genom nyemission till nominella beloppet tiicka erforderlig 
del av bristen i aktiekapitalet. Ett krav på att hela aktiekapitalet skall vara 
täckt medför nämligen att nyemission måste ske till överkurs för att likvi
dationsskyldighet skall undgås. 

Arbetsgruppen vill för sin del inledningsvis nämna att man genom 1975 
års lagstiftning inte åsyftat någon ändring i sak när det gäller styrelsens 
plikt att agera vid befarad kapitalförlust. Den nya lydelsen, som har fått en 
avsevärt mindre kategorisk avfattning iin enligt 1944 års lag. har emellertid 
vållat missförstånd om lagens innebörd. Arbetsgruppen förordar därför att 
i lagen uttryckligen föreskrivs att det åligger styrelsen att. n-d.rhelst anh:d
ning föreligger till antagande, att bolagets eget kapital understiger en 
tredjedel av det registrerade aktiekapitalet, ofördröjligen upprätta särskild 
balansräkning för utrönande av bolagets ställning. 

De skäl som ovan anförts för en så jämförelsevis lång tidsfrist för 
täckande av bristen som gällande lag medger är enligt arbetsgruppens 
mening bärande och gruppen föreslår inte någon ändring på den punkten. 

Däremot vill arbetsgruppen ifrågasätta om möjligheten till nyemission 
till nominella beloppet är ett tillräckligt skäl för att avstå från kravet på full 
täckning av aktiekapitalet vid utgången av den nämnda tidsfristen. Grup
pen vill för sin del besvara frågan nekande med hänvisning till möjligheter
na att göra aktieägartillskott. 

Gruppen föreslår mot bakgrund av det anförda en återgång till kravet i 
tidigare lagstiftning på full täckning av bristen sedan aktiekapitalet gått 
förlorat till två tredjedelar, dvs. bolagets eget kapital understiger en tredje
del av aktiekapitalet. Förslaget innebär ändring i 13 kap. 2 § ABL. 

Att likvidationsplikt inträder först när två tredjedelar av aktiekapitalet 
gåtl förlorat inger enligt gruppens mening vissa betänkligheter. Gruppen 
har övervägt en höjning av kvotdelen till hälften för att minska möjligheter
na att missbruka ABL genom att uppsåtligen låta aktiekapitalet sjunka 
under minimikapitalet och för att förhindra att bolag kommer i situationer 
diir bristen i aktiekapitalet blivit så stor att bolaget inte inom föreskriven 
tid förmår fylla den. Arbetsgruppen har emellertid avstått från att lägga 
fram förslag härom och föreslår på denna punkt endast en återgång till den 
ordning som gällde till utgången av år 1976. I sak innebär emellertid dessa 
bestämmelser att man i ett 50 000-kronorsbolag kan låta täckningen av 
aktiekapitalet sjunka till 16 666 kr och därefter fortsätta att driva verksam
heten för all framtid med endast denna bråkdel av aktiekapitalet i behåll. 

Arbetsgruppen menar att, om man i lagen lagt fast uppfattningen att 
50 000 kr är ett minimum som ersättning för aktieägarnas personliga betal
ningsansvar, det inte bör vara tillåtet att varaktigt driva aktiebolag med 
lägre aktiekapital. 

I fråga om aktiebolag med högre registrerat aktiekapital än 50 000 kr 
synes grunderna för lagstiftningen motivera att bolaget tar konsekvenserna 
av en förlustbringande verksamhet och sätter ner aktiekapitalet till över
ensstämmelse med vad det finns varaktig täckning för i form av tillgångar i 
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bolaget. Det iir ink fi_irsvarligt att bolag under en följd av ar i aktieholagsre
gistret skall stiita med aktiekaptial som saknar tiickning. 

Med anledning av det anfiirda förordar arbetsgruppen att. om bolags
stiimman för andra riikenskapsäret i föl.id faststiiller en balansräkning som 
ur visar arr bolagets eget kapital understiger tv<1 tredjedelar av det registn:
rade aktiekapitalet. den samtidigt skall pröva fr[!gan om bolaget skall träda 
i likvidation. En regel hiirom bör tas in i en ny 13 kap. 2 a ~ ABL. 

I sammanhanget kan vidare anmärkas att aktiebolags eget kapital i 
f1rsredovisningen skall uppdelas i bundet eget kapital och fritt eget kapital 
eller ansamlad förlust. I de situationer förslaget tar sikte pfi föreligger 
ansamlad förlust och balansräkningen kan d[1 i denna del ha exempelvis 
följande ut seende. 

al Hundet eget kapital 
I) aktiekapital 
21 reservfond 
3) uppskrivningsfond 

bl Ansamlad förlust 
Il balansemd förlust 
2) förlust för räkenskapsfiret 

50000 
0 
0 

15 000 
5 000 

Den prövning bolagsstämman skall företa sker med utgångspunkt i den 
faststiillda balansriikningen. Ni\gon likvidatonsbalansriikning skall således 
inte uppriittas. sf1vida anledning inte föreligger till <tntagande alt förlusten 
är så stor att två tredjedelar av aktiekapitalet har g[1tt förlorat Ufr 13 kap. 
2 ~ första stycken. Bestämmelsen är tiinkt som en varning åt aktieägare 
och andra intressenter i bolaget. Aktiekapitalet iir inte till fullo täckt och 
därmed aktualiseras frt1gan om likvidation. Stannar bolagsstiimman för alt 
fortsätta verksamheten - t. ex. diirför alt man finner all en likvidationsba
lansräkning skulle visa täckning för en tredjedel eller mer av aktiekapitalet 
- antecknas beslutet hiirom i stiimmoprotokollet. Vid den ordinarie bo
lagsstämman under niistföljande ri1kenskapsärct - den tredje sliimman i 
följd - måste emellertid full tiickning finnas för det registrerade aktiekapi
talet. Beriikningen härav sker med tilliimpning av reglerna för likvidations
balansräkning. Styrelsen måste säledes komplettera det sedvanliga bolags
stiimmomaterialet med en likvidationsbalansriikning. om det inte redan av 
förslaget till lirsredovisning framgår att full tiiekning finns för aktiekapita
let. 

Fastställs eller godkännes inte balansräkning som utvisar att full täck
ning finns för det registrerade aktickapitalet skall styrelsen. om inte bo
lagsstlimman beslutar att bolaget skall triida i likvidation. hos rätten ansö
ka att bolaget forsiitts i likvidation. Sådan ansökan kan iiven göras av 
styrelseledamot. verkställande direktör eller aktieiigare. Underläter styrel
seledamöterna att fullgöra vad som s{Uunda ftligger dem. svarar de och 
andra som med velskap härom handlar på bolagets viignar solidariskt för 
bolagets uppkommande förbindelser. etc. Bestämmelserna i 13 kap. 2 * 
första stycket tredje och fJärde meningarna samt andra-tjiirde styckena har 
med andra ord motsvarande tillämpning vid den tredje stiimman. 

Visar likvidationsbalansriikningen all full tiickning finns för aktiekapita
let men företer lien ordinarie balansriikningen brist pii mer iin en tredjedel 
av aktiekapitalet. måste lik vidationsbalansriikning uppriittas iiven pii den 
tjarde etc. bolagsstämman så l[inge de t d senast fastsliillda halansriik
ningarna utvisar brist i angiven omfattning. 

Fi.ir att siikra all de nu föreslagna bestiimmelserna tilliimpas p;I avsett 
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siill bör holag som inte har sitt aktid;.apital tillfullo läckt iihiggas skyldighet 
att ha auktoriserad eller godkiind revisor. Till denna fr;\ga ilterkommer 
arhetsgruprcn i avsnitt 9. IXir behandlas också fr[igan om skyldighet för 
revisor all ansöka om likvidation niir likvidationsplikt föreligger. 

9 Krnlificerad revisor m. m. 

9.1 Nuvarande ordning 1 

ABL ges allmänna föreskrifter om revisorer i aktiebolag. Dessutom 
finns bestiimmelser om revisorsintyg i vissa fall. 

De allmänna bestiimmelserna finns i I 0 kap. Revisor viiljs av bolags
stämman för tid och till antal som anges i bolagsordningen. Mer iin en 
revisor behöver inte finnas. Ingenting hindrar att revisorsuppdrag giiller 
I. V. 

I bolagsordningen kan bestämmas att en eller flera revisorer. dock inte 
alla. skall tillsättas av annan iin bolagsstiimma. t. ex. staten. kommun. de 
anställda eller ägarna till aktier av visst slag eller aktieiigarminoritet av viss 
storlek. Utöver de allmiinna behörighetskrav på svenskt medborgarskap 
etc. som lagen uppställer för befattningshavare i bolagsorgan gäller s<isom 
ett allmiint kvalifikationskrav att revisor skall ha den insikt i och erfarenhet 
av redovisning och ekonomiska förh{1llanden, som med hiinsyn till arten 
och omfånget av bolagets verksamhet fordras för uppdragets fullgörande. 
Medan brister i fråga om medborgarskap etc. kan föranleda liinsstyrelsen 
att förordna behörig revisor är det allrniinna k valifikationskravet sanktio
nerat endast på det siittet att om bolagsstiimman till revisor utser n<°1gon 
som inte uppfyller niimnda krav st1 kan bolagsstiimmans beslut klandras. 
Till revisor kan utses auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. Bestäm
melser om hur sådana bolag skall organiseras och drivas finns i förordning
en ( 1973: 221 l om auktorisation och godkännande av revisorer och i kom
merskollegiets revisorskungörelse (KFS 1973: 6. omtryckt 1977: 23). 

Större bol<tg är skyldiga all anlita kvalificerad revisor. Sådana företag 
indelas i två grupper, varav den ena omfattar bolag som skall ha auktori
serad revisor och den andra gruppen omfattar bolag i vilken revisionen kan 
utföras av antingen auktoriserad revisor eller godkimd revisor. Vid tillämp
ningen av revisionsbestämmelserna likstiills auktoriserat rcvisionsbolag 
med auktoriserad revisor och godkiint revisionsbolag med godkänd revi
sor. 

Uppgt1r bolagets bundna egna kapital till minst I milj. kr .. skall minst en 
av bolagsstiirnman utsedd revisor vara auktoriserad eller godkiind n:visor. 

Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revi

sor om 
I. tillgångarnas nettoviirde enligt faststiillda balansriikningar for de t vt1 

senaste riikenskaps{1ren överstiger ett belopp som motsvarar I 000 
gånger det enligt lagen om allmän fiirsiikring hesliimda basbeloppet för 
den sista rni"inaden av resp. riikenskapsår tf. n. 13.1 milj. kr. l . 

.., antalet ansUillda hos bolaget under de tvt1 senaste r;ikenskapsf1ren i 
medeltal överstigit 200. eller 

' Hiikmark: Nya aklidmlagslagen s. 48 ff. 



Prop. 1979/80: 143 296 

3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade på fondbörs eller på lista 
utgiven av sammanslutning av svenska fondkommissionärer. 

Den halansomslutning som är relevant avser de redovisade tillgångsvär
dena med avdrag för eventuellt redovisade passivpuster för värdeminsk
ning. varu lagerreserv, ackumulerade överavskrivningar etc. 

Det är av största vikt att revisor intar en självständig ställning i förhål
lande till bolaget. Med anledning härav uppställer lagen långtgående jävs
bestämmelser ( 10 kap. 4 §). 

Om aktiebolag försummar att utse föreskrivna revisorer eller utser revi
sorer som inte är behöriga, kan länsstyrelsen ingripa. Står exempelvis 
revisor i låneskuld till det reviderade bolaget, skall länsstyrelsen entlediga 
honom och förordna behörig revisor. 

Ingripande av länsstyrelsen är inte det enda medel som står till buds för 
rättelse då revisor saknas eller revisor är obehörig. Ett val på bolags
stämma av obehörig revisor kan klandras. För fall då revisor avgår eller 
entledigas eller blir obehörig föreskriver lagen vidare att styrelsen oför
dröjligen skall föranstalta om nytt revisorsval. Det starkaste medlet torde 
emellertid vara att revisorer måste finnas och medverka för att beslut om 
fastställelse av årsredovisning samt om vinstutdelning och decharge skall 
vara lagliga. Om revisor finns, men är jävig, kan besluten bli klanderbara. 

Revisor skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska bolagets 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. Även om revisorerna normalt tillsätts av bolags
stämman så utövar de sin granskning inte bara i aktieägarnas intresse. 
Revisor är skyldig att se till att bolaget iakttar de bestämmelser i aktiebo
lagslagen eller bolagsordningen som avser att skydda bolagets borgenärer, 
anställda och den aktieköpande allmänheten. Detsamma gäller i fråga om 
de bestämmelser i lagen som avser att ge skydd för de enskilda aktieägar
na. Även det allmännas intressen måste beaktas under revisionen. 

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till 
bolagsstämman. I denna berättelse skall anges bl. a. om styrelseledamot 
handlat i strid mot ABL eller bolagsordningen. För revisor gäller vidare 
vissa regler om tystnadsplikt och upplysningsskyldighet. Slutligen bör 
nämnas att revisor som vid fullgörande av sitt uppdrag skadat bolaget kan 
åläggas skadeståndsskyldighet. 

Av det anförda framgår att lagstiftaren reserverat de kvalificerade revi
sorerna för i första hand de större bolagen. I de mindre bolagen gäller 
endast det allmänna kvalilikationskravet i 10 kap. 2 §. För vissa särskilda 
fall kräver lagen emellertid även i små bolag medverkan av kvalificerad 
revisor med särskilda intyg. För att säkra att aktiekapitalet verkligen 
tillförs bolaget vid apportemission krävs sålunda i registreringsärendet 
intyg härom från auktoriserad eller godkänd revisor. Av intyget skall 
vidare framgå att egendomen inte övervärderats och att den är eller kan 
antas bli till nytta för bolagets verksamhet (1 kap. 9 §, 4 kap. 6 §. 5 kap. 
14 §). 

Också utanför ABL uppställs ofta krav på intyg från kvalificerad revisor 
t. ex. i samband med ansökan om statsbidrag till lagerstöd, exportstöd för 
teko- och glasindustrin, bidrag till miljövårdsinvesteringar, resebyrågaran
tier och trafiktillstånd för åkerier. 1 

1 Viss kritik har under senare tid framförts mot de ökande kraven på sådana intyg. 
Se Balans 5/1977 s. 9 och 7/1977 s. 13. 
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9.2 BR..\ PM (1978: 2) Revisors verksamhet 

Revisors verksamhet har nyligen granskats av en arbetsgrupp inom 
RRÅ. I en promemoria som f. n. remisshehandlas. föreslås såvitt här är av 
intresse, att det i aktiebolagsregistret skall intas uppgifter om revisor 
motsvarande vad som gäller beträffande bolags ställföreträdare (jfr denna 
promemoria avsnitt 11 J samt att kvalificerad revisor på sikt skall krävas i 
alla aktiebolag. 

Som skäl för sistnämnda krav anförs bl. a. att det generellt sett inte är 
företag med kvalificerade revisorer som är mest utsatta när det gäller 
ekonomisk brottslighet. Det är i stället ofta fråga om aktiebolag med lågt 
aktiekapital, som bildats för att ge den ende aktieägaren befrielse från 
personligt ansvar och för att ge denne "en skylt utåt". I sammanhanget 
hänvisas till företagsskatteberedningens betänkande (SOU 1975: 54) Få
mansbolag (s. 160) och Kedner: Företagskonkurscr (SIND 1975: 2) som 
belyser behovet av kvalificerad revisor också i små bolag. 

Tillgången på kvalificerade revisorer är f. n. begränsad men enligt den 
arbetsgruppens bedömning bör det på anförda skäl finnas förutsättningar 
för att tillgången på kvalificerade revisorer skall vara i balans med succes
sivt utökade krav på kvalificerad revisor. Vidare anförs: 

Under en övergångstid, till dess det införts krav på att kvalificerad 
revisor skall finnas i alla aktiebolag, bör det därför vara möjligt att efter 
hand utvidga kretsen av företag vilka är skyldiga att ha kvalificerad 
revisor. Såsom en första åtgärd bör införas bestämmelse med krav på 
kvalificerad revisor i alla nystartade aktiebolag. Övergångsvis bör också 
genom ändring i 10 kap. 3 § aktiebolagslagen fler aktiebolag än i dag 
omfattas av plikt att ha kvalificerad revisor. Huruvida endast skyldighe
ten enligt IO kap. 3 § första stycket att ha auktoriserad eller godkänd 
revisor eller om m:kså skyldigheten enligt 10 kap. 3 ~andra stycket att ha 
auktoriserad revisor bör utvidgas kan givetvis diskuteras. Ett annat 
alternativ för en successiv övergång till kvalificerad revision i alla aktie
bolag kan vara att införa regler motsvarande vad som gäller för över
gången till bokföringsmässig redovisning av inkomster av jordbruksfas
tighet. Övergången kan enligt ett sådant alternativ ske över ett antal år 
genom att gränsen för kvalificerad revision - kopplad till företagets 
totala balansomslutning - sänks efter hand. 
I sammanhanget hänvisas också till frågan om en revisionsplikt beträf

fande handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare Ufr be
tänkandet (SOU 1978: 67) Nya bolagsregler]. 

9.3 Överväganden 

9.3 .I Kval~(tcerad revisor 

Arbetsgruppen delar självfallet uppfattningen att kvalificerad revisor på 
sikt bör krävas i alla aktiebolag. Under en övergångstid bör emellertid en 
prioritering kunna göras så att det beräknade tillskottet av kvalificerade 
revisorer sätts in där revisorerna gör mest nytta. 

Risken för missbruk av aktiebolagsformen är som tidigare antytts störst i 
fåmansbolag med lågt aktiekapital. Det ligger därför nära till hands att 
föreslå kvalificerad revision i första hand i sådana bolag. Emellertid finns 
bolagets karaktär av fåmansbolag inte registrerad i aktiebolagsregistret och 
antalet 5 000-kronorsbolag utgör långt mer än hälften av samtliga bolag. 
Denna lösning är därför för närvarande inte framkomlig. I stället förordar 



Prup. 1979/80: 143 

arbetsgruppen kvalificerad revision i aktiebolag som bevisligen iir i risk
zonen på det sättet att en del av det registrerade aktiekapitalet har gillt 
förlorat. Diirigcnom säkras också efterlevnaden av den i det foreg[1endc 
föreslagna likvidationsplikten niir det under tre riikenskapsilr i följd förele
gat en piitaglig brist i aktiekapitalet. 

I enlighet hiirmed förcslils att till I 0 kap. 3 ~ fogas ett nytt stycke av 
innebörd att i bolag. diir enligt senast faststiillda balansräkning full tiick
ning inte finns för bolagets registrerade aktiekapital. minst en av bolags
sUimman utsedd revisor skall vara auktoriserad eller godkand revisor. Den 
föreslagna lagändringen bör triida i kraft samtidigt med de föreslagna 
likvidationsbestiimmelserna. 

Om bolagsstiimman i bolag som enligt det niimnda mäste ha kvalificerad 
revisor inte utser sf1dan. bör det ankomma på liinsstyrelscn att efter anmä
lan förordna behörig revisor. 10 kap. 6 ~ föresl[1s ändrad för att tiicka ocks{1 
denna situation. Det i11igger enligt det lagrummet styrelsen. att göra anmä
lan till länsstyrelsen. Emellertid kan anmälan göras av envar och det 
fön:faller lämpligt att registreringsmyndighcten i den mån den uppmiirk
sammar förhfölanckt gör sådan anmiilan till länsstyrelsen. Särskild lagbe
stämmelse hiirom behövs inte. Det kan anmärkas att förordnande av 
länsstyrelsen inte iir det enda medel som stiir till buds for rättelse dä 
revisor är obehörig. Val på bolagsstiimma av obehörig revisor kan kland
ras. Vidare krävs att behlirig revisor medverkar for att beslut om faststäl
lelse av årsredovisning samt om vinstutdelning och ansvarsfrihet skall vara 
lagliga. 

9.3.2 Rel'isors shldighet 1·id kapitalbrist 

En näraliggande fråga är hur revisor skall agera niir det enligt hans 
mening föreligger likvidationsplikt för bolaget till följd av bristfällig täck
ning av aktiekapitalet men styrelsen och bolagsstämman gör en annan 
bedömning. F. n. föreskrivs I 13 kap. 2 s första stycket tredje meningen) att 
ansökan att bolaget försätts i likvidation då kan göras av revisor. Frågan 
om denna formulering innebiir att revisorn inte bara har riitt utan också 
plikt att göra ansökan om tvångslikvidation även om bolagets ledning och 
aktieägare inte önskar detta och är beredda att ta ett personligt betalnings
ansvar för bolagets uppkommande förbindelser vid fortsatt drift har upp
miirksammats p[1 flera håll. Bl. a. har kommerskollegiet. revisionsenheten. 
för den angivna situationen den 27 februari 1978 uttalat (REV 250/77): 

Att styrelseledamot. verkställande direktör och aktieägare enligt para
grafens första stycke tredje meningen givits riitt att anhängiggöra ärende 
av det slag. varom här iir fråga, får ses mot bakgrund av - förutom 
intresset att skydda bolagets bundna kapital - bcstiimmelserna i para
grafens tjiirde stycke om personligt betalningsansvar. För revisor aktua
liseras ej siidant ansvar. Revisorns riitt att anhiingiggöra ärende har i 
propositiom:n till ny aktiebolagslag av föredraganden i stället uttryckli
gen motiverats med att: ·· ... det iir angeläget att skyddet för det bundna 
kapitalet blir effektivt. Erfarenheten visar att styrelsen inte sällan under
låtit att ansöka om t viingslikvidation och det är diirför befogat att initia
tivrätt ges åt revisorn St'm är väl insatt i bolagets ekonomiska situation.·· 

Vad i lagtexten siigs kan sviirligcn tolkas som en absolut fiirpliktelse 
för revisorn att anhiingiggiira iirendet. Samtidigt m[1ste ovanniimnda 
propositionsuttalande siigas klart ge uttryck for att lagstiftarens tanke 
varit att revisorn. om förht1llandcna enligt hans bedömning iir sådana att 
rörelsen ej bör drivas vidare. verkligen bör utnyttja den riitt till initiativ 
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som lagen ger honom. Har revisorn kännedom om att del tdigger styrel
sen all inl;imna likvidationsansökan. men att denna eller (Ivriga initiativ
her:ittigade ej fullgör sin skyldighet respektive utnyttjar sin möjlighet. iir 
det därför svårt att se annat irn att revisorn i s<ldana fall som ovan siigs 
hör utnyttja sin initiativriitt. 

Frågan. om umkrl[1telse från revisorns sida att göra anmiilan till rätten 
kan medföra discipliniir iitg:ird. kan ej besvaras generellt utan ff1r bedii
mas friin fall till fall. 
Arhetsgruppen menar att tiden nu iir mogen att lägga en ah-;olut förplik

telse pii revism·n i den angivna situationen. I enlighet hiirmed föresl[1s att i 
13 kap. 2 ~första stycket tredje och 1järde meningarna rnr följande lydelse: 
"Ciodkiinnes ej pt1 ordinarie bolagsstiimma under niistföljande räkenskaps
itr halansräkning som ut visar att full liickning finns för det registrerade 
aktiekapitalet. skall styrelsen eller rl'l'is(lr, om ej bolagsstämman beslutar 
att bolaget skall träda i likvidation. hos riillen ansöka att bolaget försiittes i 
likvidation. Sådan ansökan kan även göras av styrelseledamot. verkstiil
lande direktör el kr aktieiigare." Genom ordet "'godkännes" markeras att 
det inte iir fråga om en balansriikning per balan-;dagen utan en räkning som 
avser det aktuella liiget på sliirnmodagen. 

Den föreslagna iindringen i 13 kap. 2 * skall inte tolkas så sniivt att 
revisor som i samhand med en konflikt med styrelsen/aktieägarna av nyss 
angivet slag av bolagsstämman entledigats med omedelbar verkan därmed 
genast har förlorat sin hehörighet att ansöka om bolagets försättande i 
likvidation. En si"idan behörighet bör iiven utan uttryckligt stöd i lag anses 
föreligga under en skälig tid Mm det revisorn lämnat sitt uppdrag. 

Arbetsgruppen vill påpeka att förslaget inte löser frågan hur revisorn bör 
agera. om han har uppfattningen att bolagets aktiekapital har gått förlorat 
till mer ;in två tredjedelar men styrdsen viigrar uppr~itta likvidationsba
lansräkning och kalla till bolagsstämma. Enligt 9 kap. f. §har revisorn riilt 
till extra bolagsstiimma och om styrelsen viigrar kan liinsstyrelsen på hans 
begäran utfärda kallelse (9 kap. 8 ~).Om emellertid bolagsstiimman - som 
man kan befara exempelvis niir styrelse och aktieägarkrets iir identisk -
finner att aktiekapitalet finns i behäll till en tredjedel eller mer, ger försla
get inte någon behörighet åt revisorn all ansöka om likvidation av holaget. 
Enligt vad arbetsgruppen har erfarit ~ir denna od1 hithörande frtigor f. n. 
föremål för överväganden inom revisorsorganisationerna. I avbidan pii 
resultatet hiirav avsti1r arbetsgruppen från att nu lägga fram förslag till 
lösning. Praxis i dessa frftgor hör emellertid följas med uppmärksamhet. 

I anslutning till sist berörda fråga kan niimnas att det sedan lång tid fritn 
olika håll har framförts kritik mot att revisor tillsätts av holagsstiimman 
och inte av ett fri\n bolaget fristående organ. Siirskilt i fåmansbolag där 
aktieiigarkrcts och styrelse ofta är identisk innebiir det att revisorn utses av 
dem han skall kontrollera. Förslag om försöksverksamhet i vissa större 
bolag med revisorer utsedda av länsstyrelse har framlagts 1 men inte lett till 
iitgiirder. Under en följd av år har vidare i riksdagen väckts motioner om 
offentliga revisorer i syfte att stiirka revisorernas oberoende ställning. 

Fr<1n de synpunkter arbetsgruppen har all beakta skulle det vara viirde
fullt med revisorer som står mera fria fr~m bolagssti1mman iin v.,J som nu 
iir fallet i I. ex. fåmansbolagen. Ett överförande på t. ex. hinsstyrelscrna av 
uppgiften att utse revisor i aktiebolag förutsätter emellertid bl. a. en grund
l~iggande diskussion om revisionens syfte och revisorns rnll i företagen. en 

' Sam:1rh<!ISL1trcdr.ing<!ns h~1:1nkande (SOL! 1971: 41) hiretag och S:1:nhalk. 
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diskussion som inte kunnat föras inom ramen för denna arbetsgrupp. 
Arhetsgruppen avstår därför från att lägga några förslag i ämnet och 
hänvisar till de åtgärder som förordas i BRÅ-promemorian 1978: 2 och som 
enligt arbetsgruppens mening är allmänt ägnade att stärka revisorns obero
ende. Dessutom föreslås i förevarande promemoria bl. a. skyldighet för 
revisor att ansöka om bolagets försättande i likvidation. Därigenom mar
keras också revisorns oberoende från bolagsstämman. 

10 Byte av firma och säte 

JO. I Nuvarande ordning 

1 holagsordningen för aktiebolag skall anges bl. a. bolagets firma och den 
ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte (2 kap. 4 § 1 och 2 
ABLJ. Beslutet om ändring av bolagsordningen fattas av bolagsstämman. 
Beslut om ändring i bolagsordningen skall genast anmälas för registrering 
och får ej verkställas förrän registrering skett (9 kap. 14 § ABU. I sam
band med registreringen publiceras ändringen i Post- och Inrikes Tidningar 
(18 kap. 2 § ABL). 

Firma är den benämning under vilken näringsidkare driver sin verksam
het /I § firmalagen ( 1974: 156)/. Aktiebolags firma skall innehålla ordet 
aktiebolag. Firman skall tydligt skilja sig från annan förut i aktiebolagsre
gistret eller filialregistret införd ännu bestående firma. För registrering av 
aktiebolags firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen. Bestäm
melserna i nämnda lag och förbud mot användning av firma och om 
hävande av firmaregistrering gäller också aktiebolags firma ( 16 kap. I och 
2 m. 

Hänvisningen till firmalagen innebär bl. a. förbud mot överlåtelse av 
firma annat än i samband med överlåtelse av den näringsverksamhet i 
vilken firman används (13 §firmalagen). Förbudet kringgås emellertid ofta 
genom att aktiebolaget genom ändring av bolagsordningen antar ny firma 
varefter den gamla firman efter avregistreringen antas av ett annat bolag. 
Någon karenstid för avregistrerade firmor finns inte. 

För att kunna identifiera bolagen trots firmabyten har varje bolag ett 
organisationsnummer som följer det till dess bolaget upplöses /lagen 
(1974: 174) om identitetstecken för juridiska personer/. Beträffande möjlig
heterna att genom aktiebolagsregistret följa firmabyten hänvisas till avsnitt 
3. 

Var styrelsen har sitt säte har praktisk betydelse i en rad hänseenden. 
Först och främst gäller som bolagets hemvist den ort där styrelsen har sitt 
säte. Bolaget har således att svara i tvistemål i rätten på den orten. Samma 
bestämmelse gäller för konkursansökan. På skatteområdet gäller dessutom 
att den ort där bolagets styrelse har sitt säte är bestämmande för beskatt
ningen av bolaget. I vissa skattesammanhang är emellertid även den ort 
där verksamheten bedrivs av intresse. Beträffande vissa skatter finns 
bestämmelser om att den skattskyldige skall låta registrera sig hos beskatt
ningsmyndigheten. Så är fallet i fråga om mervärdeskatt. Bolaget är där
med skyldigt att inom viss tid underrätta länsstyrelsen om att bolaget 
ändrat sätesort. 
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10.2 Överväganden 

Enligt uppgifter från många håll är det inte ovanligt att ett bolag på 
obestånd inför en förestående konkurs eller likvidation byter firma. Anled
ningen härtill kan vara att firmanamnet representerar ett visst ekonomiskt 
värde som bolaget vill bevara för framtida näringsverksamhet. Ofta ingår 
emellertid namnbytet som ett led i en rad ~ttg;irder som syftar till att 
vilseleda borgenärer och andra intressenter i bolaget. I samma syfte före
tas ibland ändringar i bolagsordningens bestämmelser om den ort diir 
styrelsen skall ha sitt säte. Bolaget vill kanske förlägga ett ofrånkomligt 
konkurs- eller likvidationsförfarande till en ort diir man saknar närmare 
erfarenhet av bolaget och där kontrollmyndigheternas arbetsläge är så 
pressat att eventuella oegentligheter kan beräknas passera obemärkt. 

Det är emellertid inte endast när konkurs o I är omedelbart förestående 
som de angivna manipulationerna företas. Byte av säte kan också ske för 
att fortlöpande undgå skatter av olika slag. Åtgärden kombineras då med 
underlåtenhet att till skattemyndigheterna i den nya orten anmäla bytet. 
Skattemyndigheterna har visserligen rutiner för byten av nu angivet slag 
men viss risk föreligger att bolaget glider ur kontrollsystemet. Under alla 
omständigheter blir det svårt att upprätthålla kontinuiteten i skattekontrol
len. 

De problem som firmabytena aktualiserar kan endast delvis avhjälpas 
genom införande i firmalagen av en bestämmelse om karenstid så att 
avregistrerad firma inte får inregistreras på nytt innan viss tid förflutit. 
Bl. a. kan man inte på detta sätt förhindra att aktiebolag byter firma utan 
avsikt att låta det gamla namnet återuppstå. Ekonomisk brottslighet inne
fattande manipulationer med firmabyten torde vara ojämförligt vanligast i 
aktiebolag. Det närbesläktade problemet med otillbörliga ändringar av 
styrelsens säte måste lösas inom ABL:s ram. Arbetsgruppen menar därför 
att det är påkallat med föreskrifter i ABL som begränsar rätten att byta 
firma eller säte. 

Utgångspunkten bör i fortsättningen vara att aktiebolag får byta firma 
eller säte. om det är påkallat av särskilda skäl. Det kan vara marknadsmäs
siga skäl - bolaget har t. ex. övergått till ny verksamhet som anses böra 
komma till uttryck i firman. Eller skälen kan vara av organisatorisk art. 
Bolaget har exempelvis förvärvats av ett annat bolag och koncernförhål
landet skall avspeglas i firman. Även andra särskilda skäl bör godtas. Den 
gamla firman innehåller t. ex. släktnamn som inte längre återfinns i holags
ledningen eller bland aktieägarna. 

Som framgått av det föregående är särskild försiktighet påkallad när 
firmabyten etc. kan antas ske i syfte att undgå ansvar för gäldenärsbrott. 
Arbetsgruppen menar därför att det över huvud taget inte bör vara tillåtet 
att byta firma eller säte om ej full täckning finns för bolagets registrerade 
aktiekapital. Beräkningen härav bör få ske med tillämpning av bestämmel
serna om likvidationsbalansräkning. 

Arbetsgruppen är medveten om att inarbetade firmanamn representerar 
förmögenhetsvärden som med den föreslagna ordningen inte blir möjliga 
att utnyttja i i och för sig lojala företag som emellertid lidit förluster sf1 att 
en del av aktiekapitalet gått förlorat. Detta är emellertid inte någonting 
principiellt nytt. Bolag i likvidation eller konkurs får sålunda inte ändra sin 
bolagsordning. Vad som nu föreslås kan sägas innebära att tidpunkten för 
förbudet att byta firma etc. tidigareläggs i förhållande till vad som i dag 
gäller. 
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i\ ven om emellertid full täckning finns för aktickapitalct kan det finnas 
skäl att iaktta siirskild flirsiktighet. Det gäller enligt arbetsgruppens mening 
lim bolaget har eller nyligen har haft prnbkm med likviditeten. Bolag mot 
vilket allvarlig betalningsanmiirkning har förekommit under det närmast 
föregf1endc året bör diirför inte tillåtas byta firma eller säte. 

I ABL finns föreskrifter om intyg av kvalificerad revisor för att styrka 
ni. a. viirdet av apportegendomen t2 kap. 9 *· 4 kap. 12 ~).Arbetsgruppen 
föreslår en liknande ordning i de nu aktuella registreringsärendena. En 
sådan lösning ligger också väl i linje med förslaget i avsnitt 9 att aktiebolag 
som saknar full täckning för sitt aktiekapital skall ha minst en av bolags
stämman utsedd k valificcrad revisor. 

I enlighet med Jet anförda föreslår arbetsgruppen att beslut om ändring 
av bolagsordningen s;!vitt angår bolagets firma eller den ort i Sverige diir 
bolagets styrelse skall ha sitt slite får registreras om I. ändringen är 
påkallad av marknadsmiissiga, organisatoriska eller andra särskilda skäl 
och 2. yttramk företes från auktoriserad eller godkänd revisor om att full 
tlickning. niir intyget avges. finns för bolagets registrerade aktiekapital och 
att såvitt kant någon allvarlig betalningsanmärkning mot bolaget inte har 
förekommit under det närmast föregående äret. 13 kap. 2 * tredje stycket 
har motsvarande tillämpning. 

Alltför stora krav kan inte stlillas pt1 revisorns undersökningsplikt vid 
utfärdandet av det föreslagna intyget. Någon partiell revision av bolaget är 
inte nödvändig utan revisorn har att göra sig en allmän föreställning om 
holagets ställning ur soliditets- och likviditetssynpunkt. Den enklaste vä
gen att undersöka om någon betalningsanmärkning förekommit bör vara 
all p[t sedvanligt säll ansöka om kreditupplysning om bolaget från företag 
som driver kreditupplysningsverksamhet. Revisorn hör även ta kontakt 
med kronofogdemyndighet främst för att få närmare upplysningar om 
holagets eventuella restförda skatter och avgifter. 

Vid bedömningen av frågan om en betalningsanmärkning är allvarlig bör 
hänsyn tas bl. a. till fordringsbeloppets storlek i förhållande till bolagets 
betalningskapacitet. Betalningsanmärkning som uppenbart framstår som 
materiellt oriktig eller missvisande l'lör inte ligga bolaget till last vid denna 
bedömning. jfr prop. 1973: 155 s. 97 om lagstiftning angående kreditupplys
ningsverksan1het. 

Arbetsgruppen har övervägt att placera bestlimmclscn som ett fjiirde 
stycke i 9 kap. 14 * där ändring av bolagsordningen behandlas. Arbets
gruppen har emellertid stannat för att föreslå att bestämmelsen upptas i 16 
kap. om aktieholags firma tJ §). 

Patentverkets beslut att vägra registrering kan överklagas till kammar
riitten (jfr 18 kap. 7 § tredje stycket) 

J I Byte av styrelse 

11.1 I nlcdning • 

I avsnitt 10 har föreslagih f1tgärder i syfte att försvflra sådana manipula
tioner med firma och slite som företas i syfte att undgå kontroll av bolaget. 
Det iir inte heller ovanligt med förändringar i bolagets ledning inför en 
förestående likvidation eller konkurs. Inte sällan st~ills myndigheterna 
inför det problemet att ingen finns som kan fiiretriida bolaget. Ledamö-
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tema av den styrelse som finns registrerad i aktieholagsregistret kan alla 
uppvisa formellt oklam.krliga protokoll som utvi.,,ar alt <lera~ uppdrag 
upphört för Hinge sedan fastän nägon anmiilan därom inte har gjorts till 
registret. Och någon ny styrelse har såvitt kiint inte utsetts. 

11.2 Överväganden 

Styrelseledamot i aktiebolag är ett förtroendeuppdrag. Styrelseledamot 
har därför riitt att eftn anmälan till övriga i styrelsen avgil i förtid. Styrel
seledamot kan också när som helst skiljas fritn uppdraget genom beslut av 
den som utsett honom. 

Styrelseledamot utses och entledigas vanligen av bolagsst~imman. Bo
lagsstämma kan hållas utan iakttagande av formfi.ireskrifterna om kallelse 
etc. i ABL. om alla aktieägare är ense. I praktiken förekommer ofta i bolag 
med få aktieägare att över huvud taget ingen stämma hf1lls utan beslutet 
antecknas i protokoll som cirkulerar mellan aktieägarna och som under
tecknas eller på annat sätt godkänns av dem. En s;'ldan ordning med beslut 
"per capsulam" godkännes såsom likviirdigt med ett i formellt oantastlig 
ordning tillkommet bolagsstämmoheslut. 

Uppskattningsvis 80 % av alla registrerade aktiebolag iir enmans- eller 
fämansbolag där bolagsstämmobeslutet "per capsulam" kan förekomma. 
Det torde också vara i sådana bolag som myndigheterna konfronteras med 
stämmoprotokoll som utvisar att styrelsen sedan länge har avgått fastän 
anmälan därom inte har skett till patentverket. Möjligheterna att visa att 
protokollet tillkommit i efterhand med anledning av konkursansökan c. I. 
iir ofta begränsade. 

Arbetsgruppen har med anledning härav övervägt förbud för styrelsele
damot att avgå. om bolaget därigenom skulle komma att sakna behörig 
företrädare. Tanken har emellertid avvisats med hänvisning bl. a. till att en 
sådan losning skulle förhindra en från andra synpunkter kanske angelägen 
tvångslikvidation enligt 13 kap. 4 §första stycket 3. 

En annan lösning skulle vara att lägga en skyldighet på styrelseledamot 
som avgår att genast själv göra anmälan härom till patentverket vid även
tyr att han annars blir solidariskt ansvarig för bolagets uppkommande 
förbindelser. om kvarstående styrelseledamöter underlåter att fullgöra vad 
som åligger dem enligt 13 kap. 2 §första stycket. dvs. ansöka om likvida
tion n:ir aktiekapitalet gått helt eller till större delen förlorat. Arbetsgrup
pen menar emellertid att en sådan sanktion är alltför drastisk för att säkra 
en anmälningsskyldighet. 

Arbetsgruppen har därför stannat för en lösning som innebär att bolaget 
varje år i samband med alt det siinder in årsredovisningen till patentverket 
skall bifoga en aktuell förteckning över bolagets styrelseledamöter. verk
stiillande direktör, suppleanter och firmatecknare med uppgift om deras 
postadresser och personnummer. Avsikten därmed är inte att belasta 
patentverket med en kontinuerlig kontroll av att aktiebolagsregistret inne
håller aktuella uppgifter. Rent faktiskt kommer emellertid den föreslagna 
ordningen att ge verket möjlighet att företa t. ex. stickprovskontroller. 
Tanken med förslaget är endast att löpande få en dokumentation pt1 hur 
styrelsen enligt sin egen uppfattning var sammansatt vid det tillfälle för
teckningen upprättades. Det blir därmed möjligt for myndigheterna att 
liimna utan avseende stämmoprotokoll som uppvisas i senare sammanhang 
med syfte att utvisa att styrelsen helt eller delvis redan hade avgätt vid 
tiden för förteckningens upprättande. Denna kontrollmöjlighet bör kunna 
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bli värdefull i samband med utredning i konkursärenden och i ärenden om 
personlig betalningsskyldighet enligt 77 a § uppbördslagen m. n. lagrum. 

Den föreslagna förteckningen bör regleras i ett nytt fjärde stycke till 8 
kap. 15 § ABL. Förslaget föranleder en konsekvensändring i 19 kap. 2 § 
första stycket I. 

Det skall tilläggas att i den i 9.2 nämnda BRÅ-promemorian förcslfis 
registrering av bolagets revisor. Genomförs det förslaget. bör förteckning
en uppta uppgifter även om revisor. 

12 Låneförbudet 

12. l Nuvarande ordning 

Aktiebolag får ej lämna penninglån till den som äger aktier i eller är 
styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller annat bolag i 
samma koncern. Detsamma gäller i fråga om penninglån till fysiska eller 
juridiska personer som står den nyssnämnda personkretsen nära. Vissa 
undantag görs från detta förbud. Bl. a. gäller det inte om gäldenären driver 
rörelse och lånet betingas av affärsmässiga skäl samt är avsett uteslutande 
för gäldenärens rörelse. Vidare får aktiebolag inte lämna penninglån i syfte 
att gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person skall 
förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern. Med penning
lån jämställs ställande av säkerhet ( 12 kap. 7 §). Länsstyrelsen kan medge 
undantag från låneförbudet. om det vid förvärv av aktier i bolaget eller 
annat bolag i samma koncern är påkallat av särskilda omständigheter eller 
om det i annat fall föreligger synnerliga skäl ( 12 kap. 8 §). Um och säker
heter som lämnats efter dispens av länsstyrelse skall upptas i särskild 
förteckning (12 kap. 9 §). 

Låneförbudsreglerna inverkar inte på lån eller säkerhet som lämnats 
resp. ställts innan lagstiftningen om låneförbud trädde i kraft den 6 juni 
1973. Inga föreskrifter finns sålunda om återbetalning av sådana gamla lån. 
Däremot föreskrivs i 35 § I a mom. kommunal skattelagen att, om fåmans
företag till företagsledare eller honom närstående person har lämnat lån 
som löper utan ränta eller med lägre ränta än som vanligen utgår på lån av 
liknande slag. skall sedvanlig ränta eller skillnadsbeloppet hänföras till 
intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet för låntagaren. Vidare skall, om 
lämnat lån nedskrivits i företagens räkenskaper, också det nedskrivna 
beloppet hänföras till intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet för låntagaren. 

12.2 Överväganden 

Arbetsgruppen har i det föregående förordat en skärpt likvidationsplikt 
och motiverat det bl. a. med hänvisning till att 50 000 kr. i aktiekapital 
utgör ett minimum som ersättning för aktieägarnas personliga bt:talnings
ansvar. Som nämnts i avsnitt 10 finns det anledning befara att i de vilande 
bolag och skrivbordsbolag som i dag finns i stort antal aktiekapitalet pf1 
tillgångssidan motsvaras endast av en fordran på aktieägaren. Dessutom 
torde äldre lån vara vanligt förekommande iiven i rörelsedrivande fåmans
bolag. I sammanhanget kan nämnas att utlåningsfrekvensen anses 1 vara 

1 Kedner: Företagskonkurser SIND 1975: 2. 
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niista dubbdt så hög bland blivande konkursföretag som hos företag med 
fort salt verksamhet. 

De skiil som motiverade höjningen av aktiekapitalet till 50 000 kr. och 
införandet av l[meförbudet aktualiserar också frågan om återbetalning av 
äldre lfo. 1973 års lagstiftning gavs inte nt1gon retroaktiv tilhimpning. Lån 
som i dag inte skulle kunna beviljas utan dispens av länsstyrelse kan därför 
st<°1 ute i all framtid. Arbetsgruppen menar all åtgärder nu bör vidtas för all 
återföra sådana utlånade medel till bolaget. 

Det helt övervägande antalet fåmansbolag kan antas ha ett aktiekapital 
som understiger 50000 kr. Vid utgången av [ir 1981 skall dessa bolag - om 
de vill fortsätta sin verksamhet - ha ökat sitt aktiekapital till 50 000 kr. 
Arbetsgruppen anser att det är rimligt att kräva att gamla lån till närstf1ende 
vid den tidpunkten skall vara återbetalda åtminstone till den del som 
behöv5 för att bolagets registrerade aktid;,apital skall vara till fullo t~ickt. 
Vid en sådan bedömning skall lånet ej anses ha något värde. 

Arbetsgruppen anser det inte vara motiverat med en ;°1tskillnad mellan 
bolag vilkas registrerade aktiekapital i dag understiger 50 000 kr. och 
övriga bolag utan menar att det registrerade aktiekapitalet alltid bör vara 
till fullo tiickt. Tidpunkten för äterbetalningen av dessa ltm bör emellertid 
himpligen anknytas till sista dag för höjningen av aktiekapitalet till minimi· 
kapitalet 50 000 kr. På sikt hör självfallet eftersträvas att utestående medel 
i sin helhet ftterförs till bolaget. Denna fråga får tas upp när erfarenheter 
vunnits av arbetsgruppens nu berörda förslag. 

Som framgår av ledamoten Bångstads reservation på denna punkt !bil. It 
innehiir den sist föreslagna regeln om att aktieägarlån inte skall anses ha 
n~1got vän.le att bolag som på tillgångssidan upptagit aktieägarlån såsom 
siikra fordringar vid bedömningen av om återhetalningsskyldighet förelig
ger kan få balansomslutningen dramatiskt minskad. Arbetsgruppen erinrar 
emt:llcrtid lim att bolaget i denna situation har rätt att vid beräkningen av 
om täckning för aktiekapitalet föreligger avräkna fritt eget kapital dvs. 
beskattade. disponibla vinstmedel. I den mån det fria kapitalet vid denna 
beräkning inte räcker till kan en utviig vara att besluta om nedsättning av 
det registrerade aktiekapitalet. Anses nedsättning inte böra ske måste 
annars lånet helt eller delvis återbetalas. Därvid kan emellertid som ut
vecklas nedan de vanliga reglerna om dispens fran laneförbudet bli ak
tuella. Självklart utgör den föreslagna bestämmelsen inget hinder mot att 
aktieägarlån i årsredovisningen upptas som en tillgång. 

Arbetsgruppen är medveten om all förslaget om återbetalning av gamla 
lån kan innebära svårigheter för lfintagarna. Det förtjänar emellertid all 
pt1pekas att sex år snart har förflutit sedan liincförbudet trädde i kraft och 
statsmakterna sålunda markerade att denna typ av lån var oacceptabel. En 
viss återbetalning av dessa lån torde därför redan ha skett. Förslaget 
innebär att aktieägarna m. n. har nära två år på sig att finansiera återbetal
ningen. Dessutom bör på samma säll som vid nya lån länsstyrelse kunna 
meddela dispens från återbetalningsskyldigheten. Därvid bör möjlighet 
finnas att föreskriva all återbetalning skall ske efter viss avbetalningsplan 
som då kommer att sträcka sig längre än den 1 januari 1981. Arbetsgruppen 
forutsälter att den nu ifrägavarande dispensprövningen kan göras något 
mera generös än vad som i dag gäller för nya län. 

De nu föreslagna reglerna bör upptas som ett nytt tredje stycke till 
punkten 6 av övergångsbestämmelserna till lagen { 1973: 303) om iindring i 
lagen ( 1944: 705) om aktiebolag. 

Arbetsgruppen vill anmärka att om den nu förordade r1tcrbetalningsplik· 
20 Rik.1d11.~c11 197'1/l:ill. I .1a111/. Nr 143. Bilag1·dd 
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ten ej fullgörs. lånet fr. o. m. den I januari 1982 skall anses strida mot 
låneförbudet i ABL och straffansvar sålunda ifrågakomma för de ansvari
ga. 

I sammanhanget vill arbetsgruppen något beröra tillämpningen av be
stämmelserna i 12 kap. 7 * andra stycket 3 om s. k. kommersiella lån. 
Sådana lån undantogs från låneförbudet med hänsyn bl. a. till förhållan
dena i s. k. oäkta koncerner; dvs. '"koncerner"' där modern inte utgörs av 
ett aktiebolag utan av andra slag av juridiska personer eller av en fysisk 
person. Det ansågs rimligt att den som ägde och drev flera bolag skulle 
kunna föra över överskottslikviditet från ett bolag till ett annat utan att 
behöva gå vägen över länsstyrelsen. Låneförbudet gäller inte om gälde
nären är företag i samma koncern i vilket det långivande bolaget ingår (12 
kap. 7 * andra stycket 2J och de kommersiella lånen skulle således skapa 
motsvarande ordning i de oäkta koncernerna. 

Med kommersiellt lån avses som nämnts lån som betingas av affärsmäs
siga skäl och som är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse. Det förtjä
nar emellertid att anmärkas att begreppet rörelse i bestämmelsen inklude
rar all näringsverksamhet. Sålunda ingår I. ex. också jordbruk och fastig
hetsförvaltning i begreppet. 

Därmed ligger emellertid fältet i viss mån fritt för rörelseidkare att föra 
över kapital från aktiebolag till exempelvis fastigheter som förvärvas i 
spekulationssyfte. En sådan ordning inger betänkligheter. Arbetsgruppen 
avstår emellertid från att nu lägga fram förslag i ämnet. 1974 års bolags
kommitte har nyligen lagt fram förslag om lagreglering av oäkta koncerner. 
Kommitten har genom tilläggsdirektiv (Dir 1978: 12) fått i uppdrag att 
förutsättningslöst utreda frågan om en ändamålsenlig utformning av det 
aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet. I samband med sina överväganden 
i anledning av tilläggsdirektiven kan kommitten komma att ytterligare 
uppmärksamma spörsmålet om kringgående av låneförbudet i ABL. jfr 
bolagskommittens delbetänkande (SOU 1978: 67) Nya bolagsregler m. m. 
s. 125 ff. Arbetsgruppen anser att statsmakterna i samband med att ställ
ning tas till bolagskommittens nu berörda betänkande även bör ta upp till 
prövning frågan om de kommersiella lånen. 

13 Vilande bolag och skrivbordsbolag 

13.l Nuvarande förhållanden' 

1944 års aktiebolagslag ändrades våren 1973 så att gränsen för aktiekapi
talets lägsta belopp höjdes från 5 000 till 50000 kr. I särskilda övergångs
bestämmelser föreskrevs att aktiebolag vid utgången av år 1978 skulle ha 
ett lägsta aktiekapital på 50000 kronor. Denna tidsfrist har därefter för
längts. De nu angivna övergångsbestämmelserna är fortfarande giltiga och 
innebär sammanfattningsvis följande. 

I bolag där konstituerande stämman hållits före den 6 juni 1973 skall 
aktiekapitalet uppgå till minst 50000 kr senast vid utgången av år 1981. De 
bolag, vars registrerade aktiekapital vid denna tidpunkt inte uppgår till 
50000 kr, skall. om de inte trätt i likvidation eller försatts i konkurs, 
avföras ur aktiebolagsregistret och är därmed upplösta. Uppgift att bolaget 
har avförts ur registret skall inte kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. 

1 Bökmark, Nya aktiebolagslagen s. 131 ff. 
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När bolaget avförts ur registret, svarar aktieägarna samt styrelseledamö
ter och verkställande direktör solidariskt för bolagets förpliktelser. Aktie
ägarna inträder i bolagets ställe som part i de avtal bolaget slutit med tredje 
man. I den mån bolaget enligt lag eller annan författning varit skyldigt att 
vidta åtgärd eller lämna uppgift skall detta i stället fullgöras av styrelsen. 

Grunden för de nu angivna bestämmelserna är att merparten av bolag 
med lågt aktiekapital är enmans- eller fåmansholag. Aktieägarna själva kan 
därför i flertalet fall förutsättas ha haft ett reellt inflytande iiver bolagets 
skötsel. Beträffande flenalet av de rörelsedrivande mindre bolag som det 
här är fråga om gäller att kreditgivare och kanske också leverantörer 
tryggat sina fordringar på bolaget genom att aktieägarna gföt i borgen eller 
ställt säkerhet för bolagets åtaganden. Det har därför ansetts naturligt att 
borgenärsintressena tillgodoses genom att aktieägarna åHiggs ett personligt 
ansvar för det upplösta bolagets förpliktelser. I enmans- eller fåmansbolag 
föreligger oftast personidentitet mellan aktieägare. styrelse och verkstiil
lande direktör. Det kan emellertid förekomma att bolagsledningen står 
utanför aktieägarkretsen. Eftersom bolagsledningen är direkt ansvarig för 
bolagets skötsel har det ansetts vara påkallat att också styrelseledamö
terna och verkställande direktören åläggs ett personligt ansvar för bolagets 
tidigare förpliktelser. Ansvarigheten är solidarisk och en borgenär har 
således rätt att för betalning vända sig till vilken ansvarig person som helst. 
Kretsen av ansvariga personer bestäms av förhållandena den dag bolaget 
avfördes ur registret. Aktiebokens notering om aktieägarkrets per den I 
januari 1982 sammanställd med uppgifterna från den sista bolagsstämman 
före denna dag bör därvid såvitt inte annat visas. äga vitsord. 

Uppkommer behov av likvidationsåtgärd sedan bolaget avförts ur regist
ret, skall rätten på ansökan av den vars rätt berörs därav förordna en eller 
flera likvidatorcr i bolaget. Bestämmelsen är tänkt bl. a. för det fallet att ett 
rörelsedrivande bolag efter upplösning upphör med sin rörelse och svårig
heter uppstår att utreda vilka personer som är personligt ansvariga för 
bolagets förbindelser. 

De nu redovisade bestämmelserna bryter mot en grundläggande aktie
rättslig princip, nämligen att bolagets aktieägare inte på grund av sitt 
aktieinnehav skall bli personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Inte 
heller styrelseledamöter eller verkställande direktör har vid fullgörandet 
av sina åligganden behövt räkna med ett kommande personligt ansvar. 
Med hänsyn härtill ges i lagen möjlighet för de nu nämnda personerna att 
undkomma det personliga betalningsansvar som inträder om bolaget upp
löses på angivet sätt. Styrelseledamot, verkställande direktör och aktie
ägare kan därför under tiden d. I oktober I 980-d. 31 mars 1981 hos rätten 
ansöka om likvidation av bolag, vars aktiekapital inte uppgår till 50 000 kr 
vid utgången av september 1980. Samma rätt tillkommer borgenär eller 
annan vars rätt kan vara beroende av att bolaget likvideras. Utbyte av 
gäldenär anses nämligen i princip inte kunna ske utan borgenärernas sam
tycke. Denna princip ligger också till grund för den uttryckliga bestämmel
sen att aktieägarna vid bolagets upplösning inträder i bolagets ställe som 
part i de avtal bolaget slutit med tredje man. 

Det nu angivna avregistreringsförfarandet kan också tillämpas efter an
sökan. Bolag, vars registrerade aktiekapital inte uppgår till 50000 kr. skall. 
om det inte trätt i likvidation eller försatts i konkurs. upplösas genom att 
avföras ur aktiebolagsregistret. om samtliga aktieägare och styrelseleda
möter samt verkställande direktören begär det före utgången av oktober 
1980. De tidigare redovisade bestämmelserna om solidariskt ansvar för 
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bolagets flirpliktelser och om aktieägares intrfö.le i bolagets avtal blir d[1 
tillämpliga. Uppgift om att begäran som angivits nu har framstiillts skall 
kungöras i Post- lKh Inrikes Tidningar. Bolaget för inte avföras förrän en 
miinad efter kungörandet. Diiremut skall uppgift att bolaget har avförts ur 
registret inte kungöras. 

13.2 Överväganden 

De redovisade övergångsbestämmelserna har nu varit i kraft i drygt fem 
[1r. A vvecklingcn av 5 000-kronorsholagen går emellertid J;°ingsamt. År 
1977 upplöstes enligt uppgift från patent verket totalt 7 458 bolag. Av dem 
upplöstes 1 924 genom konkurs. 294 genom nedlagd likvidation. 898 genom 
avslutad likvidation samt 4 342 genom frivillig avregistrering. 

Ar 1978 minskade antalet upplösta bolag jämfört med föreg[1cnde år. 
Detta iir upplöstes 5 594 bolag varav 1 769 genom konkurs. 100 genom 
nedlagd likvidation. I 176 genom avslutad likvidation samt 2 394 genom 
frivillig avregistrering. 

En anledning till att 5 000-kronorsholagcn inte avvecklas i önskviird 
utsträckning torde - förutom förliingningen av övcrgängsperioden - vara 
att osäkerhet r[1der i frågan om en ny bolagsform för den mindre företag
samheten kommer att tillskapas. 1974 ärs bolagskommitte har nu avslutat 
sitt arbete med denna fråga och statsmakternas ställningstagande kan 
beräknas föreligga hösten 1979. 

Arbetsgruppen menar att det finns starka skäl av bl. a. brottsförebyg
gande natur som talar för att man redan nu aktivt hör försöka få de icke 
rörelsedrivande bolagen att avvecklas. Därvid måste emellertid viss försik
tighet iakttas så att inte åtgiirderna drabbar utvecklingsbara företag. 

En niira till hands liggande lösning iir en skärpning av bestiimmclsen i 13 
kap. 18~ ABL om att patentverket. om någon anmiilan rörande bolaget 
inte kommit in till verket under de tio senaste åren. pf1 liimpligt sätt skall 
undersöka huruvida bolaget upphört med sin verksamhet och. om besked 
ej erhiills att bolaget består. avföra det ur registret. Det är oklart om 
bcstiimmelscn i sin nuvarande utformning har nilgon självstiindig betydelse 
i förhållande till bestämmelsen i 13 kap. 4 *första stycket 4 om tvångslikvi
dation. om bolaget ej enligt 11 kap. 3 ~ siint in årsredovisning för nf1got av 
de senaste tvf1 riikenskapsåren. Har årsredovisning kommit in torde förfa
rande enligt 13 kap. 18 * inte aktualiseras. 

Skäl kan anföras för att ersiitta 13 kap. 18 ~ med en bestämmelse om att 
bolag som enligt årsredovisningarna för de senaste t vf1 riikenskapsåren inte 
har drivit rörelse skall t vångslikvideras eller upplösas genom avförande ur 
registret rm:d de konsekvenser i form av personligt betalningsansvar som 
föreskrivs vid upplösning av 5 000-kronorsbolag enligt den under 13. I 
redovisade övcrgångsreglcringen. 

En mindre drastisk men. som arbetsgruppen bedömar det. väl sf1 effektiv 
åtgiird iir att åliigga aktiebolagen en årlig "n:gisterh:°dlningsavgift". A vgif
ten htlr vara sft hög att den gör det motiverat att avveckla de vilande 
bLilagcn och skrivbordsbolagen. Det kan niimnas att en sådan avgift -
utom i initialskcdct när bolaget bildas - iiven utan uttrycklig föreskrift i 
kommunalskattelagen - torde utgöra en avdragsgill driftkostnad vid bola
gets taxering. För de rörelsedrivande bolagen skulle därmed avgiften bli 
lättare att bära än för de vilande bolagen och skrivhordsbolagen. Arbets
gruppen förordar denna lösning. Avgiften bör vara i storleksordningen 
1 000 kr per kalenderår och bolag. 
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De inUikler .-.om r:'i dett;1 s;i11 1illfall.:r staten hiir enlig! arbl'lsgruprem 
mening l~impligcn anviindas för en effektivisering av aktiebolagsregistret 
(jfr avsnill 14). Del blir i sammanhanget si1rskilt framhållas att el! tillförlit
ligt aklit·bolagsregisler iir av viink inte minst för niiringslivets egna behov. 
Banker och andra fliretag som g;lr in i afforsförbindelser med aktiebolag 
har ell l.lavvisligt bchpv av kmrekt;1 urpgifter om bolagets ledning och 
iivriga fiirh~illandrn. 

14 Aktiebolagsregislrcl 

1'atentverk1:ts holagshyr[1 skall enligt beslut av statsmaktcrn;1 tlyttas till 
Sundsvall. Utkikaliseringen heriiknas bli slutfiird under :ir 19~0. 131. a. r;i 
grund av den forcst:knde tlyttningcn har bolagsbyrån under senare tid 
kunnat TlLltera en viss personalavg{rng och svilrigheter att rekrytera ny 
personal. 

Dessa personalbekymmer kan antas vara av övergf1ende natur. I viss 
m;'\n av iivergtingskarakt:ir iir också det merarhete som fiirorsakas bolags
hyriin genom den stora miingden aktieholag. l\fanga av de icke rilrelsedri
vande bolagen underl."1tt:r att inom föreskriven tid komma in med före
skrivna anmiilningar och rq;istreringshandlingar. Patentverket tvingas df1 
ansöka om tv;'mgslikvidation mot bl. a. bolag som saknar till registret 
anmäld behörig styrelse eller försummat att sända in redovisningshandling
arna för de tv<°1 senaste riikenskaps[1ren I 13 kap. 4 h Inte mindre än 40-
50 % av de likvidationsanmiilningar S(1m patentverket gör p{1 sistnämnda 
grunder återkallas diirför att bolagen fullgör sina skyldigheter under ären
dets handläggning i tingsriitten. I sambam.I med minimikapitalets höjning 
till 50 000 kr. vid utgilngcn av ar 1981 kan emellertid en mängd bolag 
beriiknas bli upplösta med [1tfi..iljande lättnader i bolagsbyrfms arbetsbelast
ning. I samma riktning kan huvuddelen av de förslag som arhetsgruppen 
framlagt i tidigare avsnitt antas verka. En sådan liittnad hör kunna utnytt
jas för alt effektivisera aktiebolagsregistret. 

De uppgifter som finns i registret grundas i huvudsak på anmälningar 
från bnlagen sj;ilva. D<.:lla inn<.:b;ir ri,,ker for felaktiga eller ofullsliindiga 
uppgifter. Namn och personnummer kontn.illeras inte av patentverket. 
Uppgifter om bolagets adress eller firma kan dessutL)m ofta vara inak
tuella. 

Arbetsgruppen har si1rskill urpmärksammat att endast urpgifl om bola
gets postadress blir foremill för registrering. Postadressen till ett bolag 
utgörs m~inga gilnger av en uppgift om post fack eller post box. postnummer 
samt ortsangivelsc. Hiirmcd saknas uppgift om den gatuadress där bola
gets styrelse har sitt siitc. Inte heller ger registret dt1 niigon ledning när det 
giiller <1tt spårn bnlag som bedriver sin verk-;amhcl p~\ en eller Jlera andra 
adresser iin den uppgivna postadressen. Även vad gäller slyrelselcdamii
terna i bolaget registreras endast postadress. 

En annan allvarlig olägenhet ;1r att akliebolagsregistrel inte anrwl i111 
undant;1gsvis ger n[1g!ln möjlighet att siika pil person. Man kan diirmed 
regelmiissigl inte fil besked friin patentverket i vilket eller vilka eventuella 
hlil<tg t•n fiir t. ex. bedriigeri misstänk! person iir eller \·ar·it verksam som 
styrl'lselcdamol etc. 

Angivna svagheter i bolagsregistret framtriider si1rskill nitr det giiller 
holag ~•llll inte skuter -,ina fiirpliktelser gentemot det allmiinna. fränt. L'X. 
pulis- och kro1111fogdc111~'ndighetcrn;1s samt st~irnningsmiinnens fältverk-
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samhet omvittnas att spanings- och efterforskningsarhetet i fr:1ga om s[1" 
dana företag och deras aktieägare är betungande och tidsödande. Detta har 
givetvis negativa följdverkningar för arhetet också hos andra myndigheter. 
Härtill kommer det kända förhållandet att expeditionstiderna från bolags
registret är långa. vilket leder till dröjsmål bl. a. i myndigheternas utred
ningar. 

Bristerna medför merarbete och ineffektivitet i myndighcternas iirenden 
rörande dessa företag och deras ägare. Inte minst i arbetet att bekämpa 
ekonomisk brottslighet är tillgången till aktuella register med relevanta 
uppgifter en grundläggande förutsättning för de efterföljande insatserna. 
Resurser bör därför sättas in på att uppnå en registerhållning av hög 
kvalite. 

Arbetsgruppen anser det från brottsförebyggande synpunkt angeläget att 
aktiebolagsregistret förs över på maskinläsbart medium för att möjliggöra 
slagningar på bl. a. fysiska personers namn. Som föreslagits i BRÅ-prome
moria 1978: 2 bör registreringsplikten omfatta iiven bolagets revisorer. 
Revisorsfunktionen är utomordentligt viktig i kampen mot sådan ekono
misk brottslighet som bedrivs med hjälp av bolag. Det är därför angeläget 
att möjlighet skapas att på ett enkelt sätt även kunna kartlägga revisors
uppdragen i aktiebolagen. Det förslag till omorganisation av patentverkets 
bolagsbyrå som nämnts i avsnitt 6.2.2 innefattar enligt vad arbetsgruppen 
erfarit möjligheter av nu berört slag. 

Gruppen har övervägt en föreskrift om registrering även av gatuadressen 
men avstått från att framlägga förslag härom. Gruppen rekommenderar 
emellertid att frågan övervägs närmare i samband med den i avsnitt 6.2.2 
nämnda pågående översynen av patentverkets bolagsbyrå. 

Avslutningsvis vill arbetsgruppen något beröra frågan om en samordning 
mellan aktiebolagsregistret och andra register. 

I fråga om registreringen av fysiska personer. dvs. folkbokföringen. har 
statsmakterna valt att bygga upp ett basregister med grundläggande upp
gifter. Förändringar i registret förs in med täta intervaller. När en person 
byter bostad kan han informera ett stort antal herörda myndigheter om sin 
flyttning genom en enda enkel flyttningsanmälan på posten. Från folkhok
föringen" register aviseras ett stort antal myndigheter med olika samhälls
funktioner om uppgifter ur registret. 

Juridiska personer återigen måste lämna uppgifter om ändrade förhållan
den till ett fler·tal register och med anlitande av olika rutiner och blanketter. 
Registren förs. ofta utan samordning. på olika myndigheter. Kontrollen av 
uppgifterna är inte alltid effektiv. 

Mot denna bakgrund vill arbetsgruppen uttala sin sympati för tanken på 
ett s. k. basregister Ufr avsnitt 6.2.1) för uppgifter om företag, organisatio
ner och offentliga organ. Ett basregister skulle kunna innehära att styrel
sen för ett aktiebolag i framtiden bara behöver göra anmälan om verksam
heten i olika avseenden till ett enda register - t. ex. aktiebolagsregistret -
som sedan snabbt kan förse andra berörda. såväl kontrollerande som 
stödjande. myndigheter med grundläggande rcgisteruppgifter. Ett projekt 
med sådan inriktning har enligt gruppens mening stora förtjiinster såväl för 
de företagare vilkas uppgiftsskyldighet skulle underlättas som från brotts
förebyggande synpunkt. 

Slutligen vill arbetsgruppen anmärka att det stora antalet namnskydds
bolag i aktiebolagsregistret tyder på att näringsidkare inte anser att firmala
gen ger ett erforderligt skydd mot intrång. Gruppen anser det viktigt att 
man i samband med att ett framtida basregister utreds. också uppmärk
sammar frågan om behovet av en central firmaregistrering. 
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Reservation inom arbetsgruppen 
av ledamoten Bångstad 
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Bilaga 9: I 

Såsom ledamot av gruppen får jag uttala en reservation när det gäller 
förslaget till återbetalning av lån lämnade före 1973 års lagstiftning om 
låneförbud till aktieägare m. tl. med den motiveringen att frågan är för 
omfattande och övergripande och ej heller tillräckligt utredd. 

Principiellt anser jag del otillfredsställande att frågan om återbetalning 
icke blev föremål för utredning när lagförslaget kom, utan blev skjutet på 
framtiden och det finns önskemål att långsiktigt finna en lösning. 

Frågan har enligt mitt förmenande icke någon avgörande betydelse när 
det gäller brottsförebyggande åtgärder annat än i de fall värderingsfrågor 
kan uppkomma när det gäller likvidationsplikt och därmed sammanhäng
ande frågor. Lånen har på sin tid tillkommit i enlighet med då gällande 
lagstiftning och innebär ej heller något brott mot nu gällande bestämmel
ser. 

Jag vill bl. a. anföra nedanstående skäl som grund för min reservation. 

I. Beriikningssättet fiir återhetalr1ing 

Förslaget innebär att vid utgången av 1981 lånen skall vara återbetalda 
till den del det behövs för att vid denna tidpunkt skall finnas full täckning 
för bolagets registrerade aktiekapital. därvid vid beräkningen av det egna 
kapitalets storlek fordran icke får anses ha något värde. 

Detta beräkningssätt ger dramatiska effekter och tar icke någon som 
helst hänsyn till huruvida fordran är säker eller icke. I många fall kan ett 
lån ha använts för finansiering av fastighet i vilken rörelsen bedrivs, i andra 
fall kan den ha använts för andra investeringar och slutligen finns självfal
let lån som använts för konsumtion. Jag har i bilaga I med underbilagor 
sammanställt några exempel. 

Såsom framgår av exemplen i bilaga I innebär arbetsgruppens förslag 
mycket stora återbetalningar i de fall jag tagit fram. 
I exempel I kr. 144 300: -

2 kr.715000:-
3 kr. 165 000: -
4 kr. 620000: --210000 (oklart, se bil.J 

Vid första påseende av arbetsgruppens förslag kan man få uppfattningen 
att vad aktieägaren skall inbetala endast är ett belopp motsvarande aktie
kapitalet. men eftersom fordran icke får upptas till något värde blir det i 
stället den ovan påvisade effekten. Arbetsgruppen har visserligen föresla
git en dispensmöjlighet, men jag återkommer till denna senare. 

De givna exemplen är självfallet sökta för att ge exempel på den drastis
ka konsekvensen. Jag är emellertid övertygad om att därest man skulle 
göra en undersökning av befintliga bolag kommer man att finna ett mycket 
stort antal bolag med likartade problem. Det gäller här inte att diskutera 
frågan hur dessa problem kunnat uppkomma. utan frågan hur man skall 
lösa dem och i det hänseendet anser jag arbetsgruppens förslag orealis
tiskt. 

En vägledning for värdering av fordran på aktieägare har genom profes
sor Håkan Nials sakkunniguttalande när det gäller det s. k. "Svecia-fallet" 
varit uppe till diskussion. Professor Nial menar i sitt uttalande att när det 
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giiller att bedöma fordran på en aktieiigare hiir aktieiigarens ekonomiska 
ställning med avdrag för viirdet på aktierna idetholagsomhar 
fordran pi't honom beaktas. 

En dylik värdering ger i regel en annan effekt och icke det drastiska 
resultat som jag p;°i\'isat. Exempel 4 tillhör emellertid ett undantag, efter
som aktiekapitalet iir sil stort. Fiir aktieägaren i det exemplet skall hans 
förmögenhet reduceras med substansviirdet p:"t aktierna som ligger väsent
ligt över miljonen. Denna reducering får samma effekt. nämligen att han 
f;.°1r en negativ förmiigenhet. vilket också kommer att innehiira att fordran 
mi'tstc nedviirderas i bolaget. I det fallet iir emellertid värdet p;°1 aktierna 
avseviirt högre än det nominella kapitalet. då bl. a. stora övervärden finns i 
fastighet. varför professor Ni als tolkning icke i alla fäll kommer att hli 
riittvisande. 

Även om den av professor Nial förordade viirderingen skulle appliceras 
niir det gäller viirderingen löser den emellertid icke problemet med aktie
iigarlån. d[1 i dylika fall det finns risk att en del av lånen kan bli förevigade. 
När det gäller dispensmöjligheterna torde emellertid professor Nials väg 
bli den enda aplicerbara när det giiller beviljande av dispens. diirvid emel
lertid hiinsyn måste tagas till faktiskt viirde på aktierna - en utomordent
ligt svår fråga. 

2. Konseki·enser då åtcrheta/11i111-: tj kan ske - altematil'l1 miUliRheter all 

lösa fräµan 

Arbetsgruppens förslag innebär att lån av nu nämnt slag. därest det ickt: 
;°1terbt:talas senast den 31 december 1981. under ~1r I 9X2 skall rubriceras 
som förbjudna lån (till den del det överstiger tillåten gräns enligt värde
ringsförslaget). 

a) Möjligheterna för låntagare att före 1981 års utgång kunna få banklån 
undandrar sig mitt bedömande. I de fall där fast egendom finns med 
belåningsmöjligheter torde det allmänna kreditläget bli avgörande. men i 
vissa fall kan det röra sig om mycket stora belopp och jag iir därför 
tveksam om man överhuvudtaget kan anse det realistiskt att utgii från att 
denna möjlighet finnes. 

b) A!o;tieiigaren/låntagaren kan i de fall han anviint lånet för investering i 
värdebestiindig egendom som använts för rörelsen försiilja denna egendom 
till holaget. Fåmansbolagsdelägare är emellertid föremål för siirskilda 
regler när det gäller viirde till vilket han iiger riitt att sälja till bolaget -
värderingsregler som iir väsentligt mer ogynnsamma än för alla andra 
fasti<:hetsägare. Visserligen finns en dispensmöjlighet men någon praxis 
hur man ställt sig i detta fall finns icke och dispensinstituten kommer 
vidare att bli utomordentligt belastade med dispensiirenden. t:ftersom åt
gärderna måste vara genomförda före 1981 iirs utgäng. Frt1gan är sålunda 
för litet utredd med tanke på de konsekvenser som kan uppkomma. 

c) En försiiljning till utomstående av fast egendom som låntagaren/ 
fastighetsägaren förvärvat för eget innehav är sjiilvfallet ocks[1 en lösning 
men kan innebära och tolkas som en form av t v[111gsförs~iljning framför allt 
med tanke p{t den korta tidsfristen och kan självfallet ocksi\ föranleda en 
hel del andra konsekvenser. Det torde knappast kunna anses rimligt att 
t. ex. en fåmansholagsföretagare som använt länet för anskaffande av egen 
bostad skall bli tvingad till en försiiljning och att anskaffa en annan hllstad. 

d) Arbets!!,ruppen har i sitt förslag givit en möjlighet. n~imligen en direkt 
ned~;ättning av aktiekapitalet. Denna fri'iga iir emellertid icke niirmare 
utredd. Nedsiittningen av aktiekapitalet blir sjiilvfallet en konsekvens av 
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en nedskrivning av aktieiigarfonlran som - som jag tolkar fiirslaµet - icke 
efter 1981 ilrs utgång torde m urrtas som tillgfmg. 

En ned~krivning medför emelkrtid omedelbart en be~kattning hos ak
tieägaren enligt nu giillande regler för fftmansbolagsdelfigare. 

En nedsättning av aktiekapitalet kan ocksi"i med nuv;1rande lagstiftning 
innebära att utskiftningsskatt utgt1r. nämligen till den del aktickaritalct och 
det egna kapitalet iir uppbyggt på vinster i bolaget och icke inbetalt kapital. 

Jag hänvisar till de exempel för vilka jag hiir ovan redogjort av vilka det 
framgår att i inget fall eget karital finns. mot vilket aktieiigarfordran kan 
nedskrivas.'" Konsekvenserna av förslaget skulle alltså bli att bolaget blir 
på obestiind. vilket i realiteten också hiir innebära samma sak för aktie
ägaren. Ur samhiillssynrunkt kan denna utveckling icke vara iinskviird for 
såvitt fordran åtminstone långsiktigt skulle kunna nedamorteras. 

3. Di.1p1'11.rn1iij/ighcter 

I arbetsgruppens förslag finns en disrensmöjlighet. Rimligt vis biir di
spenser kunna ges där lånet ursrrungligen uttagits för de i111damill som 
giiller för nuvarande bestämmelser. dvs. vid förviirv av fast egendom för 
rörelse, vid utlösen av andra aktieiigare och vid generationsskifte. Det 
synes mig emellertid sannolikt att dessa fall kanske endast kan utgöra en 
mindre del. Underlag för ett dylikt bedömande saknas. 

Dispensinstitutet kommer enligt mitt förmenande att bli utomordentligt 
hårt belastat. Praxis saknas och tidsfristen - utgången av [ir 1981 - är 
enligt mitt förmenande för kort. 

Samnu11(fc1ttni11gn·is är förslaget enligt mitt förmenande icke tillriickligt 
underbyggt med hänsyn till de omfattande konsekvenser som jag här ovan 
påvisat och med hänsyn till den korta tid till vilken frågan m<'iste vara löst. 
nämligen före utgången av 1981. 

Jag anser att hela frågan hör bli föremål för en övergripande utredning. 
som beaktar såväl de skattemässiga. likviditetsmiissiga som viirderings
mässiga synpunkterna och dispensfrågan. Det kan inte vara rimligt att 
införa en lagstiftning som innebär oförutsedda beskattningskonsckvenser 
eller kanske tvångsförsäljningar. 

Även frågan om möjligheterna till en långsiktig avveckling och amorte
ring måste bli föremål för utredning. Det torde knappast finnas någon som i 
dag kan ange hur många bolag som drabbas i den föreslagna lagstiftningen 
och vilka ekonomiska konsekvenser den kommer att få. 

Jag vill med det sagda p[1visa de enligt mitt förmenande negativa effekter 
som kan uppkomma. därvid jag självfallet inte på något siitt försvarar den 
situation som många bolag och aktieägare befinner sig i. Tviirtom anser jag 
det beklagligt alt tidigare lagstiftning möjliggjort detta. Det föreligger s[1-
lunda full enighet mellan mig och arbetsgrurpen att en lösning b1)r ske av 
denna fdga men detta ;ir i och för sig inget sk;il till förhastade lösningar. 

Slutligen vill jag niimna att varken jag eller arbetsgrurpen tagit upp 
frilgan om motsvarande. numera förbjudna l{m från rcnsionsstiftelser - i 
regel mot bankmiissig siikerhet - men även dessa lf1n hör enligt mitt 
förmenande beaktas i en mera övergripande utredning. 

• fgiillcr exernpc:I 1-3. UnJantag cxen1pcl 4.1 
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Exempel I 

Aktiebolaget Handelsträdgård 

Eget kapital inklusive aktiekapital 
Varav aktiekapital 
Aktieägaifordran 
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Bilaga 9: I 
Underbi/aga I 

kr 30391:61 
5000:-

124300:-

I exemplet bör det upplysas att aktieägaren är god för fordran, men ej 
likvid. Han har placerat en del av sin förmögenhet i olika tillgångar varav 
en del mark och fastighet för handelsträdgården. 

I detta exempel skulle han tvingas inbetala följande belopp: 

Aktieägaifordran 
Avgår eget kapital 
Underskott 
Tillkommer minimikapital 31/12 1981 
Denna aktieägare måste betala 

Exempel 2 

Aktiebolaget B-T 

Eget kapital inklusive aktiekapital 
Varav aktiekapital 
Aktieägaifordran 

kr 124 300:-
30300:

kr 94300:-
50000:

kr 144300:-

kr 81000:-
15000:-

746000:-

Detta exempel ser lustigt ut. Jag kan emellertid nämna att aktieägarfor
dran är god men tillgångarna placerade i fastigheter som till viss del 
används i rörelse. Någon inbetalning av fordran fram till 1981 torde vara 
omöjlig. 
Vad som behöver inbetalas är: 

Aktieägarlån 
Avgår egel kapical 

Tillkommer minimiaktiekapital 31/12 
1981 
Denna aktieägare måsle betala 

kr 746000:-
81000:

kr 665000:-

50000:
kr 715000:-

I båda ovanstående fall skulle vederbörande bli tvungen att realisera 
tillgångar eller eventuellt sälja dessa till sitt bolag. Fåmansbolagen är 
emellertid föremål för särskild mindre gynnsam beräkning av ingångsvär
den. 

Exempel 3, bilaga 1 a) 

För detta exempel har jag intagit balansräkningen som bilaga utan angi
vande av namn. Vi kan kalla bolaget Ekonomiaktiebolag. Såsom framgår 
av balansräkningen finns en fordran på kr 150 000:- på aktieägaren som 
torde vara säker för beloppet. men har placerat sina tillgångar i fastigheter, 
egen bostad o. likn. 

Akcieägaren måsce inbecala fordran 
Avgår eget kapilal 

Tillkommer minimikapital 31/12 1981 

kr 150000:-
35000:

kr 115000:-
50000:

kr 165000:-
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Exempel 4, bilaga I b) 

För detta exempd har jag intagit bilaga I b). Det rör sig om ett bitföre
tag. Såsom framgår av exemplet är det egna kapitalet I 411 000:-. 

Eget kapital 
Avg~1r fordran på aktieägare 
Eget kapital efter nedskrivning av fordran 

1411000:-
620000:-
790000:-

Kr 210000:-* erfordras för att fylla upp till registrerat kapital för såvitt 
icke aktiekapitalet nedsättes. 

Beträffande konsekvenserna se promemorian. 
En stor del av lånet har använts för utlösen av annan aktieägare. Aktie

ägaren är utan tvekan god för fordran men icke likvid. Även en 20-årig 
amortering skulle innebära årliga amorteringar med över kr 30 000:- per 
år. 

• Återbctalningsbeloppet kr 210000:- har framkommit sedan avräkning skett med 
vinstmedel kr 410000:-. Hur fordran skall återbetalas är emellertid icke förutsett i 
arbetsgruppens förslag och fortfarande återstår en uåterbetald del av fordran med kr 
410000:-. 

Bilaga 9: 1 
Underbilaga 1 a) 

TILLGÅNGAR 1978-04-30 1977-04-30 

Omsättninf(stil/gångar 
Likvida medel 9 362:52 16 272:32 
Kundfordringar 442098:- 533 885:55 
Förskottsbetalda kostnader 21766:- 19702:50 
R eseförsk ott 10000:- 10100:-
fordran aktieägare 150000:- 150000:-
Ovriga fordringar 6492:90 
Summa omsättningstillgångar 639 719:42 729960:37 

Anläf(gningstillgångar 
Inventarier och bil (not 1 I 49940:- 70963:-
Aktier och andelar 77100:- 104 842:45 
Övriga anläggningstillgångar 192 816:35 188 202:35 
Summa anläggningstillgångar 319 856:35 364 007:80 

Summa tillgångar 959575:77 I 093968:17 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 1978-04-30 1977-04-30 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskuld 76568:35 72010:60 
Källskatteskuld 94621:- 144118:-
Upplupna kostnader 323766:- 600 158:20 
Pågående arbete (not 2) 152 116:32 16214:59 
Bolagsskatteskuld 88021:- 7072:-
Övriga kortfristiga skulder 993:10 4318:28 
Summa kortfristiga skulder 736085:77 843891:67 

Låni:.fristii?a skulder 
Checkräkningskredit 188490:- 215 076:50 
Summa långfristiga skulder 188490:- 215 076:50 
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Eget kupitul 

R1111tkt <'g<'t k11('itul 
Aktiekapital 
Reservfond 
Sumrn;1 bundet eget kapital 

Fri/I eget kapitul 
Skuldregkri ngsf(rnd 
Balanserad vinst 
Arets resultat 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 
Summ;i skulder och eget 
Kapital 
Stiillda p<111t1·r· 

A ns1'cH.1ji"irhind!'l.1a: 

Skulder och eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Egna accepter 
Skulder till leverantörer 
Fordringar hos leverantörer 
Kontraktsskulder 
Egna skatter 
Övriga skulder 
Summa kortfristiga skulder 

/,ång/ris tiga skuldn 
Checkräkningskredit <limit 500000:-) 
Inteckningslån 
Summa längfristiga skulder 

Ohcsko11ade r<'.H'IT<'I" 

lnvesteringsfond 
Yarula11erreserv 
Summ:~ obeskattade reserver 

Bundet eget l.upital 
Aktiekapital. 10000 aktier i1 nom. 100:
Rcservfond 
Skuldn:glerinµsfond 

Fritt c'gct kapital 
Balanserad vin'>t 
Arets vinst 
Summa eget kapital 

Omslutning 

A 11s1·11rsfiirhi 11dc·ls1 ·r 
Diskonterade v:i:-.l:•r nch kontrakt 

PK-Bankt:n 
kundkontrakt 

Pensionsf1tagande 
Garantiförbindels~r SA F 

5000:-
1000:-
hOOO:-

2:'i00:-
2ti500:-

0:-
29000:-

35000:-

959 575:77 

)lh 

5000:-
1000:-

~~-= 

2'011:-
21> 500 

0:-

3.'000:-

109396R:17 
Förctagsintcck
ning kronor 
150000:-

Förrt;1g~in1eck-
ning krnnllr 
150000:-

Inga 

885 827:39 
I 930: 15 

Inga 

225 390:-

883 8'17:24 
I 206435:-

53680:-
1241>6.'i<J:lll 
361h0hl:25 

232 667:50 
677:'i00:-
910 lti7:50 

21 160:-
231000:-
252 160:-

1000000:-
128000:-

2811893:75 
2 I 2X:h8 

1411022:43 

h I Kli 411: IX 

I Il 
q~ 

10 

200.5 

551.1 
859.8 

67.0 
I 060.2 
2n8.6 

87.7 
70:'i.<J 
79 .•. 6 

21.2 
356.0 
377.2 

I 000.0 
80.I 
_,8,0 

192.7 
9X. I 

1408.9 

5rnu 

45:<:-
171:--
1\10:-
:\-l lfi(I 
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Balansräkning per 1978-04-30 

Tll.J.G/i.NGAR 

Omsii11ning.11il/gå11!-!ar 
Kassa. bank och postgiro 
Fri1mmande växlar 
Fordringar hos kunder 
Skulder hos kunder 
Övriga fordringar 
Varulager 
Piigiiende arbeten 
Summa omsiittningstillg[mgar 
Spiirrkonto hos Riksbanken för 

investcringsfond 
Sp;irrkonto hos 

Anläggningsrill!;angar 
Revers 
Fordran hos aktieägare 
Leasingbilar 
Ackum. avskrivningar 
Maskiner och invent. 
Ackum. avskrivningar 
Servicefordon 
Ackum. avskrivningar 
Fast ighe tsi n ven !arier 
Ackum. avskrivningar 
Fastighet. byggnad 
Ackum. avskrivningar 
Fastighet, markanl. 
Ackum. avskrivningar 
Fastighet, tomt 
Summa anläggningstillgångar 
Omslutning 

S11illila pantN 
Fastighetsinteckningar 
Fl>retagsintec kninµar 
Spiirradc bankmcdcl 

753484:61 
.!. 63 ."46:58 

972 269:
./. 212 169:-

533301:45 
.!. 400860:45 

17000:-
5100:-

71469:02 
21440:02 

I 020 111 :25 
164435:25 
206876:-

6465:-

317 

Bilaga 9: I 
Undcrhi/agu I h I 

7/i-0./-30 77-0./-311 

279 154:8.'i 
59903:-

689938:03 
2h9 924:30 

1816208:-
73097:-

3188285:18 

9734:-

335:-
620000:-

760100:-

132441:-

11900:-

50029:-

855 676:-

200411:-
360500:-

2991392:-
6189411: 18 

1500000:-
1000000:-

214784:17 

95.4 
44, I 

647.4 
218.0 

I 546.4 
33.2 

2 584.5 

9.7 
55.0 

0.3 
h20.0 

644,8 

147.5 

896.0 

360.5 
2669.1 
5 318,3 
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Reservation inom styrgruppen 
av ledamoten Winberg 

318 

Bilaga 9: 2 

Arbetsgruppen har framlagt ett flertal förslag som syftar till att förhindra 
att aktiebolagsformen används för att genomföra straffbara handlingar av 
ekonomisk art och som därmed ingår i begreppet ekonomisk brottslighet. 
Från denna synpunkt synes förslagen effektiva. Det måste dock även 
uppmärksammas om förslagen kan komma att få negativa effekter för 
seriöst arbetande aktiebolag. I tre avseenden kan jag vid en sådan bedöm
ning av förslagens för- och nackdelar inte biträda arbetsgruppens förslag: 

I. Reglerna om likl'idation och om täckning av förlorat aktiekapital var 
föremål för bedömning i samband med lagstiftningsarbetet 1975. Jag anser 
inte att tillräckliga erfarenheter ännu finns för att nu ändra dessa regler. 

2. Förslaget om att patentverket skall göra en materiell prövning vid 
ändring av aktiebolags j/rma och säte torde endast ge begränsade fördelar 
för brottsbekämpningen men kan medföra ett inte ringa administrativt 
krångel. 

3. I samband med införandet av låneförhudet 1973 prövades frågan om 
lån som lämnats före ikraftträdandet av förbudet. Det finns enligt min 
mening inte skäl att nu göra en annan bedömning. 

Ledamoten Josef son har instämt i punkt I av Winbergs reservation. 
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BilllRO 10 

Sammanställning av remissyttranden över BRÅ:s prome
moria (BRÅ PM 1979: 5) Aktiebolagslagen - förstärkt 
skydd för det bundna kapitalet, m. m. 

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av justitiekans
lern. riksåklagaren, hovrätten över Skåne och Blekinge. Stockholms tings
rätt. rikspolisstyrelsen, bokföringsnämnden. bankinspektionen, Stock
holms fondbörs. riksrevisionsverket. riksskatteverket. kommerskolle
gium. patent- och registrerings verket, statens industriverk. länsstyrelserna 
i Stockholms. Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län. delegationen (8 
1977: 09) för företagens uppgiftslämnande m. m. (OEFU). Föreningen 
Auktoriserade revisorer FAR, Institutet för intern revision. Lantbrukarnas 
riksförbund (LRFJ. Landsorganisationen i Sverige <LOI. Tjänstemännens 
centralorganisation (TCO), Svenska bankföreningen. Svenska byggnads
entreprenörföreningen. Svenska handelskammarförbundet. Svenska kom
munförbundet. Stockholms kommun. Svenska revisorsamfundet, Svenska 
sparbanksföreningen, Sveriges ackordscentral, Sveriges advokatsamfund. 
Sveriges aktiesparares riksförbund. Sveriges bokförings- och revisionsby
råers förbund. Finansieringsföretagens förening, Svenska företagares riks
förbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges hantverks- och industriorgani
sation (SHIOJ-Familjeföretagen, Sveriges industriförbund, Sveriges köp
mannaförbund, Sveriges redovisningskonsulters förbund och Taxerings
närnndsordförandenas riksförbund. 

Följande remissinstanser har till sina remissyttranden fogat yttranden, 
riksåklagaren av överåklagarna i Stockholms, Göteborgs och Malmö 

åklagardistrikt, länsåklagarna i Malmöhus län och Älvsborgs län samt läns
åklagaren för speciella mål Thorsten Rosenberg, 

kommerskollegium av Skånes handelskammare - i vars yttrande Stock
holms och Gotlands handelskammare samt handelskammaren i Gävle har 
instämt - och handelskammaren för Örebro och Västmanlands län samt 

länsstyrelsen i Malmöhus län av kronofogdemyndigheten i Malmö. 
Svenska byggnadsentreprenörföreningen har instämt i yttrandet från 

Sveriges industriförbund. 

Allmänna synpunkter 

Justitiekanslern: Från de synpunkter. främst rättsskyddssynpunkter 
som JK har att bevaka har jag ingen erinran mot arbetsgruppens förslag till 
ändringar, och jag finner inte anledning att särskilt kommentera de olika 
förslagen. Ett par allmänna kommentarer kan dock vara på sin plats. 

En fundamental fråga är huruvida de föreslagna ändringarna, om de 
genomförs, kommer att visa sig effektiva vid bekämpningen av den ekono
miska brottsligheten. Enligt min bedömning är det orealistiskt att räkna 
med någon mera påtaglig effekt. Måhända kan ändringarna medverka till 
att sådana företagare som inte är direkt kriminellt inriktade utan mera 
allmänt illojala mot samhället avhåller sig från svårare övertramp och då 
har ändringarna i så måtto ett visst värde. 

Den rekommenderade nyordningen riktar sig emellertid friimst mot så-
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dana företagare. som metodiskt gär in för att tillskansa sig medel som 
rätteligen tillkommer det allmänna od1 som därvid inte tvekar att använda 
olagliga tillvägagångssätt. Dessa företagare är inte bara skrupelfria utan 
besitter eller fötfogar ocksii över ett betydande ekonomiskt och juridiskt 
kunnande. Mot sådana personer kan. som jag ser det. ändringar och 
skärpningar i aktiebolagslagstiftningen leda till önskat resultat endast un
der förutsättning att alternativa missbruksformer saknas och. framför allt. 
att en snabb och effektiv kontrollapparat står till buds för övervakning av 
efterlevnaden. 

Dessa spörsmål har arbetsgruppen knappast alls övervägt i promemo
rian, vilket måste sägas vara en brist. Jag är för min del ganska övertygad 
om att flera av iindringsförslagen kommer att visa sig vara föga mer än ett 
slag i luften mot den grava ekonomiska brottsligheten. 

Arbetsgruppens förslag gäller i lika mån lojala och illojala företagare. 
Nf1gra av de föreslagna ändringarna kan antas komma att drabba lojala 
företagare ganska hårt. I promemorian uppm~1rksammas detta förhållande 
endast i ringa miin. Jag saknar en något mera ingf1ende undersökning av 
förslagens verkningar för de lojala och seriösa företagarnas vidkommande. 
En sådan undersökning är ännu mer angelägen om det - som jag förmodar 
- är så att ändringarnas värde för brottsbekämpningen är obetydligt. 

Riksäklagaren: Självfallet bör eftersträvas att den civilrättsliga lagstift
ningen blir så utformad att den i möjligaste mån är ägnad att försvåra 
uppkomsten av brottsligt eller eljest oacceptabelt beteende från medbor
garnas sida. Detta är särskilt angeläget när det gäller sådana former av 
kriminalitet som iir frekvent, av stor omfattning och som är särskilt svår att 
uppdaga och heivra. Den ekonomiska brottslighet som sker medelst ut
nyttjande av aktiebolagsformen tillhör otvivelaktigt detta område. Arbets
gruppens måls~ittning att lagstiftningsvägen söka förebygga missbruk av 
aktiebolagsformen framstår mot denna bakgrund som i hög grad angelä
gen. Uppgiften är emellertid förenad med betydande avvägningsproblem 
med hänsyn till att den associationsriittsliga lagstiftningen i huvudsak hiirs 
upp av helt andra syften :in de intressen arbetsgruppen har att tillvarata. 
Det gäller alltså att noga väga intresset av att vidta lagändringar som kan 
vara motiverade från brottsbekämpningssynpunkt mot de av lagstiftaren 
utstakade riittsliga förutsättningarna för omsättningslivet och den ekono
miska verksamheten i stort. Denna avviigning måste ske med urskiljning 
och försiktighet och förutsätter en ingående analys av de syften som här 
upp den ifrågavarande lagstiftningen. Enligt min mening uppvisar den nu 
föreliggande promemorian brister i detta h~insecndc vad gäller regelsystc
met för skyddet av det bundna kapitalet. Detta hör dock inte undanskym
ma det faktum att åtskilliga av de i övrigt framlagda förslagen är viirdcfulla, 
framförallt därigenom att de ger ökade möjligheter att upptäcka och utreda 
ekonomisk brottslighet. 

Ö1·eråklag11rt'11 i Stockholms tlklaRardistrikt: Det iir angeläget att myn
digheterna i större utstriickning än vad hittills varit fallet skall ha möjlighet 
att ingripa med preventiva åtgärder för att förhindra ekonomisk brottslig
het. Den arbetsgrupp inom brottsförebyggande rådet som haft att pröva 
möjligheterna att lagstiftnings vägen förebygga missbruk av aktiebolagsfor
men har i den aktuella promemorian framfört nt1gra förslag till ändringar. 
som torde kunna bidra till brottsbekämpningen. En del av förslagen synes 
dock enligt min mening vara alltför försiktiga om man som mål skall ha att 
nedbringa antalet fall. där aktiebolagsformen utnyttjas för att dölja brotts
liga transaktioner. 
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Liinsåklagaren i Malmöhus län: Den framlagda promemorian får främst 
ses som ett resultat av pågående översyn av lagstiftning mot organiserad 
och ekonomisk brottslighet. Att de föreslagna åtgärderna också kan inne
bära ett skydd för borgenärer och aktieägare blir ett mera sekundärt 
förhållande. Helt allmänt kan väl sägas att promemorians förslag utmärker 
sig för en stränghet, som kanske är mindre vanlig i ekonomiska samman
hang. Emellertid vill jag av egen erfarenhet som åklagare bekräfta att 
gällande aktiebolagslagstiftning i nuläget ger ett orimligt stort utrymme för 
illojala och kriminella förfaranden riktade mot annans egendom. Det mar
kant ökade antalet aktiebolagskonkurser med stora förluster för det all
männa och för enskilda fordrar snabba och resoluta åtgärder. Vad som är 
mycket aktuellt är ju de s. k. fattigkonkurserna (70 procent av samtliga 
företagskonkurser 1973). där borgenärerna ofta med bitterhet kan konsta
tera att gäldenären efter ett summariskt rättsförfarande stiger som fågel 
Fenix ur askan, färdig att fortsätta sin verksamhet inte minst med hjälp av 
statliga och kommunala subventioner. 

Man undrar om inte tiden vore mogen att låta aktiekapitalet bli något 
mer än en dubiös bokföringspost. Det förefaller mig inte orimligt alt varje 
ny bolagsbildare finge avsätta ett rent kontant belopp, motsvarande kan
ske en tredjedel av det avsedda totala aktiekapitalet, vilket belopp sedan 
skulle innestå och förräntas på särskild räkning hos statsverket så länge 
bolaget ägde bestånd. Vid bolagets upplösning genom konkurs skulle be
loppet tas i anspråk i första hand för anordnande av en effektiv konkursför
valtning. Bolaget skulle med andra ord självt sörja för att det finge en 
anständig begravning. Om bolaget upplöstes utan förluster för borgenärer 
skulle beloppet tillfalla aktieägarna. Detta borde också bli ett incitament 
för innehavare av vilande bolag att låta dem försvinna ur aktiebolagsregist
ret. 

Under alla förhållanden är det av vikt att de redan existerande bolagens 
verksamhet regleras på ett mera betryggande sätt. De nu föreslagna åtgär
derna och lagändringarna kan alla anses välmotiverade ur brottsbekämp
ningssynpunkt och i flertalet fall torde ett genomförande av förslagen inte 
medföra någon påtaglig olägenhet för de "sunda" företagen. 

Liinsåklagaren för speciella mål: Det har länge framstått som en påtaglig 
brist att den jämförelsevis noggranna såväl formella som materiella kon
troll som sker vid bolagsbildning inte effektivt följs upp under bolagets 
fortsatta verksamhet. Särskilt den alltför långa reaktionstiden hos regi
streringsmyndigheten i egenskap av kontrollorgan ger möjlighet till obehö
riga utnyttjanden av bolagssituationen under lång tid utan åtgärd från 
samhället. Det nu framlagda förslaget syftar bl. a. till att förbättra kontrol
len. Hur pass övergripande. effektivt och snabbt denna kontroll kan göras 
är emellerrid till stor del beroende på kontrollfunktionen hos patentverkets 
bolagsbyrå. Enligt förslaget pågår f. n. en översyn av bolagsbyrån. Det kan 
ifrågasättas om inte det nu framlagda förslaget i berörda delar bör samord
nas med denna översyn för en fördjupad genomlysning av förslaget innan 
det blir föremål för lagstiftning. Härvid kan exempelvis även undersökas 
möjligheterna att få en bättre kontroll över bolagets räkenskaper såsom 
uppgiftsskyldighet om var de normalt förvaras. 

Hm·rättcn ä1•er Skåne och Blekinge: Enligt hovrättens mening är arbets
gruppens förslag mycket försiktiga och det kan ifrågasättas om de föreslag
na ändringarna är tillräckligt långtgående för att mera märkbart stävja 
missbruk av aktiebolagsformen. Hovrätten tillstyrker emellertid förslaget 
och erinrar om att ändringar i aktiebolagslagen bör göras med beaktande 
av det nordiska lagstiftningssamarbetet. 

21 Riksdt1gc11 l'J79/8V. I sam/. Nr 143. Bi/11gl'del 
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Rikspolisstyre/.1e11: BRÅs arbetsgrupp har liksom ett llertal myndigheter 
och utredare konstaterat. att den ekonomiska brottsligheten inom aktiebo
lagssfiiren iir betydande och att kraftfulla [1tgärder m~1ste vidtas i frf1ga om 
lagstiftningen på området för att stoppa den ökande kriminella aktiviteten 
med utnyttjande av aktiebolagsformen. Rikspolisstyrelsen delar helt denna 
uppfattning. 

Det är därför beklagligt att framlagda förslag iir förhållandevis begränsa
de och för allmänt hållna. Förslagen kommer enligt styrelsens mening inte 
att få någon större genomslagskraft särskilt beträffande ft1mansaktiebola
gen. där funktionerna som bolagsstämma. styrelse och verkställande di
rektör innehas av en och samma person. En sådan persons möjlighet att 
begå ekonomiska brott torde inte förhindras i någon niimnviird omfattning 
till följd av BRÅs förslag. Styrelsen förutsätter diirfor att RRÅ fortsätter 
lagstiftningsöversynen inom aktiebolagsområdet. särskilt vad gäller få
mansbolagen. 

Bank.inspektionen: I promemorian ges en bakgrund till förslagen genom 
en redogörelse för ökningen av antalet aktiebolag och missbruk av aktiebo
lagsformen. När det gäller exemplen på missbruk av aktit:bolagsformen 
stämmer dessa väl med erfarenheter inspektionen har gjort inom sitt till
synsområde. Inspektionen kan därför bekräfta behovet av åtgärder i den 
riktning som föreslås i promemorian. 

Stockholms fondhiirs: Styrelsen ser det som angeläget att möjligheterna 
till missbruk av aktiebolagsformen begränsas. Det är emellertid samtidigt 
angeläget att åtgärderna inte insättes så att seriösa företag rn.:h enskilda 
medborgare oförskyllt drabbas av olägenheter. Det finns risk att de före
slagna åtgärderna i viss utsträckning kan få sådan konsekvens. 

Det bör vidare framhållas att de påtalade missförhallandena inte gäller 
för börsföretag och att de flesta av förslagen inte iir tillämpbara p{1 dem. 
Genom de inregistreringskontrakt som numera finns upprättade mellan 
Fondbörsen och de inregistrerade företagen är flertalet av de frågor röran
de information om företagen m. m. som behandlas i promemorian reglera
de. Redan nu gäller i en rad avseenden strängare regler för börsföretag än 
för andra företag. Börsföretagen driver sin verksamhet under förhållanden 
som medger långt gående insyn. Det förefaller ytterst osannolikt att de i 
promemorian berörda missbruken skulle kunna förekomma. Företag som 
ansöker om registrering på börsen granskas av därtill utsedda revisorer 
och annan expertis med avseende på företagens ekonomiska ställning. 
utvecklingsmöjligheter och status i övrigt innan de beviljas inträde. 

I den mån regler av det föreslagna innehållet anses nödvändiga för 
företag i allmänhet bör man överväga att utforma dem med undantagsmöj
ligheter så att i varje fall börsföretag undantas. 

Riksrevisionsverkct: År 1973 beslöts att lägsta tillåtna aktiekapital skulle 
höjas från 5 till 50 kkr. Kravet på höjningen av aktiekapitalet föranleddes 
bl. a. av att bolagsforrnen inte skulle användas för att underlätta skatte
flyktsåtgärder. De förslag som nu lagts fram syftar till att förhindra att 
aktiebolagsformen används i brottslig verksamhet. De utgår i viss mån från 
konstaterandet att de bolag som oftast används i sådan verksamhet är 
fåmansbolag med lågt aktiekapital. 

Riksrevisionsverket (RRV) anser det angeläget att atgiirder vidtas för att 
förhindra ett orättmätigt utnyttjande av aktiebolagsformen. Bolag som 
bildats enligt äldre lag har fått anstånd till utgången av år 1981 att höja sitt 
aktiekapital. RR V. som utgår från att nämnda tidpunkt skall stii fast. finner 
det föga troligt att föreslagna åtgärder hinner genomföras eller i varje fall få 
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effekt till niimnda tidpunkt. Detta innebär att det inte är fåmans- eller 
skrivbordsholagen med lågt aktiekapital som kommer i blickpunkten för 
föreslagna iitgiirdcr. Om ett bolag skulle bildas i brottsliga syften tL,rdc man 
för övrigt kunna ifrf1gasiitta om holaget över huvud taget skulle reagera rt1 
förefintliga kontrollsystem. Det blir sålunda niirmast fri'1ga om vilken effekt 
föreslagna <itgiirdcr får på övriga företag. RRV vill understryka att den 
ilverviigande delen bolag sjiilvfallet iir av seriös karaktiir. Man kan emeller
tid inte hortsc från att frftn början seriösa företag eller funktionärer i 
sådana i en pressad ekonomisk situation kan frestas "glida" in i en verk
samhet som till slut blir brottslig. 

I det följande behandlar RRV siiledes förslagen med hiinsyn till konse
kvenserna för de företag som finns kvar efter småbolagens avveckling. 

Riksska11n·ak1't: Riksskatteverkct (RSV) anser det angcliiget att de 
misshruk av aktiebolaget som associationsform som för ni1rvarande före
kommer i möjligaste mån förhindras eller försvtiras gcnum iimlrad lagstift
ning. A ven om promemorian inte närmare berör vilka effekter de tilltänkta 
lagiindrin1wrna kan förväntas ffl i praktiken. anser RSV att iindringar i 
gällande lagstiftning bör göras i föreslagen riktning. 

l\omm1·rskollegium: Kollegiet är positiv till flera av de framlagda försla
gen vilka alla syftar till att genom iindringar i aktiebolagslagen och vissa 
närliggande författningar försviira missbruk av aktiepolagsformen. Kolle
giet är självfallet medvetet om att ett genomförande av förslagen också 
innebär nackdelar i form av t:tt visst merarbete för företagen. Vissa sådana 
olägenheter måste dock accepteras av dem som använder sig av akticbo
lagsformen om man genom associationsrättslig lagstiftning skall kunna 
förebygga missbruk av aktiebolagsformcn. 

Skånes ha11delslw111mare: Handelskammarcn vill inledningsvis framhål
la sin positiva inställning till ätgärder som motverkar ekonomisk brottslig
het i skydd av aktiebolagsformen. Beträffande föreliggande utredning mås
te dock konstateras. att iiven om vissa av förslagen till ändringar i akticbo
lagslagen kan anses välmotiverade från andra synpunkter lär de knappast 
få någon effekt av brottsförebyggande art. Dessutom kan vissa av 
ändringsförslagen få icke eftersträvade negativa effekter för lojala och 
seriösa näringsidkare. 

/Jandt'l.1/.:.ammaren i Örl'hro och Västmanlands län: Även om det för
håller sig så. att aktiebolag i viss utsträckning bildas eller förvärvas uteslu
tande i syfte att tjäna såsom tfö.:kmantel för ekonomisk brottslighet. har 
Kammaren en bcstiimd känsla av att missförhållandena inte är av så 
utbredd eller allvarlig art. som arbetsgruppen velat göra gällande. Före
slagna genomgripande principiella iindringar i gällande akticholagslag kom
mer utan tvekan att hårt drabba även lojala företag. Anledning saknas 
enligt Kammarens mening att redan ett par år efter den nya aktiebolagsla
gens ikraftträdande den I januari 1977 riva upp välmotiverade m:h sakligt 
grundade lagregler. 

Hiirtill kommer. att en avsevärd del av nu registrerade aktiebolag med 
ett mindre aktiekapital än 50 000 kronor kommer att av olika anledningar 
avföras ur aktiebolagsrcgistret senast med utgången av iir 1981 samt att 
deras ägare vid övergång till annan företagsform kommer att bli personli
gen ansvariga for dessa företags ekonomiska förpliktelser. Härigenom 
kommer riskerna för att aktiebolag använd_es för ekonomisk brottslighet att 
elimineras i stor utsträckning. 

Slutligen vill Kammaren erinra om det av konkurslagskommitten helt 
nyligen framlagda betänkandet SOU 1979: 13 med förslag tills. k. konkurs-
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karantän. Enligt Kammarens mening kommer en lagstiftning i enlighet med 
detta förslag att skapa goda m(ijligheter att råda bot på missförhällanden av 
i detta sammanhang aktuellt slag. Redan lagstiftningens existens torde få 
en starkt återhållande verkan vid planering av ekor>omisk brottslighet. 

Statens i11d11.1"1ri1·erk: Industriverket har inget att erinra mot de förslag 
till förstärkt skydd för aktiebolagets bundna kapital som arbetsgruppen har 
utarbetat. 

Uinsstvrelsen i Stockholms liin: Länsstyrelsen har i sitt arbete med den 
iirliga taxeringen och vid utförandet av taxerings-. skatte- och avgiftsrevi
sioner samt vid uppbörd av skatter och avgifter ett stort intresse av att 
flera av de föreslagna lagstiftningsåtgärderna genomförs. 

l.iinsstyrelsen i Giitehorgs och Bol111s liin: Länsstyrelsen delar arbets
gruppens uppfattning att aktiebolagsformen alltför lätt kan missbrukas. 
Det gäller framför allt bolag med en eller ett fåtal aktieägare. Missbruk 
inom större bolag med många ägare och en omfattande verksamhet torde 
vara mer siillsynt. Även om det övervägande antalet aktiebolag arbetar 
seriöst och följer gällande lagbestämmelser är dock antalet fall. diir miss
bruk skett eller kan misstänkas. s:1 stort att det är befogat med särskilda 
lagstiftningsåtgtirder i ~yfte att försvtira missbruk och därigenom skydda 
borgenärernas intressen. 

lii11.utyre/s('11 i Malmöhus /iin: Det är länsstyrelsens uppfattning att 
även om flertalet aktiebolag är seriöst arbetande företag som lojalt och 
efter bästa förmåga följer gällande lagbestämmelser. är det inte ovanligt att 
aktiebolag användes för ekonomisk brottslighet. Det är då som regel fråga 
om bolag vars aktier äges av enstaka personer. Mest effektiva metoden att 
förhindra missbruk av akticbolagsformen skulle diirför vara att införa 
bestämmelser om att antalet aktieägare i ett bolag inte får understiga ett 
visst antal personer (exempelvis fem eller tio). Aktieägarna skulle i så fall 
inte få tillhöra samma krets av personer som anges i 12 kap 7 ~ och en 
aktieägare skulle inte rn inneha mer än högst en viss del av sammanlagda 
antalet aktier/röster. Aktiebolagsformen skulle då endast komma att an
vändas av stora företag som vänder sig till en större personkrets för att 
anskaffa riskvilligt kapital. Enligt 1910 ärs aktiebolagslag var ett bolag 
skyldigt att triida i likvidation om aktieägarnas antal kom att understiga 
fem personer. Arbetsgruppen synes inte ha överviigt att införa någon 
liknande bestämmelse i 1975 ftrs aktiebolagslag för att förhindra missbruk 
av aktiebolagsformen. 

LO: LO har sedan en lång tid tillbaka krävt att hela den associations
rättsliga lagstiftningen i grunden bör omarbetas. Ett sådant arbete kommer 
att kriiva en avsevärd tid. I väntan på ett sådant arbete anser LO det 
angeläget att aktiebolagslagen ges en sådan utformning att problem av det 
slag promemorian redovisar snarast stävjas. LO tillstyrker dänör arbets
gruppens förslag. 

TCO: Aktiebolagsformen har i allt ökad utsträckning kommit att använ
das för ekonomisk brottslighet genom att ägaren kunnat undandra sig 
rersonligt betalningsansvar. I syfte att förebygga missbruk av aktiebolags
formen har brottsförcbyggande rådet lagt fram förslag som stikrar aktiebo
lagens egna kapital och därigenom garanterar täckning för bolagets 
skulder. 

De regler som föreslås kommer enligt TCOs mening att i hög grad 
förhindra att aktiebolaget fortsättningsvis kan komma att användas som 
brottsligt instrument. Ändii menar TCO att det i vissa avseenden funnits 
skäl att överväga ännu mer långtgående regleringar. 
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s\'('/ISka hank(iirc11i11gc11: Bankerna är bl. a. S~tsom kreditgivare intresse
rade av att möjligheterna till missbruk av aktiebolagsformen sf1vitt möjligt 
begränsas. Bankerna iir diirför i huvudsak positiva till arbetsgruppens 
förslag. Bankerna h<.1r samtidigt ett intresse av att seriös företagsverksam
het inte försvåras eller omöjliggörs av alltför str:inga lagbestiimmelser. 

SFcnska h1111dc/sk1111111111rff:irh1111de1: Svenska handelskammarflirbundet 
vill inledningsvis framhålla sin positiva instiillning till ätgiirder som mot
verkar ekonomisk brottslighet i skydd av aktiebolagsformen. Lktriiffande 
föreliggande utredning milste dock konstateras. att än~n om vissa av 
förslagen till ändringar i aktiebolagslagen kan anses välmoliveradc från 
andra synpunkter liir de knappast m rdgon effekt av brottsförebyggande 
art. Dessutom kan vissa av iindringsförslagen fft icke efterslriivade nega
tiva effekter för lojala och seriösa niiringsidkare. 

S1·c11ska ko111111111(fi.irh1111de1: I anledning av remissen fär förbundets sty
relse meddela att styrelsen med utg;'mgspunkt från de intressen styrelsen 
har all företriida inte har någon anledning till erinran mot innehållet i 

promemorian. 
Stockholms ko1111111111 ( =f{"ircdmgandi' horgarrådet): Kommunens re

missinstanser har bekräftat att aktiebolagsformen ofta utnyttjas for olika 
typer av ekonomisk brottslighet och att llmedelbara och effektiva ätgiirder 
diirför är synnerligen angelägna. I likhet med remissinstanserna vill jag 
dock ifd1gasätta om en utbyggnad av nuvarande regel system är ändamåls
enligt för att förbättra situationen. Mycket talar för att förbättrade kon
trollmöjligheter inom ramen för nuvarande bestämmelser skulle vara ett 
effektivare sätt att komma tillrätta med problerm.:n. - - -

Avslutningsvis vill jag understryka det angelägna i att effektiva ätgärder 
vidtas mot den ekonomiska brottsligheten. Kommunen liimnar redan sitt 
bidrag i denna del genom det nära samarbete med lokala skattemyndighe
ten som pågår sedan drygt ett år tillbaka. Detta arbete :ir inriktat på att 
motverka olika formi:r av skatte- och bidragsfusk. undanhfillande av ar
betsgivaravgifter m. rn. Inom ramen för projektet behandlas missbruket av 
aktiebolagsformen som ett delproblem. 

Stocklwlms ko1111111111 ( = kam111arko111oret ): Stockholms kommunstyrel
se har p~i förslag av finansborgarrådet den ~h april I 97H beslutat om en 
utökad samverkan med lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi 
( LSMS I för att bidra till bättre uppbörds- och avgiftsfiirh{1llanden inom 
Stockholms kommun. Enligt direktiven skall syftet med kommunens med
verkan bl. a. vara att motverka i;rava och uppenbara fall av skattefusk. 
underl{1tenhet att erlägga arbetsgivaravgift eller att orättmiitiga fördelar 
uppnf1s i bidragsavseende genom uppgivande av felaktiga eller vilsele
dande uppgifter. Den förkortade projektbenämningen ÅSKLOK !iltgiirder 
för ökat samarhete mellan kommunen och lokala skatlemyndigheterna i 
Stockholms fögderi I har antagits för samarbetet. 

Sarnstiimda och viildokumcnterade uppgifter om att akticbol~1gsformen 
utnyttjas för ekonomisk brottslighet föreligger frfin flera håll. Att stiivja 
dylika manipulationer framstår diirför som en mycket angcliigcn uppgift. 
Imm1 ramen för ÅSKLOK:s arbete har också dessa frågor iignats särskild 
uppmiirksamhet. Utrcdningsarbetet har dock ej enbart bcgriinsats till att 
omfatta aktiebolag. i\ vgörandi.: har i stiillet varit verksamheti:ns ekonomis
ka omfattning oberoende av organisationsform. 

Orsakerna till att den ekonomiska brottsligheten genom bl. a. utnvttjan
dc av aktiebolagsformen blivit omfattande synes utifr{m de erfarenheter 
som vunnits av samarbetet mellan kommunen och LSMS främst beror på 
nedanst~1ende förhållanden: 



Prop. 1979/80: 143 

- ofullständig och bristfällig registerföring av företag. 
- straffsanktion mot underlfttna registreringar saknas. 
- samverkan rnellan olika myndigheter har ej tillfullo utnyttjats, 
- befintliga restriktioner för utnyttjande av datakontroll och samkiirning 

av register. 
- betydande skatteskulder - preliminärskatter. arbetsgivaravgifter och 

mcrviirdeskatt - har beroende bl. a. pt1 att arbetsgivarkontrollen getts 
låg prioritet. tillåtits ackumuleras före konkurs varvid statens fordran 
mt1st avskrivas, 

- otillräcklig kontroll av i vilken utsträckning företag efterlever giillande 
bestämmelser t. ex. beträffande akticbolagslagen, 

- tröghet i skatteprocessen. 
För att komma tillriitta med ovann:imnda förhållanden kriivs en kombi

nation av åtgiirder. Så l[mgt möjligt bör enligt kammarkontorets mening 
eftersträvas lösningar som ej automatiskt leder till en ökad byråkratisering 
eller belastning och ökade kostnader för seriösa företag. En skärpt lagstift
ning vars efterlevnad ej kan garanteras bör vidare undvikas. 

Arbetsgruppen har med föreliggande förslag i första hand aktualiserat 
förändringar i aktiebolagslagstiftningen syftande till främst skydd för det 
bundna kapitalet. Även om dessa var för sig framstår som v:ilmotiverade 
kan dock befaras att de endast kommer få marginell betydelse när det 
gäller att stävja den ekonomiska brottsligheten så länge de brister kontoret 
ovan pekat på kvarstår. - - -

Det är oomstritt att aktiebolagsformen ofta utnyttjas för ekonomisk 
brottslighet. icke minst uppbörds- och skattebrott. Omedelbara och effek
tiva åtgärder för att förhindra och försvåra de möjligheter till ekonomiska 
manipulationer aktiebolagsformen erbjuder är därför synnerligen angeläg
na. Enligt kammarkontorets uppfattning framstår en effektiv registerföring 
och inrättandet av ett basregister för juridiska personer. med registre
ringsskyldighet motsvarande den som i dagsläget finns för fysiska perso
ner. som det ur många synpunkter bästa sättet att stävja missbruk av 
aktiebolagsformen. Myndigheternas kontrollmöjligheter skulle därmed 
förbättras markant. Kammarkontoret förordar därför att ett sådant arbete 
snarast påbörjas. 

De förslag arbetsgruppen direkt förordat är främst en utbyggnad av 
dagens regelsystem. Kammarkontoret anser dock att redan inom ramen 
för nuvarande bestämmelser skulle en bättre ordning kunna erhållas om 
bara efterlevnaden av lagstiftningen kontrollerades. 

Kontoret konstaterar vidare att arbetsgruppen inom flera områden före
slagit en utvidgad och skärpt lagstiftning utan att närmare utveckla hur en 
sådan skall få avsedd effekt. hur den utvidgade myndighetstillsynen i 
anslutning till detta skall anordnas och vilka resurser detta kräver. Viss 
försiktighet måste därför tillrådas vid en utvidgning av lagstiftningen om 
fördelarna ej är helt uppenbara. 

Stockholms kommun ( = re1·isionskontorct): Att aktiebolag många 
gånger bildas och förvärvas i syfte att tjäna som täckmantel för brottslig 
verksamhet av skilda slag torde vara ovedersägligt. Allmänt känt är att 
bolagsbildning ofta sker för att genom otillåtna transaktioner och andra 
manipulationer undkomma skatter och allmänna avgifter, dvs. för att ge
nomföra skattebedrägerier. 

Mot bakgrund härav samt kommunens uttalade målsättning att inom 
ramen för sina resurser bidraga till bekämpningen av den ekonomiska 
brottsligheten finns det allmänt sett anledning att hälsa en skärpning av 
lagstiftningen på förevarande område med tillfredsställelse. 
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Revisionskontorets egen erfarenhet av denna typ av brollslighet är dock 
begränsad och hiinför sig i allt väsentligt till den verksamhet som bedrivs 
irwm kontorets avdelning för bl. a. taxeringsrevision. Avdelningen är dock 
i denna del av sin verksamhet huvudsakligen inriktad pil de större skat
teobjekten dvs. på börsnoterade och därmed jämställda företag. där de 
skalletekniska problemen är av helt annat slag. I någon mån har avdelning
en under årens lopp kommit i beröring med verksamhet. diir inslag av 
hrottsligl förfarande av del slag varom hi.ir iir frt1ga. kunnat misstänkas. De 
erfarenheter, som därvid gjorts. samt den allmänna kunskap om skattebe
driigerier och deras utbredning. som avdelningen besitter. talar för angelä
genheten alt med liimpliga. effektiva åtgiirder komma tillrätta med före
kommande avarter på bolagsbildningens område. 

S1•cnska sparhank.1föri:ninge11: Sparhanksföreningcn ser det som angelä
get att möjligheterna till missbruk av aktiebolagsformen begränsas. Det är 
emellertid samtidigt angeläget alt åtgärderna inte insälts så. att seriösa 
företag och enskilda medborgare oförskyllt drabbas av oliigenhcter. Det 
finns risk all de föreslagna åtgärderna i viss utsträckning kan få sådan 
konsekvens. Åtgärder, som syftar till att stävja skatteflykt och skattefusk. 
bör vidare i första hand lösas genom skattelagstiftning och inte genom 
ändringar i akliebolagslagen. 

S1·crii;es ackordscentral: Såsom gruppen framhäller visar erfarenheter
na från den senaste tiden att aktiebolag i ökande utsträckning används för 
ekonomisk brottslighet. Självfallet är det en angelägen uppgift för samhäl
let att så långt det är möjligt inom ramen för vår rättsordning vidta de 
åtgärder som är ägnade att förebygga brottslighet av detta slag. Mot denna 
bakgrund är det naturligt att undersöka vilken ändringar som bör göras i 
aktiebolagslagstiftningen för att detta syfte skall uppnås. Ett problem i 
detta sammanhang är att finna en lösning varigenom den ekonomiska 
brottsligheten effektivt kan bekämpas samtidigt som de laglydiga aktiebo
lagens berättigade krav på att få arbeta utan för långt gående administrati
va hinder blir tillgodosett. En annan svårighet är uppenbarligen att kunna 
skapa regler som verkligen avhåller ägare till fåmansbolag, där styrelsen 
och aktieägarkretsen är identisk, att göra sig skyldig till ekonomisk brotts
lighet. Enligt ackordscentralens mening innefattar gruppens förslag i stort 
sett en skälig avvägning mellan de intressen som anmäler sig här. 

Vid utformningen av sina förslag synes gruppen ha beaktat huvudsakli
gen det allmännas intresse av att motverka den ekonomiska brottsligheten 
för att bortfallet av skatter och allmänna avgifter skall bli så litet som 
möjligt, men det är uppenbart att ett genomförande av förslagen skulle 
gynna också borgenärernas intresse av att inte drabbas av förluster genom 
sådan brottslighet. 

Vid sin genomgång av promemorian har ackordscentralen funnit sig 
kunna godta alla förslag utom det som gäller återbetalning av lån. lämnade 
före den 6 juni 1973. 

Sl'eriges ad1•okat.rnmfund: I promemorian uttalas, att det är "'allmänt 
känt. att aktiebolag ofta utnyttjas i den ekonomiska brottsligheten ... Av
sikten med de åtgärder som föreslås i promemorian är. att dessa skall 
medverka till att nämnda ekonomiska brottslighet minskar. Beträffande 
flera av förslagen gäller emellertid, att det inte har visats att den reglering 
gällande rätt innebär skulle underlätta den ekonomiska broltsligheten. 
Dessa förslag avser dessutom bestämmelser. som nyligen prövats i sam
band med införandet av den nya aktiebolagslagen; för ändring i sådant fall 
krävs enligt samfundets mening särskilt starka skäl. 
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Sveriges aktiesparares riksfiirh1111d: Aktiespararna företriider sm[1 och 
medelstora aktieägare i de börs- och fondhamllarenoterade företagen. Mot 
bakgrund av att rådets PM dels närmast synes vara tillämpligt på s. k. 
fåmansbolag och dels ingår i översynen av lagstiftningen mot den organise
rade och ekonomiska hrottsligheten torde icke huvuddelen av innehället 
direkt beröra Aktiespararnas intresse- och kompetensområde. I några 
avseenden tangerar emellertid problemställningarna de börsnoterade före
tagen. 

Finansiering.1föreragens fi:ireninr:: Finansbolagen har som kreditgivare 
dels intresse av att missbruk stävjas dels att seriös företagsamhet ej fors vå
ras. Föreningen motsätter sig självfallet inte genomförandet av åtgärder 
som syftar till att förhindra att aktiebolag används för ekonomisk brottslig
het. Föreningen saknar emellertid möjligheter att ta stiillning till om de 
förslag som ges i promemorian kommer att leda till åsyftad verkan. Detta 
enär de exempel på missbruk av aktiebolagsformen. som redovisas i kapi
tel 5 i promemorian, är alltför rå för att kunna utgöra ett underlag. Vidare 
saknas uppgiften betr. omfattningen av de missbruk som enligt utredning
en lär förekomma. 

Svenska fiireragares rik.\förhund: Förbundets utgångspunkt vid besva
rande! av remissen är denna: Aktiebolaget iir den viistliga världens utan 
gensägelse mest framgångsrika verksamhetsform. I form av aktiebolag har 
näringslivet sålunda även i Sverige förmått stå för en teknisk och ekono
misk utveckling av en oerhörd betydelse för landet. En så effektiv verk
samhetsform skall ej utan mycket starka skäl hämmas genom restriktioner. 
Flertalet aktiebolag, deras ledning och ägare driver sin verksamhet helt 
lagligt. korrekt och seriöst. De kan ställa anspråk på att de rättsliga 
förutsättningarna för denna verksamhet i rimlig mån hålls stabila och att en 
nödvändig samhällskontroll ej kännetecknas av administrativt krångel. Det 
nu sagda gäller oaktat att det finns enskilda personer som utnyttjar aktie
bolagslagens bestämmelser pt1 ett sätt som inte varit åsyftat. 

Den redogörelse som promemorian lämnar rfi sid. 35-40 finner Förhun
det, till en viss del. alltför suggestiv och, delvis. är uttalandena inte 
relevanta eller tillräckligt relevanta för de ställda förslagen. Nägra exempel 
följer nedan. 
- "Det finns professionella bolagsbildare som står till tjänst med skriv

hordsbolag eller vilande bolag till hugade spekulanter utan att bry sig om 
köparens avsikter med bolaget eller till och med med vetskap om att 
bolagsförvärvet ingår som led i I. ex. ett skattebedrägeri.'' - Förbun
dets kommentar: Enskilda personer som vill bilda aktiebolag finner 
snart att de inte kan hantera detta själva, eftersom aktiebolagslagen är 
komplicerad och kraven på precision och utförlighet i de formella åtgär
derna stora. Dessutom har det under årtionden tagit alltför lång tid att få 
fram en bolagsregistrering hos Patentverket. även om de formella kra
ven i en ansökan varit fyllda. Det har diirför varit siirdcles praktiskt för 
de blivande aktieägarna att vända sig till en holagsbildningstirma. eller 
en advokat, eller en revisor. som kunnat tillhandahålla en riitt gjord 
registrering omedelbart. Detta iir inte och har aldrig varit en otillf1ten 
service. Av ett dussintal professionella bolagsbildningslirmor har flera 
idag varit verksamma i decennier. Dessa specialister. liksom advokater 
och revisorer i motsvarande situation. har ej haft anledning att ifriigasät
ta kundernas avsikkr med bolaget och har säkerligen heller aldrig 
medvetet medverkat till någon brottslig verksamhet. Behovet av deras 
tjänster skulle ha varit betydligt mindre om Patentverkets bolagsbyrå 
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skötts effektivare och om verket tidigare än helt nyligen effektiviserat 
sin service genom förhandsgranskning av ansökningshandlingar. 

- Det som benämns ''s. k. oäkta koncerner" iir en helt tillåten och rimlig 
verksamhetsform. Självfallet skall en näringsidkare ha rätt att driva 
t. ex. fastighetsförvaltning genom ett aktiebolag och t. ex. handel med 
byggnadsmaterial genom ett annat aktiebolag. Dd vanligaste skälet för 
en sådan uppläggning är att dålig resultatsutveckling i det ena företaget 
inte skall dra med sig svårigheter för det andra företaget. Ej heller är 
riittshandlingar mellan sådana aktiebolag otillåtna. eller har varit det. 

- Vinstbolagstransaktioner: Man må ogilla s. k. vinstbolagstransaktioner 
och s. k. interna aktieöverlåtelser hur mycket som helst - och otvivel
aktigt har de använts för ett nedbringande av skattskyldighct på ett sätt 
som inte varit åsyftat - men man kan inte komma ifrån att s[1dana 
transaktioner under årtionden praktiserats och att de var tillåtna fram 
till Jess att de förbjöds genom lagstiftning under 1970-talet. När nu 
s{1dana transaktioner förbjudits. är väl förfarandena dilfmed uttömda 
som motiv för vidare åtgärder. 

- I promemorian sägs t. ex. att antalet aktiebolag som g{1tt i konkurs har 
sjudubblats under perioden 1964-1974. Det sägs vidare att aktiebolag 
som försattes i konkurs 1970 hade brist i aktiekapitalet under hela 5 år 
dessförinnan. I sammanhanget talar promemorian om att aktiebolagen 
"tömts på sina tillgångar" och att de försatts i "planerad konkurs". -
Förbundet vill ingalunda förneka att det finns företagare som tömmer 
sina bolag och sätter dem i planerad konkurs. Men hopkllpplingen med 
de åberopade statistiska talen ger en vilseledande bild. enligt Förbun
dets mening. De stora talen kan säkerligen förklaras med. dels att 
aktiebolagsformen fram till mitten på 60-talet utnyttjats i allt stigande 
utsträckning. dels av att företagens kostnader stigit avsevärt samtidigt 
som konjunkturen inom näringslivet merendels varit svag under peri
oden 1964- 74: Samtidigt inträffade våldsamma strukturförändringar 
inom t. ex. handeln. 
Förbundet bestrider självfallet ej de allvarliga följder som kan vållas av 

brottslig verksamhet inom ramen för aktiebolagsformen. Förbundet har 
samma intresse som de flesta andra samhällsgrupper av att sådan brottslig
het stävjas. Slutsatsen som skall dras av detta yttrande så långt, är att man 
skall iaktta försiktighet vid ingrepp som kan vålla skada för seriösa yrkes
utövare. utan att pä något påtagligt sätt kunna påverka brottsligheten. Så 
invecklad som bolags- och skattelagstiftningen är. kommer det knappast 
att bli svårt att missbruka den för brottsliga ändamäl. även om promemo
rians förslag till äventyrs skulle förverkligas fullt ut. 

Sveriges grossis~förhund: Vi ställer oss mycket positiva till det arbete 
som i detta avseende bedrivs av Brottsförebyggande rftdet. Skälet härtill är 
icke minst att grossistföretagen som regel har betydande varufordringar i 
sina rörelser och att det därför är oundgängligen nödviindigt att lagstift
ningen i största möjliga utsträckning utformas på ett s[1dant sätt att den 
förhindrar att fordringarnas värde iiventyras genom mindre seriösa nä
ringsidkares agerande. Vi vill i sammanhanget särskilt framhålla att det 
allmiinna genom olika lagstiftningsfitgärder - bl. a. bevissäkring och betal
ningssiikring samt det s. k. ställföretriidaransvaret - i ökad utstriickning 
kunnat skydda sina fordringar. Dessa åtgärder har i praktiken inneburit att 
varufordringar och andra kommersiella fordringar kommit i ett siimrc liige. 

Vi hiilsar därför det nu framlagda förslaget med tillfredsställelse. 
S1·cri!:t'.1 i11dustriförh1111d: Förbundet ställer sig principiellt bakom beiv-
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randt't av konstaterat missliruk av aktiebolagsformen. Inte minst vägle
dande för förbundet iir kravet att i en marknadsekonomi måste konkurrens 
ske på lika villkor. Mindre nogriiknade personers otillbörliga utnyttjanden 
av som i nu ifrågavarande fall, aktiebolag. medför otvivelaktigt en sned
vridning av konkurrensförutsättningarna och kan för den seriösa företags
verksamheten innehära svtira ekonomiska påfrestningar. 

Även om det sålunda är ett väsentligt intresse att olika missbruksformer 
stä\'jas iir det dock minst lika viktigt att denna striivan inte genom alltför 
striinga laghestämmelser leder till att seriös företagsverksamhet försvåras 
eller omöjliggörs. I avvägningen mellan olika intressen förtjänar det även 
att framhållas att strävandena på det bolagsrättsliga området under de 
senaste åren i mycket avsett en uppmjukning av de stela och hämmande 
reglerna i 1944 års aktiebolagslag. Förbundet kan inte uppfatta vissa av 
BRÅs förslag på annat sätt iin som stridande mot de strävanden som nyss 
nämnts. 

!frcrigcs rcdo1·isningskon.rnlrer.1· j(!rhund: Som framgår av vårt remiss
svar avseende BRÅs promemoria tPM 1978: 2) Revisors verksamhet. är 
vår uppfattning att den ekonomiska brottsliga verksamheten inte endast 
bedrives i aktiebolagen utan även i andra företagsformer. För att emeller
tid inte åstadkomma skada och hinder i all den verksamhet som bedrives 
seriöst och som dock utgör den dominerande delen av näringslivet. måste 
stor försiktighet dock iakttagas vid ansträngningar att motverka denna 
förekomst. 

2 Likvidation 

Riksåklagaren: Jag är inte övertygad om att intresset av brottsbekämp
ning på förevarande område utöver bestämmelserna om kvalificerad revi
sion skulle kräva att likvidationsbestämmelserna skärps på det sätt som 
arbetsgruppen föreslagit. De genom 1975 års lagstiftning skedda uppmjuk
ningarna i likvidationsbestämmelserna motiverades bland annat med att ett 
alltför strängt utformat regelsystem för likvidationsskyldigheten skulle 
kunna leda till att även livsdugliga företag vid kapitalbrist. t. ex. under 
perioder då verksamheten moderniseras eller läggs om. måste träda i 
likvidation. Dessa motiv är fortfarande bärande och jag kan inte finna att 
arbetsgruppen förebragt skäl av sådan tyngd att en ändring på denna punkt 
bör ske utan att erfarenheterna från den nya lagstiftningen avvaktas. 

Överåklagaren i Stockholms åklagardistrikt: Enligt nu gällande aktiebo
lagslag är aktiebolag skyldigt att träda i likvidation om bolagets eget kapital 
har kommit att understiga en tredjedel av det registrerade aktiekapitalet 
och det inte inom viss tid därefter visas att täckning finns till hälften av 
aktiekapitalet. Arbetsgruppen föreslår inte någon ändring i gällande be
stämmelser såvitt avser tidsfristen och hänvisar därvid till de skäl som 
anfördes vid införandet av gällande aktiebolagslag. Vid tidsfristens be
stämmande tog man då hänsyn till bl. a. nystartade företags svårigheter 
under uppbyggnadsperioden och att en likvidation för sådana företag skul
le innebära onödig värdeförstörelse som gick ut över kapitalägarna och de 
anställda i företagen. Mot dessa argument kan ställas förhållandet. att ett 
stort antal bolag fortsätter en förlustbringande verksamhet med utnyttjan
de av eller i strid mot likvidationsbestiimmelserna och att det i samband 
härmed torde förekomma skattebrott och gäldenärsbrott m. m. Det är här 
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fråga om en intresseavvägning mellan att inte stjälpa företag sem drivs 
enligt iirliga normer och att förhindra att alltför milda besUimmelser utnvtt
jas för brottsliga ändamål. Enligt min uppfattning finns nu - d{1 man dri.ver 
den politiken att i allt större utsträckning bebmpa ekonomi<;ka brott i v[1rt 

samhiille - starka skiil att inskranka gällande tidsfrist. En inskränkning ter 
sig också möjlig om man gör jämförelser med de korta tidsfrister som 
giillde i 1910 ~irs och 1944 års aktiebolagslagar. För att undvika att de 
företag som drivs utan brottsliga avsikter hamnar i sviirigheter skulle man 
kunna tänka sig ett dispensförfarande. där dispensfriigan kunde avgöras 
vid allmän domstol. 

Filrslaget om införande i lagen av en ny paragraf. 13 kap. 2 a *· med 
innebörd att likvidationsförfarandet skall piibörjas redan di\ bolagsstäm
man för andra räkenskapsaret i följd faststiiller en balansriikning som 
utvisar att bolagets eget kapital understiger tvä tredjedelar av registrerade 
aktiekapitalet. synes väl motiverat. Av lagtexten bör dock klarare framgf1 i 
vilket skede beräkningen skall ske med tillämpning av likvidationsbalans
riikning. 

Ön·råklllg<trt'll i Giiteborgs åklar:ardistrikt: Arbetsgruppens förslag till
styrks. Jag vill särskilt framhålla värdet av att lagtexten ånyo uttryckligen 
anger att styrelsen har plikt att agera när helst anledning förekommer till 
antagande att det bundna egna kapitalet i bolaget understiger en tredjedel 
av det registrerade kapitalet. 

Ö1-eråklagaren i Malmös åklagardistrikt: Förslaget om en ökad likvida
tionsskyldighet är välgrundat och tillstyrkes. 

Ui11såklagarmynJi1theten i Malmöhus län: Skärpningen av likvidations
reglerna mäste kombineras med en mera intensiv och sakkunnig tillsyn av 
bolagens ekonomiska förhållanden för att leda till resultat. Här faller 
ansvaret närmast på de lokala revisorerna. En möjlighet vore väl att också 
anordna en central inspektion, där verklig expertis kunde anlitas för exem
pelvis stickprovsgranskningar, kanske i samverkan med skattemyndighe
terna i orten. Patentverkets bolagsbyrå har en viss formell tillsyn men 
denna har i varje fall hittills varit i det närmaste betydelselös när det gällt 
att förhindra ekonomisk brottslighet. 

Uinsåklagaren i Äl1,shorRS län: De föreslagna ändringarna i 13 kap. 2 § 
samt den föreslagna nya 13 kap. 2 a ~ tillstyrks på de skäl arbetsgruppen 
anför, sid. 52 ff. 

Liinsåkla1tare11 för speciella mål: Föreslagna regler om likvidation och 
full täckning av aktiekapital torde med hänsyn till brottslighetens beskaf
fenhet vara av ringa praktisk betydelse. 

Hm·rätten ö1oer Skåne och Blekinge: De föreslagna reglerna bör leda till 
att aktiebolag ej under så lång tid som för närvarande kan driva verksam
het för att vid upplösning sakna tillgångar till skada för bland andra borge
närer. Vilka samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt en tidigare upplös
ning av rörelsedrivande och kanske utvecklingsbara aktiebolag kan få 
undandrar sig hovrättens bedömande. 

Stockholms tingsrätt: Enligt förslaget skall bolag som förlorat mer än två 
tredjedelar av sitt aktiekapital för att likvidation skall undgås till den 
ordinarie bolagsstämman under nästföljar.de räkenskapsår ha full täckning 
för bristen och inte. som enligt gällande regler, täckning till hälften. 1975 
års aktiebolagslag innebar vissa lättnader i dessa hiinseenden och motiven 
härför är ingående redovisade i lagens förarbeten. Tingsrätten anser inte 
att arbetsgruppen anfört tillräckliga skäl för en återgång till krav på full 
täckning av aktiekapitalet. Däremot finner tingsrätten att den i 13 kap. 2 a ~ 
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första meningen aktiebolagslagen föreslagna ändringen är värd att övcrvii
gas. 

Tingsriitten vill till frågan om likvidation anföra även följande. Enligt 
tingsriittens erfarenhet är det vanligt förekommande att det vid bolagskon
kurser visar sig att aktiekapitalet är helt förhrukat och att bolaget långt 
tidigare bort triida i likvidation. Gällande likvidationsregler {isidosiitts och 
vad som bör undersökas är, enligt tingsrättens mening. hur man skall 
uppnå en bättre efterlevnad av dessa regler. 

En första förutsiittning för att ett bolag skall kunna konstatera om 
likvidationsplikt föreligger eller ej är att bolaget har en ordnad och aktuell 
bokföring. J\ktiebolagslagen innehåller bestämmelser som möjliggör kon
troll av att denna förutsättning föreligger. Årsredovisning och revisionsbe
rättelse skall [trligen inges till PRY. som vid underlåtenhet kan förelägga 
företriidare för bolaget att fullgöra den skyldigheten. Underlåtenhet att 
inge iirsredovisning för något av de senaste tv:i liren utgör likvidations
grund. Redan niir ell holag försummar all inge reduvisningshandlingar för 
det första av dessa år kan det linnas skäl befara att bolagets räkenskaper ej 
befinner sig i god ordning. Orsaken härtill är ofta slarv eller okunnighet. 
Bristfällig bokföring kan emellertid ocks;°1 syfta till att dölja verksamhetens 
gång och resultat nch vid en senare uppkommen misstanke om brott hindra 
utredning härom. Detta synes ofta vara förklaringen till att de - inte 
ovanliga - anmiilningarna om misstanke om brott till åklagare som görs av 
konkursförvaltare s;°1 gott som aldrig leder till åtal. Del måste anses vara ett 
rimligt krav att den som önskar driva rörelse i form av aktiebolag med dess 
frihet från personligt betalningsansvar skall iaktta för den verksamhetsfor
men uppställda regler. Del finns därför enligt tingsrättens mening anled
ning överväga att låta redan underlåtenhet att för ett är inge föreskrivna 
redovisningshandlingar utgöra grund för likvidation. 

Rik.1polissryrelsc11: Det har visat sig att den liberalisering som 1975 års 
aktiebolagslag inneburit beträffande likvidationsplikten och återl'yllnads
kravet inte har slagit väl ut. Styrelsen tillstyrker därför i stort framlagda 
förslag. 

Den förhållandevis lt111ga fristen innan likvidationsplikt inträder har 
kommit all utnytljas för olagliga transaktioner !ekonomisk brottslighet). 
Styrelsen kan därför inte dela BRÅ-gruppens uppfattning vad avser tids
fristen för täckande av bristande aktiekapital. Tidsfristen får inte göras 
beroende av bolagets ordinarie stiimma. utan en bestiimd tidsrymd bör 
anges i aktiebolagslagen. förslagsvis högst sex m~t11ader frän det bristen i 
aktiekapitalet upptiickts. Möjlighet hör finnas att i siirskilda fall förlänga 
tidsfristen. Della bör dock ske genom att myndighet prövar en ansökan om 
dispens från bolagsstiimman. Genom ett si1dant förfarande möjliggörs en 
kontroll till förhindrande av skada för borgenär (oftast staten) genom 
[1rslånga kriminella förfaranden med likvidationsbara aktiebolag. Liimplig 
dispens/kontrollmyndighet är kronofogdemyndigheterna med hänsyn till 
de funktioner dessa har dels som borgeniir i allmiinna mål. dels i konkurs
sammanhang. Oiirigcnom möjliggörs t1ven en koppling till den föreslagna 
tillsynsverksamheten i fråga om niiringsförbud som kan bli aktuell för 
kronofogde m y nd ighelerna. 

Ba11ki11spekrio11c11: Promemorian tar först upp förslag till skärpning av 
reglerna om likvidation. Den försvagning av horgenärsskyddet som iigde 
rum genom 1975 års liberalisering rättstiilles genom kravet på full täckning 
och en uttrycklig skyldighet för styrelsen att agera ofördröjligen. Arbets
gruppen har även övervägt att föreslå siinkning av kvotdelen förlorat 
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kapital från två tredjedelar till hälften men stannat för två tredjedelar. 
I nspcktionen vill ifrt1gasätta om inte en sänkning av kvotdelen till hälften 
kunde vara motiverad för att effektivare hindra missbruk av aktiebolags
formen. Den föreslagna inskriinkningen i bolags möjlighet att driva verk
samheten vidare under längre tid när aktiekapitalet understiger tvä tredje
delar av det registrerade aktiekapitalet ställer sig inspektionen helt bakom. 

Stockho/111.1· ./(mdhiirs: Styrelsen anser att nu gällande likvidationsregler 
utgör en rimlig avvägning mellan de olika intressen som skall beaktas innan 
ett företag försättes i likvidation - fordringsägares, anställdas, aktie
ägares. samhällets m. fl. Det vore olyckligt om företag i onödan försattes i 
likvidation. Denna synpunkt gäller givetvis oavsett företagets storlek men 
olyckan skulle få ytterligare en samhällsekonomisk dimension om den 
drabbade så stora företag som börsföretag i regel är. Under de senaste åren 
har ett antal börsföretag drabbats av svåra förluster som lett till finansiella 
krissituationer. Med nu gällande lagregler har företagen haft tid på sig att 
genomföra finansiella saneringsoperationer. Därför har inget börsföretag 
varit likvidationspliktigt vid något boksluts tillfälle. Om de föreslagna reg
lerna gällt är det emellertid sannolikt att så varit fallet för några stora 
börsföretag. 

Den större elasticitet som nuvarande regler innebär jämfört med de 
föreslagna förefaller vara behövlig med tanke på att omfattande föränd
ringar i företagens finansiella struktur kommer att äga rum även i framti
den. För börsföretagens del är det ingen risk att gällande likvidationsregler 
åsidosättes. Förbättrad kontroll av de företag där missbruk konstaterats 
eller med fog kan misstänkas förefaller vara en lämpligare åtgärd. Försla
get avstyrkes. 

Riksre1·ision.n-erkct: RRV har inget att erinra mot att det i lagen uttryck
ligen föreskrivs att det åligger styrelsen att ofördröjligen upprätta balans
räkning närhelst anledning föreligger att anta att bolagets eget kapital 
understiger en tredjedel av det registrerade aktiekapitalet. 

Arbetsgruppen föreslår bl. a. också en återgång till kravet i I 944 års 
aktiebolagslag på full täckning av bristen sedan aktiekapitalet gått förlorat 
med två tredjedelar. RRV anser att det inte tillräckligt har visats att en 
sådan ändring är befogad. 

Riksskatt1•1·erkct: Arbetsgruppen föreslår i promemorian skiirpta regler i 
nuvarande aktiebolagslag för att förhindra att ett aktiebolag fortsätter sin 
verksamhet. när aktiekapitalet gått förlorat till viss del. Förslaget att ett 
aktiebolag som vid bolagsstämman ena året haft ett eget kapital som 
understiger 1/3 av det registrerade. men fortsätter verksamheten, måste 
redovisa en balansräkning nästkommande år som utvisar full täckning av 
det registrerade aktiekapitalet. verkar ändamålsenligt. Det kan emellertid 
ifrågasättas om aktiebolagslagens likvidationsregler över huvud taget sä
kerställer borgenärerna i de bolag där aktiekapitalet ännu inte höjts till 
50 000 kr. vilket i och för sig inte utgör något stort riskkapital. Risken med 
skärpta likvidationsregler är att de kommer att följas lojalt endast av 
seriöst arbetande bolag för vilka någon skärpning ej är erforderlig. medan 
de föreslagna reglerna på olika sätt kringgås av eller - på grund av 
bristande sanktioner - kommer att sakna verkan gentemot de bolag för 
vilka reglerna egentligen är avsedda. 

Tillgänglig statistik visar att av de för närvarande 120000 registrerade 
aktiebolagen flertalet har ett aktiekapital understigande 50 000 kr. Som 
arbetsgruppen själv konstaterat går avvecklingen av småbolagen långsamt. 
Risken för missbruk av aktieholagsformen är störst i fåmansbolag med lågt 
aktiekapital. 
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För ett aktiebolag med lågt aktiekapital. upp till 50 000 kr. är det uppen
barligen meningslöst med föreskrift om likvidationsplikt niir viss del av 
aktiekapitalet gf1tt förlorat. Skall sådana bolag tvingas till likvidation be
hövs mera effektiva bestiimmelscr om personligt betalningsansvar för sty
relseledamöter m. Il. En skärpning av dessa bestämmelser torde ocks?1 
bättre kunna framtvinga likvidation hos större bolag. 

De nuvarande bestämmelserna om personligt betalningsansvar for sty
relseledamöter m. Il. iir i praktiken tämligen oanviindbara. Anledningen 
hiirtill är friimst svårigheterna att visa likvidationstidpunkten. För de i 
brottssammanhang vanliga fallen med förkommen bokföring (genom stöld. 
brand etc.) är sådan bevisning erfarenhetsmässigt mycket svår. Av en om 
bokföringen inte har förkommit är det givetvis svårt att i efterhand exakt 
fastslå vid vilken tidpunkt aktiekapitalet nedgått med 213. 

Erfan:nheten visar också att styrelsen inte siillan underlåtit att ansöka 
om tvångslikvidation när sådan ansökan bort göras. Borgenärer torde inte 
heller tillmäta nu gällande bestämmelser nägon större betydelse. utan 
kreditgivarna arbetar i stället i praktiken med kompletterande säkerheter. 
främst förbindelser med personlig borgen från styrelseledamöterna. För 
staten som skatteborgenär finns vissa bestämmelser om att den som före
träder arbetsgivare, vilken är juridisk person. jämte arbetsgivaren kan 
göras betalningsansvarig. Bestämmelser av sådant innehåll finns i fråga om 
källskatt (77 a s uppbördslagen). om mervärdeskatt (48 a * mervärdeskat
telagenl och i fr5.ga om vissa konsumtionsskatter C7 as förfaramklagenl. 
Utredningen om siikerhetsåtgärder m. m. i skatteprocessen ffi 1973: I) har 
nyligen fått tilläggsdirektiv mir 1978: 60) rörande bl. a. ifrägasatt utsträckt 
solidariskt betalningsansvar för skatter. 

Mycket talar för att en djupare och bredare översyn är önskvärd beträf
fande ändringar av bestämmelserna om tvångslikvidation än den arhets
gruppen verkställt. 

RSV motsätter sig dock ej att föreslagna lagstiftningsåtgärder genom
förs. men alt ytterligare kompletteringar görs i lagförslaget. Det är lämpligt 
alt lagstiftningsändringarna uppskjuts för ytterligare utredning av t. ex. 
möjligheten till en skärpning av det personliga betalningsansvarct och ett 
särskilt regelsystem i aktiebolagslagen (ABL) förs. k. fämansbolag. efter
som det iir dessa som utnyttjas i illojalt syfte. En ordning med olika 
bestämmelser alltefter bolagets storlek är i prim:ip ingen nyhet för ABL 
(jämför 10 kap. 3 *). 

Arbetsgruppen har inte föreslagit någon ändring av bestämmelserna om 
förfarandet vid likvid<1.tion. Dessa innehär för närvarande bl. a. att om 
holag i likvidation inte har tillgångar som täcker likvidationskostnaderna. 
skall rätten på likvidatorernas anmälan förklara att likvidationen skall 
nedläggas och bolaget anses upplöst ( 13 kap. 15 * 3 stycket ABU. Antalet 
nedlagda likvidationer är visserligen relativt begränsat ännu så länge me
dan de avslutade är betydligt flera. Huruvida dd döljer sig brottslighet 
hakom de avslutade och de nedlagda likvidationerna har inte niirmare 
undersökts. Så kan emellertid mycket väl vara fallet (jämför motion 1978/ 
79: 17651. 

För den som vill ägna sig åt missbruk av aktiebolagsformen är sålunda 
en likvidation al! fliredr~; framför en fattigkonkurs. Om hestämmelserna 
angående mindre konkurs ändras i enlighet med framlagt förslag (prop. 
1978/79: 105). kan det bli ännu mera frestande att avveckla ett bolag genom 
likvidation iin genom konkurs. Antalet likvidatiLiner kan därvid komma att 
öka. 
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Bestämmelserna om förfarandet vid likvidation bör ses över i föreva
rande sammanhang. Översynen bör sikta till att borgenärerna och det 
allmänna i önskvärd omfattning kan få insyn i likvidationsförfarandet. Det 
är sföunda inte tillräckligt att borgenär har möjlighet att få även ett bolag i 
likvidation försatt i konkurs. En möjlighet kan kanske vara att bouppteck
ning och redovisning av likvidation skall avges till den tillsynsmyndighet 
som enligt nyssniimnda förslag skall tillskapas för konkurser. 

Om besti1mmclserna om likvidation ändras för aktiebolagen bör eventu
ella följdändringar göras i fråga om handelsbolag. bankaktiebolag och 
ekonomiska föreningar m. fl. - - -

Med ordet "godkännes" i 13 kap. 2 ~ första stycket ABL markeras 
enligt arbetsgruppen (s. 66) att det inte är fråga om en balansräkning per 
ifrftgavarande bokslutsdag utan en balansräkning som avser det aktuella 
liiget på stämmodagen. Detta bör uttryckas klarare i lagtexten. 

Vidare hör i lagtexten införas att ansökan om bolags försättande i likvi
dation. niir skäl föreligger, bör ske ofördröjligen. 

Lagtexten bör därför enligt RSVs mening få följande lydelse ( 13 kap. 2 * 
första stycket. tredje och fjärde punkterna ABLI. 

Godkännes ej på ordinarie bolagsstämma under nästföljande räken
skapsår balansräkning som utvisar att full täckning på stämnwdagen 
finns för det registrerade aktiekapitalet. skall styrelsen eller revisor, om 
ej bolagsstämman beslutar att bolaget skall träda i likvidation. hos rätten 
1~f(.irdr<~i/igen ansöka att bolaget försättes i likvidation. Si/dan skyldighet 
har också den som Jbre bolagsstämman men efter riikenskapsårets 
utgång lämnat uppdraget som hofogets rn·isor. Ansökan kan även 
göras av styrelseledamot, verkställande direktör eller aktieägare. 
Effekten av den regel RSV föreslår kan dock diskuteras. Bolagsstäm-

man hålls först under nästföljande riikenskapsår och oftast nära sexmiina
dersfristens utgång. Eftersom bolagets ekonomiska ställning på bolags
stammodagen blir avgörande vid eventuell likvidation kan en ur aktieägar
nas synpunkt ej önskvärd likvidation undvikas genom en tillfällig ansam
ling av kapital i bolaget. Om aktieägarna - t. ex. i fåmansbolag - under 
tiden från balansdagen och fram till holagsstiimman (ca 6 månader) inte tar 
ut lön ur bolaget, kan den ekonomiska ställningen förstiirkas avsevärt, 
förutsatt att bolaget har någon verksamhet. Detta förutsätter dock att 
aktieägarnas ekonomi kan tillgodoses, kanske genom tillfälliga krediter. I 
mindre bolag torde ganska lätt tvångslikvidation kunna undvikas genom ett 
sådant förfarande. 

Kommcrskollcgium: Det är uppenbart att de nuvarande likvidationsreg
lerna ger ett mycket bristfälligt skydd för aktiebolagets borgenärer. Kolle
giet har i och för sig inget att erinra mot en återgång till den ordning som 
gällde till utgången av år 1976. Detta skulle dock endast marginellt förbätt
ra horgenärsskyddet. Svagheterna i nuvarande ordning är inte begränsade 
till frågan om vid vilken kvot likvidationsplikten skall inträda utan sträcker 
sig över ell betydligt vidare fält. Det måste anses mycket otillfredsställan
de att det i aktieholagslagen bl. a. genom likvidationsbcstämmelserna in
byggda borgenärsskyddet är så svagt som för närvarande är fallet. Enligt 
kollegiets mening bör frågan tas upp till en samlad bedömning i hela dess 
vidd. 

Skånes lwndelskammarc: Förslaget att styrelsen ofördröjligen skall upp
rätta likvidationshalansräkning när helst anledning förekommer till anta
gande att bolaget förlorat mer än två tredjedelar av sitt aktiekapital har fått 
en svävande utformning och kan därför knappast förmodas få annat än en 
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marginell effekt på otillbörliga förfaranden. Frågan i vad mån det bundna 
kapitalet har täckning i tillgångar är för övrigt till stor del en värderings
och därmed en bedömningsfråga. Erfarenheten inte minst från de senare 
årens kriser i vissa branscher visar betydelsen av detta förhållande i 
praktiken. I sammanhanget aktualiseras också samhällets önskan att med 
hänsyn till sysselsättningen ha tid för att bedöma frågan om en eventuell 
rekonstruktion. Det sagda ger vid handen att en bestämmelse som den 
föreslagna, i praktiken sannolikt i första hand skulle drabba seriösa före
tag. som råkar i kris och samtidigt motverka förutsättningarna för en 
rekonstruktion. Att upptäcka nedgången i bolagets eget kapital under 
löpande räkenskapsår förutsätter en god bokföringsorganisation och ställer 
ökade krav på bolagens arbetsinsats i denna sak, en arbetsinsats som ett 
bolag i tillfälliga ekonomiska svårigheter kan använda till annat än att 
kontrollera eget kapital och eventuellt upprätta likvidationsbalansräkning. 
Förslaget att aktiebolag inte får driva verksamhet under längre tid utan ::itt 
ha tvä tredjedelar av aktiekapitalet Uickt kan vidare komma att innebära 
stora svårigheter för mindre företag i tillfälligt ekonomiskt trångmål och för 
nystartade bolag med stora initialkostnader under uppbyggnadsperioden. 
Kravet att på tämligen kort tid täcka bristen i aktiekapitalet kan för många 
bolag te sig mycket svårt och ibland omöjligt. Den tvångslikvidation som i 
dessa fall blir en följd av en oförmåga att täcka bristen medför kapitalför
störing och negativa effekter för sysselsättningen. 

Handelskammaren anser att man bör ha en inte alltför begränsad skyl
dighet att träda i likvidation vid förbrukning av del av aktiekapitalet. 
Frågan bör dock tagas upp till prövning i samband med en översyn av 
aktiebolagslagen som har andra syften än de rent brottsförebyggande t. ex. 
i samband med överväganden om en ny bolagsform för den mindre företag
samheten. 

Handelskammaren fiir Örehro och Västmanlands län: Beträffande för
slaget till ändring av reglerna om likvidation och om täckning för förlorat 
aktiekapital. är Handelskammaren av den bestämda uppfattningen. att 
tillräckliga erfarenheter saknas för att nu återgå till tidigare gällande lag
stiftning. Kammaren ansluter sig helt till innehållet i den reservation som 
avgivits av Winberg. Förslaget avstyrks. 

Patent- och rq~istrerings1•crket: Som skäl för skärpning av nuvarande 
likvidationsregler har arbetsgruppen anfört bland annat att merparten av 
samtliga förctagskonkurser utgörs av s. k. fattigkonkurser och att dessa i 
många fall innefattar gäldenärsbrottslighet. Detta innebär enligt arbets
gruppens mening att nu gällande likvidationsreglcr ej efterlevs. Patentver
ket har ej möjlighet att bedöma omfattningen av den ekonomiska brottslig
heten. Även om denna typ av brottslighet ökat under senare år anser 
patentverket att detta ej utgör tillräckligt skäl för en så vittgående åtgärd 
som att införa krav på full täckning för aktiekapitalet sedan detta gått 
förlorat till två tredjedelar. Det kan nämligen befaras att en sådan åtgärd 
medför att livsdugliga företag. som under en konjunkturnedgång haft stora 
förluskr. ej tillräckligt snabbt hinner skaffa full täckning för aktiekapitalet. 
utan tvingas i likvidation. Detta kan i sin tur påverka sysselsättningsläget 
ogynnsamt. Patentverket avstyrker därför detta förslag. 

Arbetsgruppen föreslår vidare att en ny regel införs i aktiebolagslagen. 
som stadgar likvidationsplikt för bolag, vilka under två är i rad haft eget 
kapital understigande två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet. 
såvida ej full täckning för aktiekapitalet finns under nästföljande år. Pa
tentverket delar arbetsgruppens uppfattning all det är otillfredsställande 
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att varaktigt driva aktiebolag, som har täckning för endast obetydligt mer 
än en tredjedel av det registrerade aktiekapitalet. Den konstruktillll som 
arbetsgruppen förordat förefaller emellertid ej lämplig eftersom den. pii 
samma sätt som den föreslagna ändringen av 13 kap. 2 ~ I si. aktiebolags
lagen. kan leda till att livskraftiga bolag drabbas av likvidationsskyldighet 
på grund av tillfälliga ekonomiska svtirigheter. Denna synpunkt hindrar 
inte en närmare undersökning av möjligheterna att finna en reglering. som 
hättre än den nuvarande tillgodoser intresset av att bolag har täckning för 
åtminstone hälften av aktiekapitalet. 

Länsstyrelsen i Stockholms liin: Förslagen avses förhindra att aktiebolag 
en längre tid drivs vidare utan full täckning av aktiekapitalet och att 
auktoriserad eller godkänd revisor måste anlitas då full tiickning inte finns. 
Förslaget synes väl motiverat men torde inte lösa problemet med de 
mindre nogräknade företag. som inom loppet av ett riikenskapsår (avsikt
ligt) försätts i konkurs med stora skulder till staten. Det är dessutom 
tveksamt huruvida. utan en granskning liknande den <lrliga taxeringen. de 
föreslagna reglernas efterlevnad kan kontrolleras av exempelvis kronofog
demyndighet, då utkrävande av personligt ansvar blir aktuell för bolagets 
"insolvent<t period". 

Länsstyrelsen i Giitchorgs och Bolws liin: För egen del !inner länsstyrel
sen. att de föreslagna ändringarna i aktiebolagslagens bestämmelser om 
likvidation och täckning av förlorat aktiekapital är angelägna. Uinsstyrel
sen tillstyrker således arbetsgruppens förslag. 

Länsstyrelsen vill i detta sammanhang nägot beröra frågan om aktieägar
tillskott. I fämansbolag är det förhållandevis vanligt att brister i det egna 
kapitalet täcks genom aktieägartillskott. Det är regel att tillskottet förenas 
med återbetalningsskyldighet när bolagets resultat medger detta. Aterbe
talningsskyldigheten redovisas i allmänhet bland an~varsförbindelserna. 
Genom den villkorliga återbetalningsskyldigheten får tillskottet mera ka
raktär av lån. Det synes angeläget. att frf1gorna om villkor och redovisning 
av aktieägartillskott regleras i lagstiftningen. 

/,änsstyrelsen i Malm<Jhus liin: Länsstyrelsen biträder förslagen. Frågan 
om aktieägartillskottens ställning har inte reglerats i vare sig skatte lagstift
ningen eller civillagstiftningen Ufr SOU 1977: 86 sid. 293). Ett aktieägar
tillskott får inte framstå såsom ett län (jfr SOU 1964: 29 sid. 84). Det är 
fråga om ett lån. även om villkoren i fråga om återbetalning är sådana. att 
möjligheten till återbetalning ter sig mer eller mindre osannolik och skul
den endast redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelserna. Enligt läns
styrelsens erfarenhet förekommer villkorliga aktieäg;irtillskott oftare hos 
fåmansbolagen än ovillkorliga tillskott. Villkorliga tillskott brukar lämnas 
med krav pf\ att tillskjutna medel skall betalas tillbaka till aktieägaren om 
och när bolagets resultat medger återbetalning. Att ovillkorliga aktieiigar
tillskott skall medräknas siisom tillgiing vid bedömning huruvida full täck
ning för det registrerade aktiekapitalet föreligger är klart. Diiremot kan 
tvekan råda hur ett villkorligt aktieiigartillskott med återbetalningsskyldig
het redovisat endast inom linjen skall beaktas i detta sammanhang. 

Vid bolags bildande och vid nyemission skall intyg företes från bank om 
att aktiekapitalet är insatt på bankräkning och/eller intyg friin kvalificerad 
revisor att apportegendom tillförts bolaget. Det synes lämpligt. att en 
liknande bestiimmelse införes i aktiebolagslagen betr<iffande aktieägartill
skott. Härigenom skulle kunna skapas garantier för att bol;1get tillföres 
erforderliga medel för att undgå likvidation st viing. 

Med nu gmlapde regler kan bolag under en följd av t1r drivas med ett 
22 Riksdag<'ll /<J79//ill. I .rn111/. Nr /../3. lii/11gt'dl'i 
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aktiekapital som saknar full täckning. Likvidationsplikten intriider först 
när 2/3 av aktiekapitalet gått förlorat. Liksom arbetsgruppen anser länssty
relsen det vara otillfredsställande att ett bolag med minimikapitalet 50 000 
kr kan låta täckningen av aktiekapitalet sjunka till 16666 kr och därefter 
fortsätta att driva verksamhet för all framtid med endast denna bråkdel av 
aktiekapitalet i behåll. 

FAR: En ändring bör begränsas till de regler i första stycket av 13 kap. 
2 §, som är avsedda att tydligare inskriva kraven på likvidationsbalans
räkning och påskynda dess upprättande. Övriga ändringsförslag av
styrks. - - -

förslaget att full täckning skall uppnås för det registrerade aktiekapitalet 
har tillkommit med tanke på bolag med lägsta tillåtna aktiekapital. i framti
den 50000 kr. dvs bolag som ej kan nedsätta aktiekapitalet. Nyheten i 197.'i 
års lag, innebärande att bolag kan fortsätta med halva aktiekapitalet intakt, 
har ju för större bolag, deras kreditorer och anställda visat sig fördelaktig 
genom att göra många eljest erforderliga aktiekapital nedsättningar överflö
diga. Vill man skapa en regel som skall förhindra att bolag - efter en frist 
för rekonstruktion - lever vidare med mindre eget kapital än 50 000 kr, 
skulle det riktiga vara att ändra gällande text i första styckets andra punkt 
till "'det egna kapitalet uppgår till hälften av det registrerade aktiekapitalet, 
dock lägst femtiotusen kronor". Överhuvudtaget bör dock en tvångslikvi
dation - med hänsyn till dess eventuella skade verkningar för anställda och 
borgenärer - ej aktualiseras om t. ex. blott en obetydlig del av det registre
rade aktiekapitalet förbrukats. 

Institutet får intern rel'ision: Institutet delar uppfattningen att bestäm
melserna om likvidation. när aktiekapitalet helt eller delvis gått förlorat, 
bör skärpas. 

Institutet tillstyrker därför förslaget. att styrelsen åläggs ofördröjligen 
upprätta särskild balansräkning då likvidationsanledning kan antas förelig
ga. att en återgång sker till tidigare krav på full tiickning inom viss tid i de 
fall då mer än två tredjedelar av aktiekapitalet gått förlorat och att aktiebo
lag inte får driva verksamhet under längre tid utan att ha två tredjedelar av 
sitt aktiekapital täckt. 

Institutet är medvetet om att det genom denna skärpning kan i vissa 
lägen uppkomma svårigheter för seriösa bolag men att dessa nackdelar väl 
uppvägs av fördelarna i ökat ekonomiskt skydd för företagsformens intres
senter. Det bör i detta sammanhang även understrykas. att gällande lags 
förhållandevis långa tidsfrist för täckande av förlust bör normalt kunna ge 
erforderligt rådsrum för rekonstruktion av ett bolag. 

LRF: Som anförts i reservation till arbetsgruppens yttrande har reglerna 
om likvidation och täckning av förlorat aktiekapital varit föremål för omar
betning så sent som 1975 och därav föranledd lagstiftning varit i kraft 
endast sedan den I januari 1977. I likhet med reservanten finner LRF att 
ytterligare erfarenheter bör dras av nu gällande regler innan dessa ändras. 

Vidare gäller att arbetsgruppen har att framlägga förslag till regeländ
ringar vilka skall försvåra ekonomisk brottslighet. Som arbetsgruppen 
anfört har de olika bolag som används i sådan bnittslighet till helt domine
rande del ett aktiekapital lika med det lägsta tillåtna. LRF finner därför att 
den genom aktiebolag bedrivna ekonomiska brottsligheten skulle pi'1verkas 
helt marginellt om de föreslagna reglerna infördes. I stället är risken stor 
att seriöst arbetande aktiebolag, vilkas verksamhet många gånger är av 
betydelse för sysselsättningen, skulle utsättas för ett onödigt likvidations
hot. vilket bara det kan göra att företagets situation blir ohållbar. 
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.'frtnsku bunkji"ire11inR01: Bankföreningen anser att de föreslagna regler
na om skarpt likvidationsplikt skapar risk for att seriösa företag ibland kan 
tvingas att i onödan gå i likvidation. Utformningen av de f. n. giillande 
reglerna om likvidation~rlikt innehlir enligt bankföreningens mening en 
rimlig balans mellan [1 ena sidan intress.:t for kreditgivare och andra att ett 
holag skall ga i likvidation innan alltför stor del av aktiekapitalet gäll 
förlorat. och. ii andra sidan. intresst:! att ett bolag. som alltjämt har 
livskraft. inte skall tvingas i likvidation i förtid. Felet med nuvarande 
regelsystem iir framförallt att kontrollen över efterlevnaden av reglerna 
inte iir tillfredsstiillandc. 

Bankföreningen ifr~igaslitter dhrfl.ir \)ffi inte det av arbetsgruppen fisyf
tade re~ultatct blittrc ~kulle kunna uppnås genom skärpt kontroll av att nu 
giillande bestiimmelser efterkvs. En sådan kontroll skulle kunna etableras 
genom att bolagsstiimma. till vilken hiinskjutits frägan om bolaget skall 
triida i likvidatinn. i1liiggs skyldighet att utse minst en kvalificerad revisor i 
bolaget. Kravet 11<°1 en kvalificerad revisor skulle diircfter kvarstii till dess 
likvidationsbalansr<ikning utvisar att full tiickning finns för det registrerade 
aktiekapitalet. 

Bankföreningen förordar en p~t det sättet förbtittrad kontroll framför den 
av arbetsgruppen föresli:igna skiirpta likvidationsplikten. 

S1·e11sku ha11delskamnu11Firh1111der: Förslaget att styrelsen ofördröjligen 
skall upprätta lik vidationsbalansriikning när helst anledning förekommer 
till antagande att bolaget förlorat mer än tvi! tredjedelar av sitt aktiekapital 
och alt bolaget mäste inom viss tid förete full tiickning av aktiekapitalet för 
att bolaget ~kall undg~i skyldighet att träda i likvidation har fatt en svä
vande utformning och kan därför knappast förmodas fä annat än en mar
ginell effekt pä otillbörliga förfaranden. Fr~1gan i vad män det bundna 
kapitalet har täckning i tillgangar är för övrigt till stor del en värderings
och därmed en bedömningsfråga. Erfarenheten inte minst från de senare 
årens kriser i vissa branscher visar betydelsen av detta förhiillande i 
praktiken. I sammanhanget aktualiseras också samhällets önskan att med 
hänsyn till sysselsattningen ha tid för att bedöma frågan om en eventuell 
rekonstruktion. Det sagda ger vid handen att en besliimmt'lse som den 
föreslagna. i praktiken sannolikt i första hand skulle drabba seriösa före
tag. ~llm räkar i kris och samtidigt motverka förutsättningarna för en 
rekonstruktion. Att uppthcka nedgtmgen i bolagets eget kapital under 
löpande riikenskap<ir förutsätter en god bokforingsorganisation och ställer 
ökade krav pi1 bolagens arbetsinsats i denna sak. en arbetsinsats som ett 
bolag i tillfälliga ekonomi~ka svårigheter kan använda till annat än att 
kontrollera eget kapital och eventuellt upprätta likvidationsbalansräkning. 
Fi'irslaget att aktiebolag inte fiir driva verksamhet under längre tid utan att 
ha två tredjedelar av aktiekapitalet tiickt kan vidare komma att innebära 
'tora svårigheter for mindre företag i tillfälligt ekonomiskt trängmill och för 
nystartade holag med stora initialkostnader under uppbyggnadsperioden. 
Kra\·et att pi1 tiimligen kort tid tiicka bristen i aktiekapitalet kan för många 
bolag te sig mycket sviirt och ibland omöjligt. Den tvangslikvidation som i 
dessa fall blir en foljd av en oflirm~1ga att täcka bristen medför kapitalför
störing och ncgat!\·a effekter fi)r sys,elshttningen. 

Svenska h<111dclskarnmarforbundet anser att man hör ha en inte alltför 
begr~insad skyldighet att \rada i likvidation vid förbrukning av del av 
aktiekapitalet. Fri1gan bör dock tagas upp till prövning i sam hand med en 
över,yn av aktiebolag~lagen som har andra syften iin de rent brottsföre
brngande !. e\. i samband med iiverviig:rnden om en ny bolagsform för den 
mindre företagsamheten. 
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Stockholms /.:.01111111111 (= k1111111wrkontorer): Avsikten med bestiimmel
serna om likvidation iir att det bundna kapitalet stannar kvar i bolaget och 
fullgör sin funktion som säkerhet för bolagets fordringsägare lll.:h all för
lustbringande verksamheter skall stoppas medan tillgångurna iinnu riicker 
till betalning av skulderna. I den mån staten är fordringsägare exempelvis 
betriiffandc ej erlagda arbetsgivaravgifter eller ej redovisad mer\'ärdeskatt 
har dock hittillsvarande erfarenheter visat att besliimmelscrna ofta ej har 
någon större praktisk betydelse. Avsevärda skatteskulder har nämligen 
ofta kunnat ackumuleras utan täckning hos bolaget ifråga. 

I likhet med juridiska avdelningen och revisionskontoret ifrfiga~ätter 

kammarkontoret om föreslagen skärpning kommer att få avsedd effekt. 
Redan den likvidationsskyldighet den nuvarande lagstiftningen förutsiitta 
borde i sammanhanget vara tillfyllest. Att sä icke iir fallet. utan att många 
företag bedriver sin verksamhet långt efter det all likvidationsskyldighet 
inträffat. måste tillskrivas del förhållandet att myndigheterna ej kontrol
lerar efterlevnaden av lagstiftningen. Det är en brist i utredningen att 
arbetsgruppen. som redovisat att man är medveten om nämnda förhallan
de. ej närmare analyserat orsakerna till att kontrollen ej fungerar. Ej heller 
har arbetsgruppen visat hur efterlevnaden av en skiirpt lagstiftning skall 
kontrolleras. 

En ökad kontroll kommer all kräva avsevärd utvidgning av myndighets
tillsynen. Kammarkontoret sätter därför ett undanröjande av brister i 
registerföringen och bättre kontroll av efterlevnaden av nuvarande lagstift
ning framför arbetsgruppens föreliggande förslag. 

Stocklw!ms kommun (=juridiska avdc/11i11ge111: De föreslagna ~indring
arna av reglerna för likvidation kan förefalla ändam;'llsenliga. Det synes 
dock ink uteslutet att de inte får avsedd verkan. enär arhetsgruppen vare 
sig föreslår nägon reell kontroll eller tillskapar hinder mol all ansvariga 
styrelseledamöter kan hinna avgå. 

Stockholms ko1111111111 I= re1·isio11sko11tor<'I I: Det misshruk och de 
oegentligheter i form av gäldeniirsbrott o. d .. som kunnat konstateras 
förekomma i betydande utsträckning. synes inte ha sin grund i sjiilva 
lagregeln utan i bristande efterlevnad av denna. Detta torde i sin tur till stor 
del bero på att någon reell kontroll fri'm myndigheterna' sida knappast 
förekommer för närvarande. - - -

Man kan i likhet med reservanten hysö tveksamhet all n:dan nu imdra de 
regler som tillkom så sent som 197.'i. Den skiirpning av lagbestämmeberna 
kring huvudregeln. som nu föreslås. rnr dock förutsiiltas bidraga till en 
hiittrc lagefterlevnad vilket enligt revisionskontorets mening fftr tillmiitas 
avgörande betydelse. Bestämmelserna riktar sig emellertid ~om synes 
alltjiimt mot aktiebolaget och dess funktionärer. Ni'igon utvidgning av 
myndighetstill-;ynen ifrågasiitts. si'tvitt revisionskontoret kunnat finna. ej i 
detta sammanhang. Utan en reell kontroll fr[rn myndigheternas sida torde 
effekten av de nya bestämmelserna bli hegriinsad. 

SF1·11ska rc1·isor.rn111fi111Jet: SRS avstyrker förslaget all full liickning för 
det registrerade aktiekapitalet skall uppnfrs viss tid efter dd all likvida
tionsanledning pt1 grund av hristande eget kapital konstaterats. Arhets
gruppen har enligt samfundets mening inte tagit tillböriig hiinsyn till di:n 
ingalunda ovanliga situationen att ett nybildat bolag. som hörjar bedriva 
verksamhet, under de första [1ren kan tvingas redovisa förluster. Diirest 
möjlighet till nedsättning av aktiekapitalet saknas p{i. grund av all detta 
uppgfa till endast minimikapitalet eller strax däröver. skulle en tvi'mgslikvi
dation ofta innebära en onödig och meningslös kapitalförstöring. Samfun-
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det har i och för sig förståelse för den mening som innebär. att ett bolag 
med aktiekapital endast uppg<lcnde till minimibeloppet inte skall för ohe
stiimd tid tillåtas redovisa ett eget kapital {1 hlott hälften av detta helopp. 

Dock anser SRS. att de skäl som framförts som stöd för denna uppfatt
ning har mindre tyngd än de omstiindigheter. som talar for möjlighet till 
fortsatt verksamhet. 

SRS avstyrker till följd av ovansti'1cnde ävt:n de föreslagna iimlringarna 
av 13 kap. 17 9 samt 23 * aktieholagsförorJningen. 

Svenska sparha11b:fi"ireninge11: När det giiller frågan om skiirpt likvida
tionsplikt anser föreningen däremot att nu giillande likvidationsregler utgör 
en rimlig avvägning mellan de olika intressen som skall heaktas. innan etl 
företag försättes i likvidation - fordringsiigares, anställdas. aktidigares, 
samhällets m.11. Det vore olyckligt om företag i onödan försattes i likvida
.tian. Denna synpunkt gäller givetvis oavsett företagets storlek. men olyc
kan skulle fft ytterligare en samhällsekonomisk dimension. om den drab
bade stora företag. Den större clasticitd. som nuvarande regler innehär 
jämfört med de föreslagna, förefaller också vara behövlig med tanke på att 
omfattande förändringar i före\agt:ns linansid\a struktur kommer al\ äga 
rum iiven i framtiden. Förbättrad kontroll av de företag. där missbruk 
konstaterats eller med fog kan misstänka~. förefaller vara en lämpligare 
åtgärd. Förslaget avstyrkes. 

Sveriges advokatsamfimd: Ehuru i promemorian lämnas vissa beskriv
ningar av fall där aktiebolag använts vid ekonomisk brottslighet. har inte 
något fall redovisats där nuvarande bestämmelser i detta hänseende skulle 
ha underlättat det brottsliga förfarandet. Tvärtom uttalas (sid. 46), att 
många bolag torde fortsätta sin verksamhet i strid mot gällande likvida
tionsbestämmelser. Det torde då inte vara en verksam åtgärd att skärpa 
dessa bestämmelser, vilka nyligen prövats i samband med införandet av 
aktiebolagslagen. Samfundet avstyrker sålunda förslaget i denna del. 

Slutligen vill samfundet kommentera uttalandet i promemorian att "till
skott eller eftergift av nu berört slag (för täckande av brist i aktiekapitalet) 
m[1ste vara oåterkalleligt och får således inte vara berot:nde av olika slag av 
villkor·· (sid. 49 och 50). Detta uttalande är ofullständigt. Det är inte 
ovanligt att tillskott förknippas med villkor. exempelvis om återbetalning 
ur framtida vinstmedel (se för detta och andra exempel Kedner- Roos, 
Aktieholagslagen. del Il. sid. 292-293). 

S1·eri~es aktiesparare.i· riksfiirhund: Likvidationsreglerna i aktiebolags
lagen, som delvis ändrades i och med ikraftträdandet av 1975 {1rs aktieho
lagslag. är inte i första hand regler för att förhindra organiserad och 
ekonomisk brottslighet. Likvidationsreglerna torde i stiillet fft betraktas 
som borgeniirsskyddsregler. varvid styrelsen och i fört:kommande fall 
verkställande direktören kan åsamkas personligt ansvar för uppkommande 
skulder i händelse av att dessa ej reagerar såsom reglerna föreskriver. De 
nya reglerna är vissaligen till sitt innehåll mildare än de gamla reglerna, 
men formellt sett strängare. Aktiespararna är därför av den meningen att 
många borgenärer idag skulle ha framgång med civilrättsliga anspråk mot 
styrelse och verkställande dirt:ktör. 

En medelväg skulle kunna vara att kombinera nuvarande regler med 
skyldighet att i årsredovisningen ange att man under räkenskapsåret eller 
därefter fram till årsrt:dovisningens avgivande kallat till extra bolags
stämma för att pröva eventuell skyldighet att träda i likvidation. 

Det iir emellertid förbundets mening att nu giillande regler för likvidation 



Prop. 1979/80: 143 342 

utgör en god avv~igning mellan d.: olika intressen som bör heaktas innan ett 
företag försättes i likvidation. Siirskilt när det giillcr stora företag skulle en 
likvidation i onödan få alltför stora dimensioner. Del är allmänt bekant att 
ett flertal börsföretag under senare ftr drahhats av svåra förluster som lett 
fram till finansiella kriser. Att int.: fler än tvä börsföretag kommit p<i 
obestånd under senare år beror sannolikt p[\ att det varit möjligt att genom 
tidskriivande finansiella saneringsoperationer hiiva uppkommen likvida
tionsplikt. Det är Aktiespararnas hedömning att de nuvarande reglernas 
störn.: elasticitet jiimfört med de föreslagna behövs även i framtiden. d[1 
finansiella svt1righeter kan uppträda. Vi avstyrker diirför hestiimt att pro
memorians förslag till ändrade likvidationsregler i aktiebolagslagen in
föres. 

S 1·criRCS hokfi"iri111-:s- och r<·1·isio11shyråcrs fiirh1111d: Betriiffonde de före
slagna nya reglerna om likvidation och om tiickning av förlorat kapital 
ansluter sig SBRF till vad som anförts i reservation <iv ledamoten Winherg 
med insUmmande av ledamoten Josef son. Vi finner icke att det finnes 
tillriiekliga sbl eller erfarenheter som talar för en ändring av nuvarande 
regler. 

Fi11a11.ricri111:.r/("i/"l'tllf!Cns ji'ircning: I promemorian har ej redovisats nå
got material som utvisar att nuvarande regler inte skulle vara tillfyllest. Det 
torde för övrigt ännu vara för tidigt att dra n[1gra slutsatser av gällande 
regler som införts fr. o. m. den I. I. 1977 vid vilket tillfälle reglerna om 
likvidation m. m. var föremål för bedömning. 

Föreningen föreslår istället att kontroll över niir likvidationsplikt förelig
ger görs pt1 ett tillfredsställande sätt. 

!:ii'enska Ji'iretag11res rik.lförh1111d: Förbundet instämmer i den reserva
tion som styrgruppsledamoten Winherg anfört. Reglerna om likvidation 
och om täckning av förlorat aktiekapital bedömdes under lagstiftningsarhe
tet så sent som 1975. Diirvid ansåg man det vara ett allt for starkt krav att 
en uppkommen brist i kapitalet skulle behöva fyllas p[1 kort tid. Det 
framhölls d[1 att ett företag kunde helastas med stora utgifter under en 
förhållandevis kort period. Det framhölls att detta särskilt gällde nystar
tade företag under deras upphyggnadsperiod. då utgifterna inte <illtid mot
svarades av några nyförvärvade tillg(mgar. - Förbundet anser att det inte 
finns tillriickligl underlag för alt nu jäva vad som anst1gs riktigt 1975. En 
reform av den innebörd som promemorian föresliir skulle i sjiilva verket 
innebära att ett nystartat företag skulle behöva tillskjuta ett större kapital 
~in aktiekapitalet. 

SHJO-Fami!icförcwgcn: Reglerna om likvidation och täckning av förlo
rat aktiekapital var föremål för bedömning i samhand med lagstiflningsar
betet 1975. I promemorian lämnas en redogörelse över motiven vid lagänd
ringen. 

Brottsförehyggande Rådet bygger sina ~indringsförshtg p[1 allmänna reso
nemang och inte på n[1got konstaterat missbruk av reglerna. Någon större 
praktisk erfarenhet av reglerna torde inte heller finnas med tanke på den 
korta tidsrymd snm gått sedan lagiindringen. De allmiinna n.'sonemangen 
är inte av den art att en lagändring är nödvändig innan s[1dan erfarenhet 
vunnits. 

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker SHIO-Familjcforetagen de fö
reslagna reglerna beträffande likvidation och täckning av förlorat aktieka
pital. 

S1-erige.1 ind11stri}i'irh11nd: Den uppmjukning av likvidationsplikten vid 
kapitalförlust som genomfördes i och med 1975 års lagstiftning är enligt 
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förhundets mening uttryck för en rimlig avvägning mellan hcaktansvärda 
intressen. Mot bakgrund av de senaste årens djura industriella kris fram
står skärpta likvidationsregler som synnaligen äventyrliga friln närings
och sysselsättningspolitiska utgångspunkter. Utvecklingen har visat att för 
landet hetydelscfulla företag kunnat hamna i krissituationer som för n(1gra 
år sedan framstritt som osannolika. Det är av stor vikt för landet att 
rekonstruktioner av dessa företag kan ske i ordnade former. Vad som har 
stått på spel har varit inte blott de enskilda företagen utan i betydande grad 
förtroendet för svenskt näringslivs kreditvärdighet på den internationella 
kapitalmarknaden. På grund av storleken pil de operationer som kan före
komma måste det finnas tidsmässigt betydande utrymme till förfogande för 
det finansiella rekonstruktionsarbetct. Nu gällande regler framsttir fdn 
denna utgångspunkt som ändamålsenliga. 

Fiirhundet har först<lelse för de kriminalrolitiska överväganden som 
ligger bakom BRAs förslag men måste konstatera att striinga formalregler 
om likvidationsplikt sådana som BRA föreslagit kan - med hiinsyn till den 
dokumenterade risken för stora industriella kriser - få allvarliga negativa 
konsekvenser för samhället av en storleksordning som inte ingält i BRAs 
bedömning men som det är nödvändigt att beakta vid ett sammanvägt 
ställningstagande till förslaget. 

Förbundet vill mot bakgrund härav avstyrka arbetsgrurpcns förslag och 
instämmer i den av Bankförcningen i sitt remissyttrande förordade lösning
en av innehörd att bolagsstämma, till vilken hänskjutits frågan om bolaget 
skall träda i likvidation, åläggs skyldighet att utse minst en kvalificerad 
revisor i bolaget. varvid kravet på kvalificerad revisor skall kvarstå till 
dess likvidationsbalansräkning utvisar att full täckning finns för det regi
strerade aktiekapitalet. 

Sl'eriges kiipmannafiirbund: Vi anser att det inte finns tillräcklig motive
ring att återgå till de bestämmelser som fanns före år 1976. Vi kan därför 
inte tillstyrka förslagen. 

Sveriges redovisningskonsulters .förbund: BRÅ vill nu skärpa kraven på 
likvidationsplikt, där denna nu inträffar, då mer än 2/3 av aktiekapitalet 
gått förlorat. Utan att nödvändigtvis ha en motsatt uppfattning vill vi fästa 
uppmärksamheten på de många fall där en bokstavstolkning kan få nega
tiva konsekvenser. En rörelse kan tillfälligt ha förbrukat aktiekapitalet 
(snart hänt vid 50.000 kronorsbolag och ofta vid nystartade aktiebolag). 
Bolaget kommer emellertid ur denna kris och stabiliserar sig. Med facit i 
hand efteråt ter sig en likvidation av detta bolag naturligtvis felaktigt - inte 
minst med tanke på sysselsättningseffckten. Detta måste beaktas vid fast
ställandet av den tidsfrist förlustbolaget kommer att tillerkännas enligt 
BRÅ:s förslag. Vidare måste exempelvis enligt vårt förmenande även 
beaktas fall, då bolag erhållit statliga lån med villkorlig återbetalningsskyl
dighet. Med hänsyn till försiktighetsprincipen bör enligt vår uppfattning 
detta lån skuldforas. Motsvarande värde uppstår emellertid ej alltid på 
tillgångssidan utan redovisas bland kostnaderna. Även i detta fall kan 
således bokstavstillämpning av likvidationsplikten få icke önskade elTek
ter. Det är därför angeläget att anvisningar avseende redovisningen av 
dessa lån framkommer från officiellt håll. 

Taxeringsnämndsordfiirandenas rik.1:fi"irh1111d: Förbundet finner nu de 
synpunkter detsamma har att företräda ej anledning till erinran emot för
slagen till skärpning av bestämmelserna om likvidation. 



Prop. 1979/80: J43 344 

3 Kvalificerad revisor m. m. 

Rikstlklagarc11: Ordningen med bundet aktiekapital ersätter delägarnas 
personliga ansvarighet för bolagets skulder. Ett aktiebolag bör därför inte 
få fortsätta sin verksamhet om aktiekapitalet helt eller till väsentlig del har 
gått förlorat. Som framhålls i promemorian visar erfarenheten att åtskilliga 
bolag trots nuvarande bestämmelser om likvidationsskyldighet fortsiillt:r 
en förlustbringande verksamhet till dess tillgångarna praktiskt taget helt 
förbrukats. En effektiv kontroll av och insyn i de företag som niirmar sig 
gränsen för likvidationsskyldigheten ter sig därför angelägen. Jag tillstyr
ker således förslagen att kvalificerad revisor skall finnas i de bolag som 
inte har full täckning för det registrerade aktiekapitalet samt att revisorn 
skall ha inte bara rätt utan även skyldighet att i förekommande fall ansöka 
om likvidation. Som jag utvecklat i annat sammanhang bör på sikt efter
strävas kvalificerad revision i all ekonomisk verksamhet som formellt eller 
reellt kan bedrivas utan personlig ansvarighet. 

Ö1wåklagarcn i Stockholms åklagardistrikt: Arbetsgruppens mening att 
man på sikt skall kunna kräva kvalificerade revisorer i alla bolag biträds. 
Jag anser det också angeläget att undersöka möjligheterna att ändra regler
na om tillsättandet av revisorer så att dessa blir mer fristående fr~n bola
get. 

Arbetsgruppen föreslår att man redan nu inför en bestämmelse att i 
bolag, där enligt senast fastställda balansräkning full täckning saknas för 
bolagets registrerade aktiekapital, minst en av stämman utsedd revisor 
skall vara godkänd eller aukto~iserad. Härigenom skulle man vinna den 
fördelen. att kvalificerade revisorer skulle komm<i att tillsättas i de företag 
som är i riskzonen på så säll, att aktiekapitalet till viss del gått förlorat men 
likvidationsplikt ännu ej intriitt. Enligt min bedömning torde emellertid 
detta inte vara särskilt verks<imt för att i brottsförebyggande syfte få in 
kvalificerade revisorer i bol<igen. Det torde finn<is skäl att förmoda, att 
man i de företag som drivs på mindre nogräknat siitt vill undvika tillsättan
det av kvalificerade revisorer. Av denna anledning kan man befara att 
räkensk<lperna förs så att de ger sken av att täckning finns för aktiekapita
let. Ett lämpligare och enkl<ire förfarande vore därför att bestämma, att 
dessa revisorer skall utses i aktiebolag med visst inregistrerat <iktiek<ipital 
och att ändra beloppen allteftersom antalet kvalificerade revisorer utökas. 

Ö1wåklagare11 i Göteborgs åkfogardistrikt: I avsnitt 9 i promemorian 
föreslås att kvalificerad revisor skall finnas i aktiebolag som enligt senast 
fastställda balansräkning inte redovisar full täckning för det registrerade 
aktiekapitalet. M<in kan förvisso instämm<i i att det är önskvärt med 
kvalificerad revision beträffande dessa bolag i riskzonen. Förslagets prak
tiska betydelse torde dock förminskas betydligt om man inte lagstiftnings
vägen sörjer för <itt dessa kvalificerade revisorer får betalt för sitt arbete. 
För närvarande lär det tyvärr vara så. att dessa bolag på grund av 
betalningssvårigheter ofta får klara sig utan revisorstjänster överhuvud. 
Rättelse borde kunna åstadkommas genom <itt arvode till kvalificerad 
revisor fören<ides med förmånsrätt eller kom att omfattas av den statliga 
lönegarantin. Förslaget att ålägg<i revisor skyldighet att agera vid konstate
rad kapitalbrist tillstyrks. 

Ö1wi/klagarc11 i Malmö åklagardistrikt: Jag vill framhålla att det ej 
synes fullt realistiskt att tro att styrelsen i fåmansbolag, som driver bolagen 
just för att bland annat undandra det allmänna utskylder. genom en regel i 
aktiebolagslagen skulle kunna förmås att tillsätta auktoriserad eller god-
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känd revisor när 1/3 av aktiekapitalet är förbrukat. Jag vill diirför i sådana 
fall förorda personligt betalningsansvar. Det iir riktigt som arbetsgruppen 
framht11\er att revisorerna har en nyckelroll. Målet bör därför vara att det 
for varje bolag kriives kvalificerad revisor. 

liinscl/.:./agllren i Ä!i·shorg1 /t/11: Det föreslagna sjätte stycket i 10 kap. 3 ~ 
tillstyrks. Det är av värde att kvalificerad revisor finns i aktiebolag som ej 
har full täckning för det registrerade aktiekapitalet. Det iir ocksft tillfreds
stiillande att den förbättrade kontroll av bolaget som blir en följd därav 
ytterligare förstärks därigenom att revisorn uttryckligen blir skyldig att 
ansöka om likvid<ition niir bristen i aktiekapitalet inte täcks och bolags
stämman ej beslutar om likvidation ( 13 kap. 2 * ). Jag delar arbetsgruppens 
mening att på sikt bör finnas kvalificerad revisor i varje aktiebolag. 

liinså/.:./agaren _fi'ir speciella mål: Därest nuvarande regler kompletteras 
med föreslagen åtgärd att kvalificerad revisor skall finnas i bolag som 
saknar full tiickning för aktiekapitalet. torde detta vara en i nu berört 
hiinseende tillräcklig garanti. 

Stuc/.:.holms tingsrii11: Tingsriitten delar arbetsgruppens uppfat\ning at\ 
det bör ställas ökade krav på kvalifikationer hos aktiebolagens revisorer. 
Det mäste emellertid i dagens läge beaktas att tillgången på revisorer med 
erforderlig kompetens inte torde vara tillräcklig. Det vore vidare värdefullt 
om revisorerna kunde få en gentemot bolaget mer självständig ställning. 
Tingsriitten finner arbetsgruppens förslag i denna del väl motiverade. 

Ri/.:..1po/isstyrelsen: BRÅ-gruppen har i likhet med den arbetsgrupp inom 
BRÅ som utarbetade promemorian om revisors verksamhet framhållit 
betydelsen av att ha kvalificerade revisorer i alla aktiebolag. Det är i och 
för sig ett acceptabelt förslag, även om patent- och registrerings verket givit 
uttryck för en annan uppfattning. Vad som dock för anses negativt för en 
sådan ordning är PRVs uppfattning om tillgången på revisorer. Om PRV 
har rätt skulle BRÅ-gruppens förslag, att föreskriva kvalificerade revisorer 
i alla aktiebolag som är i riskzonen, aldrig kunna komma att genomföras i 
praktiken. Skäl kan därför föreligga att redan nu överväga en annan ting
ens ordning, exempelvis ett aktivare agerande i vissa aktiebolag från 
skatterevisorernas sida. 

Oaktat att BRÅ-gruppen anser att det skulle vara värdefullt med revi
sorer som står mera fria från bolagsstämman. har gruppen likväl undvikit 
att komma med synpunkter och förslag på hur revisorerna skall bevaka de 
intressen det allmänna har i aktiebolagen som skatteborgenär, kreditgivare 
och lönegarant. I promemorian "Revisors verksamhet" föreslås en upp
mjukning av revisors tystnadsplikt och en ändring av upplysningsskyldig
heten för revisorer i syfte att möjliggöra ett större uppdagande av ekono
misk brottslighet. Mot bakgrund av de remissvar som inkommit från bl. a. 
kommerskollegium och revisorernas intresseföreningar (FAR och SRSJ får 
det anses tveksamt. om BRÅ-gruppens förslag avseende revisorernas 
framtida verksamhet inom aktiebolagen i realiteten kommer att innebära 
en effektivisering av bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. 
Detta gäller särskilt kriminella verksamheter i fåmansaktiebolag. Styrelsen 
anser det därför vara nödvändigt att frågan om inrättande avs. k. offentliga 
revisorer prövas i samband med att justitidepartementt:t tar ställning till 
BRÅ-gruppens förslag. Ett alternativ är naturligtvis att de ökade resur
serna för taxerings- och skatterevisioner används på ett sådant sätt att 
skatteviisendets revisorer i större utsträckning än i dag ägnar aktiebolagen, 
särskilt fåmansbolagen. kontinuerlig och målinriktad uppmärksamhet. 

Bankinspektionen: De krav på ökad användning av kvalificerad revisor 
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som förs fram i promemorian när det gäller aktiebolag som inte har full 
tiickning för aktiekapitalet ligger helt i linje med inspektionens ställningsta
ganden i bl. a. remissyttrandena över BRÅ:s PM ( 1978: 2l Revisors verk
samhet och betiinkandet <SOU 1978: 67) Nya bolagsregler. Revisors skyl
dighet att verka för att ett bolag som inte har erforderlig tiickning för sitt 
aktiekapital träder i likvidation utgör också en förbättring. Inspektionen 
godtar förslagen i denna del. 

S111ckho/111s fimJhörs: Enligt förslaget skall revisor ha samma skyldighet 
som för närvarande åvilar styrelsen, alltså skyldighet ansöka om likvida
tion niir bristen i aktiekapitalet inte täcks och holagsstämman underlåter 
att besluta om likvidation. Förslaget tillstyrkes. 

I promemorian föreslås ett tillägg till 10 kap. 3 * aktiebolagslagen att 
minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara kvalificerad i bolag 
där enligt senast fastställda balansräkning full tiickning inte finns för bola
gets registrerade aktiekapital. Styrelsen h<ir intet att invända mot detta 
förslag men vill p{1peka att krav på kvalificerad revisor redan gäller för 
börsföretagen. 

Riksrn·isionsl'crket: Det är enligt RRVs mening tveksamt om förslaget. 
att kvalilkerad revisor skall finnas i bolag som inte har full täckning för det 
registrerade aktiekapitalet, går att genomföra i praktiken. Arbetsgruppen 
har inte gjort någon uppskattning av omfattningen av situ<itioner då kvalifi
cerad revisor enligt gruppens förslag skulle behöva anlitas. F. n. torde 
tillgången på kvalificerade revisorer vara tämligen liten i förhållande till det 
totala revisionsbehovet. RRV får i detta hänseende hänvisa till sitt yttran
de över 1974 års bolagskommittes delbetänkande ''Nya bolagsregler 
m. m." !SOU 1978: 67, RRV dnr 1978: 1464). 

Det är dessutom oklart vem som skall bestrida kostnaderna för revision i 
de fall då länsstyrelsen förordnat revisor liksom hur lång tid kravet på 
kvalificerad revisor skall bestå. 

RRV har ingen erinran mot en sådan ändring av lagtexten att det uttryck
ligen framgår att revisor har skyldighet att ansöka om bolagets likvidation. 

Riksska11e1·erkct: RSV har inte något att invända mot förslaget att kvali
ficerad revisor skall finnas i bolag som saknar full täckning för det registre
rade aktiekapitalet. För det fall behörig revisor inte utses. kan länsstyrel
sen efter anmiilan av envar utse sådan revisor. Arbetsgruppen uttalar ( s. 
65) <ill registreringsrnyndigheten i den mån den uppmärksammar förhåll<in
det l;impligen gör sådan anmälan. RSV utgår från att arhetsgruppens 
uttalande skall tolkas så att registreringsmyndigheten skall göra sådan 
anmiilan i de fall myndigheten genom tillgängliga handlingar observerar 
fiirhål landet. 

Det kan ifrfigasättas om föreslagen lagtext ger länsstyrelsen möjlighet att 
på anmälan av myndighet förordna revisor. Någon sådan rätt att förordna 
behörig revisor har länsstyrelsen inte tillagts ex officio. Uttrycket "envar" 
torde inte kunna innefatta myndighet. 

Lagtexten bör enligt RSVs mening ändras enligt följande: 

10 kap. 6 ~ 

Fijreslagen lydelse i PM 

"På anmälan sk<tll länsstyrelsen 
förordna behörig revisor 

I. när ..... . 1jii11c styckena 
2. när revisor ....... eller 

Ändrad lydelse 

Behörig revisor skall förordnas 

I. när ..... . ~jiille styckena 
2. när revisor ....... eller 
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3. när bestämmelse ....... . 
åsidosatts. 
Anmälan enligt första stycket 

kan göras av envar.,. 

347 

3. när bestämmelse ....... . 
åsidosatts. 
Förordnande enligt första stycket 

utfordas av liinsstyrdsen på anrnii
lan eller så snart förhällandet p{1 an
nat sätt blir känt. 

En risk i detta sammanhang kan vara att den som verkligen missbrukar 
akticbolagsformen hellre låter bolaget gii i likvidation än underkastar det 
en kvalificerad revision. Detta kan då siirskilt giilla fåmansbolag. När det 
giiller taxeringskontrollen granskas dock fåmansbolagen numera tillsam
mans med sina delägare vilket medför att kontrollen underliittas. 

RSV delar arbetsgruppens uppfattning att en absolut plikt uttryckligen 
hör införas för revisor att ansöka om bolags försättande i likvidation i de 
fall enligt hans uppfattning likvidationsplikt föreligger till följd av bristfällig 
tiickning av aktiekapitalet och bolagsstiimman ej skulle besluta härom. I 
promemorian uttalas också att en revisor som i samband med konflikt med 
styrelsen/aktieägarna cntledigas ocksil under en sblig tid härefter. utan 
uttryckligt stöd i lag, bör anses ha behörighet att ansöka om bolags försät
tande i likvidation. RSV ifdgasiitter om en sf1dan behörighet och skyldig
het kan tilläggas revisor utan uttryckligt stöd i lagen. Lagtexten bör därför 
förtydligas med en uttrycklig regel härom (se förslag som redovisats i 
avsnitt 2). - - -

I samband med ändringar i lagstiftningen angående revisorer i avsnittet 
ovan kan det bli aktuellt att snarast överföra samma krav som stadgas i 
ABL vad gäller revisorer att gälla för pensionsstiftelser. 

Kommcrskollcgi11111: De hittillsvarande reglerna beträffande revisors 
möjlighet att i visst fall inge likvidationsansökan är oklara. Kollegiet har ej 
n[1got att erinra mot att denna osäkerhet undanröjs på det föreslagna sättet. 
Det bör emellertid påpekas att det här är fråga om en enda specifik 
situation vaii'ör den positiva effekten av att lägga en absolut förpliktelse på 
revisorn ej bör överdrivas. 

I promemorian föreslås vidare att kvalificerad revisor skall finnas i bolag 
som inte har full Uickning av aktiekapitalet. Som kollegiet anfört i sitt 
yttrande 1979-02-14 över BRA PM (1978: 2) - Revisors verksamhet -
kommer praktiska möjligheter att finnas att inom några [1r ställa krav på 
kvalificerad revisor i samtliga aktiebolag. Det finns knappast anledning att 
fram till dess ställa särskilda krav p[t kvalificerad revisor i bolag utan full 
täckning av aktiekapitalet. Värdet av en sådan regel torde dessutom bli 
relativt ringa. I de åsyftade fallen torde oftast gälla att skadan så att säga 
redan är skedd när den nye revisorn utses. 

I sammanhanget vill kollegiet aktualisera ett problem som bör uppmärk
sammas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Den kvalificerade externa revi
sionen utövas idag av privata yrkesutövare. När fråga uppkommer om att 
åtaga sig nya uppdrag måste detta självfallet åtminstone delvis bedömas 
utifrån affärsmässiga hänsyn. Det är bl. a. p{1 grund härav inte alldeles 
givet att alla bolag - även sådana i svåra ekonomiska !i.igen - får reell 
möjlighet att tillgodose ett krav på kvalificerad revisor. Möjligen kan här 
fordras åtgärder från samhällets sida. 

Skånes ha11de/skammare: Revisor föreslås i promemorian fä skyldighet 
att ansöka om att bolaget skall försättas i likvidation om bristen i aktiekapi
talet inte täckts inom föreskriven tid. Förslaget kan sägas lägga ett myndig-
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hetsansvar p~i revisorn. vilket med hiinsyn till revisorns fristi1ende stiillning 
inte iir liimpligt. Ciod revisionssed anger redan nu vad revisor hör göra niir 
ett holag hamnar i ovan heskrivna situation. Revisors fortlöpande kontroll 
av ett företags hH;enskaper har i sig en viss förebyggande verkan mot 
ekonomisk brottslighet. men Handelskammaren betvivlar att nu förclig
gamlc li:irslag skulle ha niigon brottsfurebyggande verkan utöver vad som 
uppnf1s av lagen i dess nuvarande lydelse och erinrar om att revisor redan 
nu kan ansiika om aktiebolags försi1ttande i likvidatinn. Här må ocks[1 
erinras om vad ovan sagts om värderingsfn°igornas betydelse i samman
hanget. Förslaget skulle enligt Handclskammarens mening mot den bak
grunden innch~ira att ett orimligt ansvar lades pil revisorn. 

Vidare föreslås att kvalificerad revisor skall finnas i holag som inte har 
full täckning för aktiekapitalet. Handelskammaren ställer sig i princip 
positiv till förslaget men vill dock peka pii svårigheten att finna revisorer 
som är villiga att [1taga sig revisiunsuppdrag för ekonomiskt svaga bolag. I 
promemorian antyds att länsstyrelsen i framtiden skulle komma att utse 
revisorer för alla aktiebolag. Handelskammaren hctraktar detta som en 
icke önskvärd strävan mot ytterligare samhällskontroll av företagen. Det 
kan vidare erinras om att propåer i denna riktning avslagits av riksdagen. 

Handelskammaren .fi"ir Örebro och Viistmanlands län: Genom lagänd
ringarna skapas förutsättningar för att bolag, som befinner sig i en ekono
miskt vacklande situation. tillföres den sakkunskap. som kriivs för att 
bolaget. alla berörda till gagn, inte fortsätter en förlustbringande rörelse i 
strid med akticbolagslagcns bestämmelser. 

Patent- och rcgistreri11g.1w'rket: Förslaget innebär att alla bolag. som 
saknar full täckning för det registrerade aktiekapitalet. skall utse minst en 
kvalificerad revisor. Patentverket kan i och för sig dela de synpunkter 
arbetsgruppen anfört i promemorian till stöd för skärpt kontroll av de 
företag, som saknar full täckning för det egna kapitalet. Den vidstriickta 
tillämpning som förslaget innebär. anser patentverket ej vara motiverad 
eftersom det iir en alltför drastisk åtgärd att tvinga seriösa holag. som 
befinner sig i en tillfällig förlustsituation. att anlita kvalificerad revisor. Ett 
alternativ vore enligt patentverkets uppfattning att kvalificerad revisor 
måste utses i bolag. som under en längre tid saknat täckning för en viss del 
av aktiekapitalet. Patentverket vill dock understryka vikten av att införan
det av en sådan ordning ej sker förrän tillgången på kvalificerade revisorer 
säkerställts. Ett särskilt problem iir frågan om vem som skall bekosta 
revisors arvode då medel för detta iindamål saknas i ett bolag. 

Patentverket vill p[1peka att nuvarande granskningsrutiner beträffande 
inkomna balansräkningar ej omfattar kontroll av huruvida aktiekapitalet 
har Uickning. Om förslaget läggs till grund för lagstiftning kräv~ att patent
verket får pt:rsonal med revisorskompetens till sitt fö1fogande for att 
kunna fullgöra en utvidgad granskning. 

Enligt förslaget skall revisor åläggas samma skyldighet som nu föreligger 
för styrelse att i en viss angiven situation ansöka om att bolaget försätts i 
likvidation. Redan nu har revisor möjlighet att göra sådan anmälan och det 
Hir följa av god revisorssed att revisor tar initiativet till likvidation i de 
speciella fall som förslaget åsyftar. Att ersätta den nuvarande ordningen 
med en uttrycklig skyldighet framstår knappast som meningsfullt. 

Vid underlåtenhet att agera kan revisorn inte göras per~onligt ansvarig 
för bolagets förbindelser och någon annan sanktion föreslås inte. Patent
verket avstyrker diirfor förslaget i denna del. 

Uinsstyrelsen i Giiteborgs och Boh11s liin: Länsstyrelsen tillstyrker de 
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framlagda förslagen. De synes iignade att förb;ittra kontrollen av att aktie
bolagslagens regler om likvidation efterlevs. 

Liinsstyre/sen i Malmöhus län: Länsstyrelsen delar gruppens uppfatt
ning att genom föreslagen ändring av aktiebolagslagcn skapas större siiker
het för att lagens bestämmelser om likvidationstvfmg efterleves. 

FAR: Det kan inte uteslutas att detta förslag - att kvalificerad revisor 
skall finnas i de bolag som inte har full täckning för sitt registrerade 
aktiekapital - ibland skulle kunna få vissa fördelar. I de llesta fall torde 
emellertid ett revisorsbyte p[1 detta stadium komma alltft1r -.ent. Enligt 
FARs uppfattning bör man i stiillet - som i annat sammanhang nyligen 
aktualiserats - verka för att kvalificerad revisor skall finnas i alla aktiebo
lag. 

I övrigt hänvisas till synpunkter betriiffande behovet av att förstärka 
PRV:s resurser. som FAR framfört i andra remissyttranden. - - -

Betriiffande den ändring som avser revisors uppgifter m;lste framh[tllas 
att revisor principiellt ej bör {1higgas ansvaret för att försätta ett bolag i 
likvidation. Ansvaret för denna viisentliga forvaltningsi'ttgänl hör uteslu
tande ligga hos bolagets ledning och ägare. Revisor bör ej indragas i den 
intressekonflikL som kan uppst<I i ett bolag. vars styrelse anser sig kunna 
reda upp situationen och klara sysselsättningen för de ansUillda. Det finns 
även skäl att framhålla att revisorn under alla förhållanden skall kontrolle
ra att styrelsen fullgör sina åligganden enligt aktiebolagslagen. 

Institutet fiir intern rnision: Med hiinsyn till de intressen den externe 
revisorn har att beakta tillstyrker Institutet förslaget om skyldighet för 
reviSllrn att. i det fall dä bolagsstämman ej beslutar om likvidation. ansöka 
hos rätten att bolaget skall försiittas i likvidation. liksom övriga förslag 
under ovanniimnda rubrik. 

LRF: Kan det konstateras att tillgången på kvalificerad revisor möjliggör 
förslagets genomförande har LRF ingenting att inviinda mot förslaget. 

TCO: Slutligen vill TCO också understryka det an!!eli1gna i att det ägnas 
ytterligare uppmiirksamhet åt frågan om revisorer som står mer fria från 
bolagsstiimman. 

Svenska ba11~fi'irl'nini:c11: Bankföreningen anser riktigt att revisor pr1 säll 
föreslagits i promemorian. får skyldighet att hos rätten an~öka att bolaget 
försätts i likvidation. 

Bankföreningen tillstyrker det av arbetsgruppen föreslagna tilliigget i 10 
kap. 3 ~ aktieholagslagen att minst en av bolagsstiimman utsedd revisor 
skall vara kvalificerad i bolag där enligt senast fastställda balansräkning 
full tiickning inte finns för bolagets registrerade aktiekapital. 

Svenska h11ndl'iskammwforh1111dc1: Revisor föreslås i promemorian få 
skyldighet att ansöka om att bolaget skall fiirsättas i likvidation om bristen 
i aktiekapitalet inte tiickts inom föreskriven tid. Förslaget kan sägas h1gga 
ett myndighetsansvar p~1 revisorn. vilkl'I med hiinsyn till revisorns fristiien
de stiillning inte iir liimpligt. God revisionssed anger redan nu vad revisor 
hör göra när ett bolag hamnar i ovan beskrivna situation. Revisors fort
löpande kontroll av ett företags riikenskaper har i sig en viss förebyggande 
verkan mot ekonomisk brottslighet. Svenska hamlelskammarförbundet 
betvivlar dock att nu föreliggande förslag skulle ha någon brottsförchyg
gam.lc verkan utöver vad som uppnås av lagen i dess nuvarande lydelse 
m:h erinrar om att revisor redan nu k<m ansöka om aktiebolag~ för5ättande 
i likvidation. Hiir må ocks[1 erinras om vad ovan sagts om viirderingsfd1-
gornas betydelse i sammanhanget. Fi.irslaget skulle enligt förbundets me
ning mot den bakgrunden innebiira att ett orimligt ansvar lades pt1 revisorn. 
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Vidare föreslf1s att kvalificerad revisor skall finnas i holag som inte har 
full täckning för aktiekapitalet. Svenska handelskammarförbundet ställer 
sig i princip positiv till förslaget men vill dock peka på svårigheten att finna 
revisorer som iir villiga att åtaga sig revisionsuppdrag för ekonomiskt 
svaga bolag. I promemorian antyds att länsstyrelsen i framtiden skulle 
komma att utse revisorer för alla aktiebolag. Handelskammaren betraktar 
detta som en icke önskvärd strävan mot ytterligare samhiillskontroll av 
företagen. Det kan vidare erinras om att propåer i denna riktning avslagits 
av riksdagen. 

Si·enska rei·isor.rnmfundet: Förslaget innebär att till 10 kap. 3 ~ skall 
fogas ett nytt stycke vari krävs att minst en auktoriserad eller godkiind 
revisor skall utses i aktiebolag. i vilka enligt faststtilld balansräkning täck
ning inte finns för bolagets registrerade aktiekapital. 

Samfundet har i annat sammanhang (bl. a. Hrottsförebyggande rådets 
promemoria 1978: 2 '"Revisors verksamhet .. ) yttrat sig över liknande för
slag. Av dessa yttranden framgår. att SRS tillstyrker kravet på att kvalifi
cerad revisor på sikt skall utses i alla aktiebolag. Enligt samfundets över
väganden kan en sådan bestämmelse träda i kraft redan vid ingången av år 
1982. dvs. vid den tidpunkt då samtliga aktiebolag med aktiekapital under 
50 000 kr. senast skall vara avvecklade. Enligt samfundets uppfattning 
finns inte tillräckliga skäl för att redan innan en sådan förväntad lagstift
ning genomföres införa speciella bestämmelser för aktiebolag som saknar 
täckning för bolagets registrerade kapital. Det kan tilläggas. att ett inträ
dande av kvalificerad revisor först på detta stadium ofta kan tänkas vara 
för sent. SRS avstyrker därlor förslaget i föreliggande lydelse men förordar 
samtidigt en ändring av innebörd att kvalificerad revisor skall utses i alla 
aktiebolag för det räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 1 januari 
1982. 

Enligt förslaget i 1 J kap. 2 ~ skall revisor under vissa förhållanden hos 
rätten ansöka att bolaget försättes i likvidation. Nu gällande lydelse av 
lagrummet innebär att revisor kan göra sådan ansökan men att skyldighet 
därtill inte föreligger. Samfundet avstyrker den föreslagna skiirpningen. En 
ändring enligt förslaget skulle innebära. att revisorn kunde tvingas aktivt 
ingrira i holagets förvaltning, vilket inte kan anses förenligt med revisors
uppdraget. Styrelseledamöter och under vissa förhållanden aktieägare kan 
genom att piita sig personligt ekonomiskt ansvar underlåta att söka bolaget 
i likvidation. Bakgrunden hiirtill kan vara en övertygelse att holagcts 
ekonomiska situation skall kunna redas upp och sysselsättningen för de 
anställda riiddas. Det måste d{1 anses missriktat att kräva att revisorn 
under alla förhfillandcn skall vara skyldig att söka bolaget i likvidation. 

Srenska .1parhank.1:f('ireninRen: Sparbanksföreningen tillstyrker för
slagen. 

Si·erigcs (u/i-ok,1t.w1m.fimd: Det föreslås att bolagets revisor skall ha. inte 
endast rätt, utan skyldighet att ansöka om likvidation, när bristen i aktieka
pitalet inte täckts och heslut om likvidation inte fattats av bolagsstämman. 
Enligt vad som uttalats i promemorian ger detta förslag mö.ilighet för 
revisorn att agera endast i det fall att bolagsstämman konstaterat, att 
aktiekapitalet ncdgåll under den kritiska gränsen och bristen diirefter inte 
ttickts vid ordin<trie bolagsstämma. Att den ekonomiska brottsligheten 
nämnvärt skulle p[1vcrkas av att ge den tillsatta revisorn ökade rättigheter i 
ett sådant fall synes knappast sannolikt. Samfundet avstyrker därför för
slaget också i denna del. 

Ytterligare föreslås. att kvalificerad revisor skall finnas i holag. som inte 



Prop. 1979/80: 143 351 

har full t~ickning för det registrerade aktiekapitalet. Den konkreta innebör
den av detta förslag skulle vara. att i ett aktieholag som inte har godkänd 
eller auktoriserad revisor. och där enligt senast fastställda balansräkning 
full täckning inte finns. hyte av revisor måste ske och kvalificerad revisor. 
som är villig att åtaga sig uppdraget. vidtalas. Enligt samfundets mening 
kan häremot riktas inv~indningen dels att det inte är uteslutande av godo att 
byte av revisor sker i en för bolaget kritisk situation. dels att det kan visa 
sig förenat med svårigheter att i det angivna läget finna en kvalificerad 
revisor villig att åtaga sig uppdraget. Av nämnda skäl anser sig samfundet 
inte böra tillstyrka förslaget i denna del. 

S1·eriges aktiesparares rik.l:ti"irh1111d: Samtliga börs- och fondhandlare
noterade företag har på grund av sin storlek och verksamhetens omfattning 
auktoriserade och eljest högt kvalificerade revisorer. 

S1·erigc.1· ho~tiirings- och r1'1·isio11shyräcrs jilrh1111d: Likaledes av st yrkes 
förslaget om "kvalificerad" revisor i alla bolag som inte har full täckning 
av aktiekapitalet. 

Fi11w1.~ieri11p:fi'iretagcns j('irening: Föreningen förordar dessa förslag. 
S1·cns/.:a fi'iretagares rik.1förh1111d: För närvarande har revisor rätt att 

anmäla företaget i likvidation om han finner att likvidationsplikt intr~itt 

genom att bolagsstämman ej vidtagit föreskrivna f1tgärder för att bota 
kapitalbristen. Någon skyldighet att göra detta har inte revisorn. Förbun
det ställer sig tveksamt till promemorians förslag att sådan skyldighet nu 
skulle åläggas revisorn. Aktieägare och företagsledning har dock ett per
sonligt ansvar för affärsförbindelser, om de fortsätter att driva verksamhe
ten, oaktat att likvidationsplikt inträtt. De har också ett ansvar i händelse 
av eventuella brott mot gäldenärer. Vidare skall revisorn enligt god revi
sionssed anmiirka i sin revisionsberättelse. om likvidationsplikt inträtt. 
Anmärkning i berättelsen skall för övrigt göras redan tidigare. nämligen 
när företaget upprättat likvidationsbalansräkning eller enligt revisorns me
ning varit skyldigt att upprätta likvidationsbalansräkning. Revisionsberät
telsen insänds till Patentverket och är en offentlig handling. Patentverket 
får därigenom kännedom om den redan inträffade eller potentiella lik vida
tionsplikten. och upplysningen om denna är genom verket tillgänglig för 
företagets kunder. långivare. kreditupplysningsinstitut och andra. Revi
sorn kan vidare framtvinga extra bolagsstämma för prövning av likvida
tionsfrågan. 

förbundet är. å andra sidan. ej tillfreds med tanken att ett aktiebolag 
under en längre tid skall kunna drivas vidare med ett otillåtligt förbrukat 
aktiekapital. Ägare och företagsledning gör troligen ofta den bedömningen 
att svårigheterna med soliditeten är övergående, och att hristen snart 
kommer att kunna riittas till. Ibland är denna bedömning helt riktig. ibland 
är den det inte. I de senare fallen kan företagets fortsatta uppträdande på 
marknaden rent faktiskt bli vilseledande för omvärlden. 

Om en ändring av reglerna skall genomföras. anser förbundet det dock ej 
riktigt att åliigga revisorn skyldighet att anmäla företaget till likvidation. 
En acceptabel ändring kan diiremot vara att Patent verket får riitt att 
initiera likvidationsmål vid vederbörande tingsrätt. när Patent verket av 
senaste ordinarie revisionsberättelse inhämtat att revisorn ansett lik vida
tionsplikt ha inträtt genom att företaget ej fyllt kapitalbristen i den ut
sträckning och inom den tid som lagen anvisar. 

Promemorians motiv för förslaget om kvalificerad revisor är att risken 
för missbruk av akticbolagsformen skulle vara siirskilt stor hos de små 
aktiebolagen. Det är dock. anser förbundet. sv{1rt att se varför den hegrän-



Prop. 1979/80: 143 352 

sade storleken hos ett aktiebolag i och för sig skulle öka risken för brotts
ligt förfarande. Vad promemorian utsagt speglar viil inget annat än det 
faktiska förhållandet att 5 000 kronorsbolagen utgör mer än hälften av alla 
holag. Förbundet anser diirför att förslaget inte iir tillräckligt motiverat. 
För övrigt begriinsar tillgången till kvali.ficerade revisorer rent praktiskt 
möjlig_~etcn att g~nomföra förslaget inomjen _niira framtid. Med _tvekan kan 
dock lorbundet tanka sig att kvalificerad revisor skall mträda 1 företag. tbr 
det egna kapitalet enligt upprättad likvidationsbalansräkning understiger 
en tredjedel av aktiekapitalet. Lån hos aktieiigare skall diirvid anses som 
en tillgång. om det inte är uppenhart att lf1n1agaren saknar förmilga att 
återbetala lånet. 

.'frcriges grossi.1·zforh1111d: Förslaget innebär bl. a. att s. k. kvalificerad 
revisor skall finnas i holag. som inte har full täckning för holagets registre
rade aktiekapital. Detta förslag är enligt vår mening alltför begriinsat. I den 
dehatt som pågilr om revisorer. deras arbetssätt. ansvars- och kompetens
områden framkommer ofta. all alla företag borde ha kvalificerad revisor. 
Dessa tankar har även förekommit i utredningsförslag samt i motionsyr
kanden. Det är möjligt. att det nu framlagda förslaget skall ses som en 
etapplösning av frågan om obligatorisk revision av alla kapitalassociations
former. men förslaget iir trots detta alltför hegriinsat och horde ha utfor
mats som ett förslag om kvalificerad revisor för alla bolag och ekonomiska 
föreningar. 

Sll/O-Familkfi:iret11ge11: SHIO-Familjeföretagen tillstyrker förslaget 
beträffande kvalificerad revisor. Ett genomförande av detta förslag mins
kar även behovet av en särskild regel om att revisor skall ha skyldighet att 
ansöka om likvidation för bolaget i vissa fall. Detta beror bl. a. på de högre 
krav samhiillet ställer på de kvalificerade revisorerna. vilket bl. a. framgår 
av det uttalande från Kommerskollcgie revisionsenhet som citeras av 
Brottsförehyggande Rådet I sid. 65-66). Där konstateras bl. a. att M1gan 
om underlåtelse från revisors sida att göra anmälan till rätten i vissa fall 
kan medföra discipliniir åtgiinl. 

Vidare hör noteras att revisorsorganisationerna f. n. överväger frågor i 
anslutning till att företag blir tvungna att begära sig i likvidation. Hrottsfö
rebyggande Rådet avvaktar resultalet av dessa övervhganden innan förslag 
lämnas om hur revisor bör agera om bolagets aktiekapital har giitt förlorat 
till mer än 213 men styrelsen vägrar att uppriitla likvidationshalansriikning 
och kalla till bolagsstiimma. Enligt SHIO-Familjcföretagens uppfattning 
kan det finnas anledning att iiven avvakta rcvisionsorganisationernas över
väganden innan heslut fattas beträffande revisors skyldighet att i vissa fall 
ansöka om likvidation av företaget. 

Med hänvisning till ovanst{1ende tillstyrker SHIO-Familjeföretagen för
slaget beträffande kvalificerad revisor men avstyrker tills vidare införandet 
av en skyldighet för revisor att i vissa fall hegiira företaget i likvidation. 

Si·eriges i11d11srr(fi"irh1111d: Förhundet avstyrker förslaget att revisor fär 
skyldighet att hos rätten ansöka om att bolaget försätts i likvidation niir 
likvidationspliktcn inte uppfyllts av bolagsstiimman. - - -

Förbundet tillstyrker det av arbetsgruppen föreslagna tilliigget i 10 kap. 
3 * aktieholagslagcn att minst en av bolagsstiimman utsedd revisor skall 
vara kvalificerad i bolag diir enligt senast fastställda balansräkning full 
täckning inte finns för bolagets registrerade aktiekapital. 

S1·erigcs kiipman111(fi)rb1111d: Vi har inget att erinra mot fi.irslaget betri1f
fande kvalificerad revisor. men avstyrker förslaget att revisor skall ha 
skyldighet att under ni1mnda betingelser begi1ra företaget i likvidation. Vi 
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anser det inte vara tillräckligt utrett vilka effekter ett sådant förslag kom
mer att få. 

S1·erigc.1· redm·isningskons11lters_fi'irh1111d: BRÅ:s förslag att revisor skall 
ha skyldighet att ansöka om bolags likvidation tror vi ej löser nu diskuterat 
problem. De personer som i dag kriminellt utnyttjar aktiebolagen har 
säkert mindre nogräknade revisorer också. - - - Däremot tror vi på 
kravet om kvalificerad revisor i bolag. diir det saknas full Uickning för 
bolagets registrerade kapital. Dessa revisorer tror vi generellt b~ittrc kan 
bedöma situationen i bolagen än m[rnga icke kvalificerade - utan att på 
något vis förneka att det finns många icke kvalificerade revisorer av hög 
klass. 

Taxeri11gsniim11dsord.f('irw1dc11as riks.fdrh1111d: Förbundet finner ur de 
synpunkter detsamma har att företräda ej anledning till erinran emot för
slaget om skärpt kontroll av företag i riskzonen. K valilicerad revisor bör 
emellertid krävas i pensionsstiftclse hos bolag d<ir enligt föreslaget tillägg 
till 10 kap. 3 * aktiebolagslagen ( 1975: 1385) minst en av bolagsstämman 
utsedd revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. 

4 Byte av firma och säte 

Riksclklagaren: Den föreslagna skärpningen av förutsättningarna förre
gistrering av beslut om ändringar i bolagsordningen såvitt avser bolagets 
firma och den ort där styrelsen har sitt säte kan vara av värde i förevarande 
sammanhang och tillstyrks. 

Ön·rdklagaren i Stockholms aklagardistrikt: Nu gällande regler för byte 
av firma och säte utnyttjas enligt åklagarmyndighetens erfarenhet i många 
fall otillbörligt för att man skall undgå skatter av olika slag, minska myn
digheternas kontrollmöjligheter och för andra vilseledande ändamål. Ar
betsgruppens förslag om införande av en ny paragraf i lagen, 16 kap. 3 *· -
med innebörd att beslut om ändring i bolagsordningen såvitt gäller bolagets 
firma och säte får registreras endast efter viss prövning - är därför mycket 
angeläget. Arbetsgruppen går inte närmare in på vilka skäl som skall 
föreligga för att registrering av ändringen skall få ske utöver att de skall 
grundas på marknadsmässiga, organisatoriska eller särskilda skäl. Enligt 
min uppfattning är det av vikt med en restriktiv hållning vid prövningen av 
ansökningar. något som bör framgå klart av förarbeten eller författnings
text. 

Överåklagaren i Giitehorg.1· åklagardisrrikt: Arbetsgruppens förslag i 
avsnittet om byte av firma och säte är välmotiverade mot bakgrund av nu 
gällande lagstiftning. Då emellertid konkurslagskommittens förslag (SOU 
1977: 29) om kvalificerad utredning även i mindre konkurser tagits av 
riksdagen (prop. 1978179: 105. snabhprotokoll 1978179: 141) torde åtminsto
ne ett argument för förslagen ha fallit bort. Det bör därför noga övervägas 
om vinsten med den föreslagna prövningen svarar mot det merarbete 
denna skulle medföra. Det synes möjligt att tillgodose behovet av kontroll 
på detta område på smidigare sätt. exempelvis genom att registreringsmyn
digheten ges rätt att vägra registrering av iindrade förhållanden, vilka 
uppenbarligen inte motiveras av marknadsmässiga eller organisatoriska 
skäl. Registreringsmyndigheten bör självfallet ha möjlighet att infordra 
utredning i detta avseende från det sökande bolaget. 

Överåklagaren i Ma/1111) åklagardistrikt: Vad som anförts beträffande 
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iindring av bolagets säte och firmanamn synes väl grundat och tillstyrkes 
därför. Som exempel kan nämnas ett fall där förvillande lika bolagsnamn 
mellan moderbolaget och dotterbolagen i en koncern använts till att ställa 
alla fakturor i koncernen till ett factoringbolag. varp[1 fakturabeloppen 
överförts till moderbolaget. som haft sitt säte i en helt annan stad. Dotter
bolagen har drivits mindre än ett är varefter de gätt i konkurs med 0 i 
tillgangar men med betydande skulder till statsverket i form av skatter. 
sociala avgifter och arbetsgivarcavgiftcr. Dotterbolaget i Malmö ändrade 
strax före konkursen s~ite till Stockholm samt splittrades genom ändring av 
firmanamn i två nya bolag. som drevs mindre än ett år. i det gamla bolagets 
lokaler. 

Uinsåkhig<ircn i A1almiihus /iin: En viktig del av promemorian är försla
get om åtgärder mot omotiverade byten av firma och säte för aktiebolag. 
Förslaget tillstyrks i föreliggande utformning. åtminstone tills ytterligare 
erfarenhet vunnits. 

Liinsåklagaren i Äll'shorgs liin: Arbetsgruppen föreslår att patentverket 
skall pröva om det finns skäl till ändring av bolagets firma eller orten för 
styrelsens säte. Som en av reservanterna anför kan detta komma att 
medföra administrativt "'krångel"'. Det mäste givetvis övervägas om detta 
motsvaras av vad som kan uppnås i brottsbekiimpande syfte. Erfarenhet 
visar att ett bolag. som används för brottslig verksamhet eller vari brott 
förekommer. ofta vidtar olika åtgärder, vilseledande och dimbildande. för 
att dölja den brottsliga verksamheten. Bland annat är känt att manipula
tioner med bolagets firma och byte av plats för styrelsens säte utnyttjas i 
sådant syfte. Jag finner därför att arbetsgruppens förslag i denna del är 
välmotiverat. Redan det förhällandet att bolaget enligt förslaget blir nödsa
kat att visa särskilda skäl för förändringar hör verka hämmande på försök 
att vilseleda på niimnt sätt. Den föreslagna kontrollen av bolagets ekono
miska förhållanden då ändring sökes är också betydelsefull. Jag tillstyrker 
därför de föreslagna lagändringarna i denna del. 

llm·riitten iii•er Skåne och Blekinge: Hovrätten anser de här föreslagna 
lagändringarna mycket angelägna. Förslaget kan - förutom alt motverka 
utpräglad ekonomisk bro1tslighet - även förhindra förfaranden där aktie
bolag för all undgå sina borgenärer ofta byter firma och/eller säte. Tillväga
gångssättet är ingalunda ovanligt. 

Stockholms ti111:sriitt: Enligt tingsrättens erfarenhet finns ibland anled
ning att misstänka att byte av firma eller säte sker i otillbörligt syfte. men 
underlag saknas för att bedöma hur vanligt detta är. Det vore i och för sig 
motiverat att kräva vissa skäl för byte av firma och säte. Innan man 
bestämmer sig för regler härom bör emellertid närmare övcrviigas om den 
möjliga effekten motsvarar den administration och de kostnader en sådan 
reglering skulle medföra. Man bör då också ha i minnet att den som önskar 
byte i avsikt att vilseleda myndigheter o. dyl. säkerligen i regel kan finna 
skäl att åberopa härför. 

Rikspolisstyre/sen: Styrelsen tillstyrker BRÅ-gruppens förslag. Gruppen 
har ansett att revisor bör ta kontakt med kronofogdemyndighet innan han 
avger yttrande. Styrelsen anser dock att det i aktiebolagslagen bör införas 
en bestämmelse som föreskriver att revisor skall avge yttrande i samriid 
med kronofogdemyndighet. vilken har och kommer att rn en omfattande 
kännedom om akticholags gmdenärssituation. Dessutom bör BRÅ-grup
pens förslag kompletteras med en bestämmelse i aktieholagslagen. om att 
ett upplöst aktiebolags firma inte fär användas som namn pf1 ett nytt 
aktiebolag förrän fem år har förlupit sedan det tidigare aktiebolaget upplös
tes. 
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Bu11ki11.1pcktio11c11: De inskränkningar i möjligheten för ett bolag. att byta 
firma och säte som föreslås i promemorian hör enligt inspektionens upp
fattning vara iignade att försviira missbruk av aktiebolagsformen. försla
gen innebär enligt inspektioni:ns uppfattning inte niigon obehörig inskriink
ning. i ett bolags rörelsefrihet. De tillstyrks diirför. 

Stockhu/111s .fimdhiirs: Den föreslagna regeln iir onödig för btirsföreta
gcns del. Enligt inregistreringskontraktet giiller i de flesta fall att fiiriind
ringar av här berört slag omedelbart skall meddelas börsen m:h göras 
offentliga. De beslutande organen i ett börsföretag torde vara mera kompe
tenta att hedöma behovet av förändringar i firma eller siite iin en n:gistre
rande myndighet. Förslaget iir dessutom iignat all skapa administrativt 
kr[111g.el för företagen. Det iir ocks~1 tvivelaktigt mot bakgrund av patent
verkets bolagshyr:is möjligheter att redan med nuvarande arbetsuppgifter 
liimna acceptabel service till allmänheten. Förslaget avstyrkes. 

Riksrn·isio11s1Trke1: RR V är ense med arbetsgruppen om oliigenheten 
av att holag pft obestånd ofta byter firma 1Kh säte i syfte att vilseleda 
horgenärer och myndigheter. Det iir emellertid sv{1rt att finna en tillfreds
stiillande lilsning på detta prohlem. Det iir inte realistiskt att tiinka sig att 
patent- och registreringsverket. som arbetsgruppen föreslagit, skall kunna 
undersöka och pröv~t huruvida marknadsmiissiga. organisatoriska eller 
andra skäl föreligger för ändring av firma och säte. 

RRV ifrf1gasätter om inte de seriösa företagen kommer att drahbas 
alltför hårt genom kravet på intyg från kvalificerad revisor. De fördelar 
som ligger i förslaget tL)rde således enligt RRV s mening inte uppvägas av 
de nackdelar som kan hefaras drabba de seriösa företagen. Om emellertid 
förslaget genomförs vill RR V framhålla, att patent- och registrerings verket 
knappast torde ha möjligheter till någon prövning av fdtgan i sak. Dess 
kontroll torde få inskränkas till att föreskrivet intyg företetts. 

Riksskarrci·<'rker: Arhetsgruppens konstaterande att aktiebolag ofta 
byter firma eller sätesort inför förest~lcnde konkurs eller likvidation i 
oegentligt syfte är viil dokumenterat. RSV vill ockst1 frarnhfilla att som 
arhetsgruppen p[1pekat byte av sätesort ofta görs for att fortlöpande undg[1 
skaller och avgifter av olika slag. 

Arhetsgruppcns förslag om revisorsintyg för att komma till riitta med 
dessa missbruk torde i huvud!'.ak kunna godtas. På en del punkter finns det 
emellertid enligt J{SVs uppfattning skiil att framföra erinring<ir. 

Arbetsgruppen föresl[1r att patent- och registrerings verket ( PRV) skall 
pröva om anmäld lindring av firma eller sätesort är påkallad av marknads
mässiga. organisatoriska dlcr andra skäl. Prövningen torde fä sl-;e på grund 
av bolagets uppgifter. Om de niimnda skälen skall krävas för byte torde det 
vara nödvändigt att läta annan instans än PRV svara för priivningen om 
inte PRV tillförs erforderliga resurser hiirför. Möjligen kunde också den 
uppgiften anförtros kvalificerad revisor. 

Enligt förslaget skall kvalifiL·erad revisor intyga att full tiickning finns för 
det registrerade aktiekapitalet samt att såvitt känt är nt1gon allvarlig betal
ningsanmiirkning mol bolaget ej förekommit under det närmast föreg~\cmlc 
året. Det torde kunna ifrågasättas om inte revisorn VllrC vi1I skickad att 
också uttala sig om de företagsekonomiska aspekterna som skall föreligga 
enligt 16 kap 3 ~ först;1 stycket. punkt I. 

Vad som avses med "allvarlig betalningsanmiirkning" kan vara tvek
samt. siirskilt bctriiffande skatter och avgifter. Egentligen iir inre revisorns 
åtgiird att hos kronofogdemyndigheten kontrollera om bolaget skött sina 
betalningar tillriicklig. eftersom del kan dröja ganska liing tid innan en 
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försummad betalning av skatt eller avgift ger upphov till ett indrivningsmål 
hos myndigheten. En annan tveksamhet hänför sig till det fallet att bolaget 
har llera betalningsanmärkningar vilka var för sig kan te sig bagatellartade 
men tillsammans blir allvarliga. 

Ett bättre alternativ är att revisorn skall uttala sig om det aktuella 
bolagets allmänna ställning ur likviditets- och soliditetssynpunkt. I lagtex
ten bör klarare anges att revisorn noggrant bör undersöka bolagets ekono
miska ställning, innan intyg härom utfärdas eller - om revisorn tilliiggs 
uppgiften - beslutet fattas. Kronofogdemyndigheten bör alltid yttra sig i 
dylika ärenden. En annan fråga som ej behandlats är om besviirsriitt bör 
till skapas. 

Kommerskolle>-1i11m: Kollegiet har inget att erinra mot tillstiinJskravet 
som sådant men finner ej att ett ovillkorligt krav på full täckning av 
aktiekapitalet bör uppstiillas. En bedömning av bolagets ekonomi bör 
istallet ingå i den prövning som skall göras. Eventuellt revisorsyttrande 
bör av de skäl som ovan anförts lämnas av bolagets revisor. 

Diiremot kan kollegiet ej tillstyrka den föreslagna administrativa ord
ningen, nämligen att patent- och registreringsverket skall göra ovan
nämnda prövning. Kommerskollegium har ålagts handhavandet av ett 
flertal olika tillståndsärenden enligt aktiebolagslagen. Exempelvis ankom
mer det - enligt 53 ~ aktiebolagsförordningen ( 197): 1387) - på kollegiet 
att pröva. om dispens från kraven i aktiebolagslagen ( 1975: 1385) på 
svenskt medborgarskap och bosättning i Sverige kan medges för styrelse
ledamot och suppleant, verkställande direktör och vice verkställande di
rektör, stiftare, firmatecknare. revisor och revisorssuppleant samt lik vida
tor. När kollegiet beviljat tillstånd sker registn:ring hos patent- och re
gistreringsverket. En liknande ordning synes ändamålsenlig även i det nu 
aktuella fallet. D<'i det dessutom måste vara fel att administrativt splittra 
tillståndsärenden enligt aktiebolagslagen, förordar kollegiet att uppgiften 
att pröva om skäl finns till byte av bolagsfirma eller säte förs till kollegiet. 

Skånes handelskammare: I lagförslaget talas om att "marknadsmässiga 
och organisatoriska skäl" skall visas för att bolag skall få tillstånd att byta 
firma och säte. Formuleringen verkar vara mycket sviivande. Man behö
ver bara reka på svårigheterna för Patent- och Registrcringsverket att 
kontrollera dessa skäl. Vidare föreslås att ett intyg från kvalificerad revisor 
om att full täckning för bolagets aktiekapital finnes, måste. för erhållande 
av tillstånd till byte av firma och säte, företes för PRV. Detta innebär att 
ett extra bokslut måste göras av revisor med allt vad det innebär för 
företaget i form av arbete och kostnader. Förslaget kan möjligen ha en viss 
brottsförebyggande effekt. men denna uppvägs av den ökning av byråkra
tin som förslaget otvivelaktigt innebär. Handelskammaren avstyrker där
för detta förslag. En enklare lösning vore här att bolaget erhöll ett intyg 
från kronofogden om att någon allvarligare bctalningsanmärkning inte 
förekommit mot bolaget under del närmast föregående året. 

Hande/skammaren i Örehro och \liistmanlands liin: S;'tvitt avser försla
gen om speciella krav vid ändring av bolagsfirma eller ort för styrelsens 
säte anser Kammaren de av arbetsgruppen såsom stöd för förslagen re
dovisade motiven överdrivna. Genom de s. k. allthevis, som registrerings
myndigheten på begäran tillhandahäller, kan upplysning vinnas både om 
de olika firmor ett bolag kan ha haft och om de orter, å vilka styrelsen må 
ha haft sitt säte. Med ledning av dessa uppgifter bör myndigheterna utan 
svårighet kunna genomföra önskade utredningar. Föreslagna regler, som 
sålunda skapar ytterst begränsade fördelar ur brottsbekämpningssyn-



Prop. 1979/80: 143 357 

runkl. är allenast iignade all skapa administrativ! krångel. Förslaget av
styrks. 

Pall'nt- och reJ.:is1rcri11J.:.1·1·cr/..1·1: Patentverkets granskning i iirendcn rö
rande hylc av firma och siile uppfyller redan nu i viss mån arbetsgruppens 
krav för att sä<lana andringar skall registreras. 

Patent verket prövar om firma iir vilseledande genom all den inte svarar 
mot verksamhetens inriktning, s~lsom denna angivits i bolagsordningen. 
Vidare prövas att firma ej innehåller annans sliiklnamn. lnnehfiller firma 
ortsnamn ndstc i iirendet visas att bolaget har ankny1ning till ifrågavaran
de orl. Detla giiller även vid bylc av siitc. 

Om ej ovan niimnda krav iir uprfyllda skall ralcntvcrket \'iigra registre
ring. 

Den nya akticbolagslagens ikraftträdande I januari 1977 innebar bland 
annat att reglerna för beslut om iindring av bolagsordningen förenklades. 
Patentverket anser inle att tillriickliga skiil anförts för att sbrpa nuvarande 
regler. 

Patentverket kan ej göra någon materiell rrövning av sådana uppgifter 
som bolag enligt förslaget skall liimna i de aktuella iirendena. En tänkbar 
lösning vore att revisor i sitt yttrande även intygar att ändring av bolags
ordning. avseende byte av firma eller säte. iir pilkallad av marknadsmäs
siga. organisatoriska eller andra siirskilda skäl. Enligt patent verkets me
ning skulle emellertid detta alternativ. i likhet med förslaget, väsentligt öka 
byråkratin. men knappast ge någon effekt ur brottsförebyggande syn
punkt. Patentverket avstyrker diirfor förslaget. 

Liinsstvrelscn i Stockholms liin: Arbetsgruppens förslag, att byte av 
firma och/eller siite endast får ske om det är påkallat av marknadsmässiga, 
organisatoriska eller andra särskilda skäl samt om intyg av auktoriserad 
eller godkänd revisor. utvisamlc att tiickning för aktiekapitalet finns och 
att inga allvarliga betalningsanmiirkningar förekommit det senaste året. 
företes, torde försvåra vilseledandet av skattemyndigheterna. Förslaget 
skulle dock knappast ha haft nf1gon betydelse i de s. k. vinstbolagsfallen, 
då inkrf1met i fullt solventa företag såldes och ny !eller ingen) verksamhet 
startades i dessa bolag. En karenstid på mins! ett [1r vore befogad vad 
belräffar möjligheten att överta ett annat bolags firma i "ograverat .. skick. 
En viil inarbetad firma represenlerar du~k cl! betydande viirdc, som skulle 
gå förforat om den föreslagna lagstil"lningen genomfördes utan 
dispensmöjligheter. Länsstyrelsen anser. viil medveten om all dispensin
slitutd hör begriinsas i möjligaste miln, att dispens hör kunna ges i sädana 
fall, diir synnerliga skäl föreligger. 

Ui11s.1·1_,.,-!'/sc11 i Giitchorgs och Hohus /iin: Enligt Hinsstyrelscns mening 
försvftras kon1rollarbetet i hög grad av att bolag byter firma. I allmiinhet är 
det sf1 all den gamla firman inte försvinner utan i stiillct tillföres cit annat 
aktieiigaren niirstående fi.irciag. Bolagens identitet blir h~irigenom oklar. 
Avcn tör borgeniirerna uppkommer ett osäkert liige. Uinsstyrelscn anser 
diirför. att del iir angeliiget all skiirpta regler införs för byte av firma. 

Niir det giiller byte av styrelsens säte iir behovcl av skiirpta regler niistan 
slörrc iin niir det gäller byte av firma. Del finns från vinst-bolagsaklionen 
exemrel på företag som helt utplundrats genom all 1illgfmgarna överförts 
till aktiei1garna eller annat av dem behärskat bolag utan beskallning. Sty
relsens siite för det plundrade bolaget har sedan efter iindring av firman 
llyttats till ort i annat liin. diir bolaget likviderats genom fattigkonkurs. 

De regler som arbetsgruppen föresl[ir synes s<i utformade att de inte 
drabbar eller f1)rhindrar seriösa förclags verksamhet. Uinsslyrclsen till
s! yrk...:r där1or desamma. 
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Uinsstyrelscn i Malmiihus län: Länsstyrelsen har liksom arbetsgruppen 
den uppfattningen att byte av firma oc:h siite ofta ingiir som ett led i en rad 
åtgiirder som syftar till att vilseleda myndigheter. borgeniirer oc:h andra 
intressenter i bolaget. Det förekommer att personer som sysslar med 
brottslig verksamhet ständigt byter namn pii och siite för sina bolag för att 
kamouflera sin verksamhet. Därför bör ändring av bolagsLirdningen betrM
fande firma och säte inte kunna göras s:I liittvindigt som nuvarande be
stämmelser i aktieholagslagen medger. 

Bolagsordningen skall enligt 2 kap 4 * aktiebolagslagen ange den ort i 
Sverige diir bolagets styrelse har sitt siite. N yhildade bolag kan välja vilken 
ort som helst i landet som säte. Det synes vara anmärkningsvärt att för 
fysiska personers mantalsskrivningsort finns utförliga bestiimmelser men 
sådana saknas helt för aktiebolag. Något krav på anknytning till orten finns 
inte i lagen. Ett famansbolag som driver verksamhet exempelvis i Malmö 
och vars aktieägare oc:h styrelseledamöter är mantalsskrivna i Malmö kan i 
bolagsordningen ange, att styrelsen skall ha sitt siitc i Stoc:kholm. Det iir 
enligt Jansstyrelsens mening en allvarlig brist att bestimmclscr som för
hindrar ett sådant förfarande saknas i aktiebolagslagen. Handläggare på 
taxeringsenheten har upplyst. att det inte är ovanligt att fåmansbolag. som 
driver hela sin verksamhet i länet och vars aktieägare är bosatta här. har 
sin hemort i annat län. Sådan konstruktion omöjliggör eller i varje fall 
försvårar väsentligen samgranskning av aktiebolags och aktieägares själv
deklarationer. Även andra myndigheters arbeten torde försvåras i sådana 
fall. Länsstyrelsen menar därför. att bestämmelser bör införas i aktiebo
lagslagen som förhindrar godtyckligt val av ort för styrelsens siite vid 
holagsbildningar. Bolagen bör ha någon anknytning till den ort där styrel
sen skall få ha sitt säte. Platsen där huvudsakliga verksamheten bedrives 
eller där huvudkontoret är beläget vore lämpliga orter för styrelsens siite. 
Även andra orter kan tänkas. exempelvis huvudakticiigarens hemort för 
fåmansbolag sorn inte driver någon verksamhet eller eljest saknar fast 
driftställe. Enligt länsstyrelsen hör det övervägas om inte nu existerande 
aktiebolag skulle åläggas att byta säte till den ort diir bolaget har anknyt
ning. 

I de fall ett bolag erhållit tillstånd att byta firma. bör enligt länsstyrelsens 
uppfattning det gamla firmanamnet inte utan särskilt tillstånd få användas 
av annat nybildat aktiebolag förrän viss tid förflutit. Sådan karenstid bör 
likaså införas beträffande upplösta aktiebolags firma. 

Patentverket skall kunna vägra registrering av bolags beslut om ändring 
av bolagsordningen beträffande firma och säte om förutsättningar för så
dan ändring saknas enligt de av arbetsgruppen föreslagna lagbestämmel
serna. Befattningshavare vid länsstyrelsernas skatteavdelningar har god 
kännedom om aktiebolagen och deras ägare. Det vore därför lämpligt att 
patentverket inhämtade yttrande från respektive länsstyrelse innan beslut 
om registrering av ändring av bolagsordning i nu berört avseende fattas. 
Ett alternativ vore att tillstånd erfordras från länsstyrelsen för ändring av 
bolagsordningen angående firma och säte och att registrering av ändringen 
får ske först när länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. Sådan ordning 
tillämpas beträffande vissa ändringar av räkenskapsårets omfattning. vilka 
uppgifter likaledes skall anges i bolagsordningen och registreras hos pa
tentverket. Länsstyrelsen förordar sistnämnda alternativ. som bäst över
ensstämmer med strävanden att decentralisera beslut till regional nivå. 

Delegationen för företagens uppgiftslämnande: I rapporten föreslås att 
bolagsbyrån skall pröva om ett byte av firma och/eller säte är påkallat av 
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särskilda skäl. Det helt övervägande antalet ändringar av detta slag är 
självklart legitima och i linje med den rörelsedrivande verksamet ett bolag 
bedriver. för de fall där firmabyte och sätesändring utµör ett led i att 
försöka dölja oegentligheter måste det finnas enklare kontrollinstrument 
än de som föreslås i rapporten. Det finns för övrigt inte några garantier för 
att bolagsbyrån i sin kontroll av skälen för ändringar i firma och siite i 
praktiken inte åstadkommer annat iin ökad byråkrati och krångel. Sanno
likt har liinsstyrelscrnas skatteavdelningar störst behov att bli informerade 
om den planerade förändringen. Det bör diirför övervägas om en informa
tion i förväg till länsstyrelsen från bolaget kan vara en tillriicklig åtgärd. 
Bolagsbyråns funktion blir då oförändrad. 

lntc heller finns anledning att ålägga bolagets revisor att uttala 5ig om det 
har förelegat någon allvarlig betalningsanmärkning under det senaste året. 
Svi'trigheten att klart precisera i vilka fall en revisor skall anses skyldig att 
påtala ett sådant förhållande talar mot detta. Diiremot bör utredningens 
förslag om att revisor skall vitsorda att täckning finns för bolagets registre
rade aktiekapital kunna övervägas. Betydelsen av detta förslag bör dock 
inte överbetonas. I fråga om ett stort antal bolaµ finns inga krav på 
kompetens föreskrivna för revisorn. 

FAR: FAR avstyrker detta förslag, då dess effekt i hrottsbekämpningen 
kan antas bli ringa, samtidigt som företag och kontrollorgan skulle påläg
gas ett administrativt merarbete. FAR ifrågasätter vidare om arbetsgrup
pen i sitt förslag och sina kommentarer tillräckligt hållit isär regelsystemen 
för obcståndsproblcmatiken resp. likvidationsproblematiken <jfr t. ex. 
första stycket sidan 2 i PM 1979: 5). Det kan dessutom tillfogas att före
komsten av betalningsanmärkningar normalt inte kan konstateras vid revi
sionen. 

Institutet för intern revision: Förslaget tillstyrks. 
LRF: Bolagsbyrån har en vacklande praxis och ibland inkonsekvent 

handläggning av registreringsärenden, bl. a. varierar hänsynen till rcgistre
ringshinder i form av varumärken. Rättssäkerheten skulle sannolikt naggas 
ännu mer i kanten om verket dessutom skulle pröva ändring av bolagsfir
mor på nya grunder. 

LRF kan inte acceptera att myndighets tillstånd skall krävas för byte av 
aktiebolags firma. LRF har visserligen klart för sig att byte av firma många 
gånger används vid ekonomisk brottslighet med hjälp av aktiebolag. Den 
med den föreslagna ändringen avsedda effekten torde emellertid lika väl 
kunna uppnås genom den effektivisering av aktiebolagsregistret som före
språkas på annat håll i promemorian, bl. a. så att vissa anmälningar till 
Patentverket automatiskt tillställs ett antal myndigheter. 

Samma synpunkter kan också göras gällande med avseende på frågan 
om aktiebolags rätt att byta ort för styrelsens säte. Någon nämnvärd 
brottsförebyggande effekt torde prövningen inte ha. För att stävja miss
bruk av denna rätt skulle också forumreglerna för konkurs- och likvida
tionsförfarande kunna ändras så att rätt forum blir det forum där bolaget 
haft sitt hemvist viss tid före konkursutbrottet eller sedan det registrera
des. 

Mot vad som föreslås om intyg från kvalificerad revisor vid byte av 
firma och ort för styrelsens säte samt de med intyget åsyftade förhållan
dena har LRF ingenting att invända. 

Svenska bankföreningen: Bankföreningen ifrågasätter om inte patent
verket borde vara berättigat att utan egen prövning registrera beslut om 
ändring av bolags firma eller styrelsens säte på grundval av en kvalificerad 
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revisors yttrande med nyss heskrivet innehåll jiimte hans bekräftelse att 
iindringen är påkallad av marknadsmässiga eller organisatoriska eller and
ra särskilda skiil. En revisor. som kiinner bolagets förhållanden. torde vara 
viil lämpad att göra den hedömningen. Bankföreningen anser det tveksamt 
om patentverket har de resurser till sitt förfogande. som krävs för att göra 
den [1syftade undersökningen meningsfull. 

Srenska handelsk11111marfiirh11ndct: I lagförslaget talas om att "mark
nadsmässiga och organisatoriska skäl" skall visas för att bolag skall fä 
tillst[md att byta firma och säte. Formuleringen verkar vara mycket svä
vande. Man hchöver bara peka på svårigheterna för Patent- och Registre
rings verket !PRV) att kontrollera dessa skäl. Vidare föreslås att ett intyg 
frfln kvalificerad revisor om att full täckning för bolagets aktiekapital 
finnes. måste. för erhållande av tillstånd till byte av firma och säte. företes 
for PRV. Detta innebär att ett extra bokslut måste göras av revisor med allt 
vad det innehiir för företaget i form av arbete och kostnader. Förslaget kan 
möjligen ha en viss brottsförebyggande effekt. men denna uppvägs av den 
ökning av byråkratin som förslaget otvivelaktigt innebiir. Svenska handels
kammarförbundet avstyrker därför detta förslag. En enklare lösning vore 
här att bolaget erhöll ett intyg från kronofogden om att någon allvarligare 
hetalningsanmiirkning inte förekommit mot bolaget under det närmast 
föregående året. 

Stockholms kommun(= kammarkontoret): Som arbetsgruppen framhål
lit är det inte ovanligt att ett bolag på obestånd inför en förestående 
konkurs eller likvidation byter firma och säte i syfte att vilseleda borgenä
rer och andra intressenter i företaget eller för att undgå skatter av olika 
slag. Mycket vanligt är att företaget inför en förestående konkurs byter 
namn för att "skydda" det gamla kanske viil inarbetade namnet. Kunder. 
anställda och andra intressenter i företaget har därigenom många gånger 
kanske aldrig varit medvetna om att bolaget gått i konkurs. Att förfarandet 
- bakom vilket ofta döljer sig ekonomiska manipulationer - är så frekvent 
och visat sig så "framgångsrikt" niir det gäller att vilseleda fordringsägare 
och bland dessa staten torde också i allt väsentligt kunna tillskrivas brister 
i registerföringen och brister i kontakten myndigheter emellan. I avvaktan 
p[1 den förbättrade registerföring kammarkontoret efterlyser och som på
tagligt skulle försvåra ifrågavarande manipulationer kan kammarkontoret 
vitsorda behovet av särskilda åtgärder. 

Arbetsgruppens förslag att patentverket ska pröva om det finns skäl till 
ändring av bolagets firma eller den ort i Sverige där bolagets styrelse skall 
ha sitt säte kan dock som en ledamot i styrgruppen ansett komma att 
"medföra ett icke ringa administrativt kr~ingel". En åtgiird att komma 
tillriitta med problemet och som kan visa sig väl så effektivt vore att. som 
revisionskontoret antytt, inom ramen for dagens regelsystcm utvidga sam
arbetet mellan patentverket och övriga myndigheter företrädesvis inom 
skatte- och uppbördsadministrationen. - - - Förslagen tillstyrks. 

Stockholms kom1111111 (=juridiska anlelningenj: Som arbetsgruppen 
framhåller är det inte ovanligt att ett bolag pft obesttind inför en förestkn
de konkurs eller likvidation byter firma och siite i syfte att vilseleda 
borgenärer och andra intressenter i företaget. Vidare förekommer att bolag 
byter firma och siite för att undgt1 skatter av olika slag. Arbetsgruppens 
förslag att patent verket skall pröva huruvida det finfö skäl till ändring av 
bolagets firma eller den ort i Sverige diir bolagets styrelse skall ha sitt säte 
kan förefalla viil byråkratiskt men synes böra godtagas om det :ir det enda 
eller bästa sättet att komma tillrätta med angivna möjlighet att undgå 
gäldenärer och skattemyndigheter. 
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Stockholms kommun ( = rn·isio11skc111torcl): Det kan konstateras. att 
tillsynsmyndigheten. patentverket. här åliiggs en materiell prövningsskyl
dighet. Revisionskontoret finner ;'ltgärden vmbetiinkt men vill betona ange
liigenheten av att det blir fråga om en verklig prövning och ej blott en 
formell sådan. Såsom ovan framhållits syftar byte av säte ej siillan till att 
vilseleda skattemyndigheterna för att diirigcnom undgii >katta rn:h andra 
avgifter till det allmänna. En rutin för samverkan och ömsesidig uppgifts
skyldighet mellan patentverket och skattemyndigheterna borde vara ett 
verksamt medel att ytterligare komma tillrätta med de problem för myndig
heter och andra intressenter som byte av säte for närvarande förorsakar. 
Nagon s{ulan rutin diskuteras emellertid ej i promemorian. Vad betriiffar 
kravet på intyg från kvalificerad revisor kunde det måhända varit rimligt 
om patentverket givits möjlighet att lämna dispens. 

Srcnska re1·isiorsamfi111dl'I: Förslagen avstyrkes. sf1vitt gäller 16 kap. 
3 * p. I på grund av att de kriterier som uppställts för dispens inte iir 
entydiga och därför kan riskera att tillämpas oenhetligt. och såvitt gäller 
p. 2 på grund av att revisorn vid sin granskning ofta inte kan konstatera 
förekomsten av betalningsanmärkningar. Uttalandet att revisorn har att 
göra sig en allmän föreställning om bolagets ställning ur soliditets- och 
likviditetssynpunkt är svävande. likaså är de bedömningsgrunder. som 
föreslås avgöra om en betalningsanmärkning skall anses allvarlig. allt för 
opreciserade. 

SRS avstyrker till följd därav även förslaget i aktiebolagsförordningen 
32 a § p. 4. 

Svenska sparhank.~föreningen: Till förslaget att patenverket skall pröva 
om det finns skäl till ändring av bolagets firma eller orten för styrelsens 
säte ställer sig föreningen tveksam. Förslaget skapar inte bara administra
tivt krångel för företagen. Förslaget är också tvivelaktigt mot bakgrund av 
Patent- och registreringsverkets bolagsbyrås möjligheter att redan med 
nuvarande arbetsuppgifter lämna en acceptabel service till allmiinhcten. 
De skäl som anförs för att den föreslagna prövningen skulle motverka 
ekonomisk brottslighet är heller inte övertygande. Föreningen anser. att 
det som allmän regel för registrering borde riicka med ett intyg av kvalifi
cerad revisor att förändringen är motiverad av marknadsmiissiga, organi
satoriska eller andra skäl. Någon särskild prövning från patentverkets sida 
är icke behövlig. 

S1·cri,;cs adrnkatsam.fi111d: Samfundet delar arbetsgruppens uppfattning, 
att den frihet som idag gäller ifråga om rätten att ändra bolagsordningen 
vad gäller bolagets firma och styrelsens säte utnyttjats i situationer, där det 
funnits anledning att misstänka ekonomisk brottslighet. Samfundet anser 
därför att motiv föreligger för en ändring i detta hänseende. Samfundet kan 
diiremot inte instämma i arbetsgruppens uttalande "att det över huvud 
taget inte bör vara tillåtet att byta firma eller säte om ej full täckning finns 
för bolagets registrerade aktiekapital". Ett sådant kategoriskt förbud skul
le vara olyckligt och framst[\r också som onödigt. eftersom prövningen 
förutsätts bli generell och eftersom tillst<'iml endast kan ges när "särskilda 
skiil" föreligger. I samband med rekonstruktion av företag kan det ofta 
vara ändamålsenligt att bolagets firma kan överföras till en annan juridisk 
person. Det good-will-värde som eventuellt ligger i lirmanamnet kan en
dast siillan tillföras borgenärerna genom avyttring. Samfundet menar. all 
det även i detta fall borde vara möjligt for bolaget att motivera sin fir
maändring samt att bolagets revisorer avger intyg om att det c.i finns niigon 
erinran frfm revisorerna att bolaget iindrar firma. Samfundet i.lnskar ocksil 
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erinra om att de illojala fallen sannolikt kommer att kraftigt minska. om 
förslaget om s. k. konkurskarantän genomföres. 

Samfundet finner Jet rimligt att revisorsintyg krävs i de hänseenden som 
föresliis av utredningen. dvs. i vad avser full täckning för aktiekapitalet 
och hetalningsanmärkningar. Samfundet menar emellertid att det riktigaste 
är. att sådant intyg avgives av den revisor som är bolagets ordinarie. vare 
sig denne är kvalificerad revisor eller inte. Sådant intyg kan nämligen 
enligt samfundets uppfattning inte utan svårighet avlämnas av en helt 
utomst[1cnde revisor. I annat sammanhang har framställts kravet att samt
liga aktieholag successivt skall komma att ha kvalificerade revisorer. I takt 
med att detta krav uppfylls kommer ju också den som avger intyget att 
vara kvalificerad. Skäl saknas enligt samfundets uppfattning att i nuvaran
de sammanhang ställa högre krav. 

Si·criges aktiesparares rik.1j()rhund: Firmaändringar kan hli aktuella för 
hörs- och fondhandlarenoterade företag. Förslaget i denna del synes be
tänkligt. Aktiespararna kan inte finna det annat än märkligt att ett land som 
är föregångsland när det gäller personnummer. förmodligen även bolags
nummer. icke skulle kunna ordna sin indrivning så att ett bolags organisa
tionsnummer skulle vara tillräcklig identifikation. Påståendet att firmabyte 
skulle försvåra skatteindrivningen kan inte tolkas som annat än en miss
troenddörklaring över indrivningssystemet. För aktiebolagen ligger ofta 
vissa good-willvärdcn i firman och anser Aktiespararna att aktiebolagen i 
detta avseende måste få vara neutrala i förhållandet till handelsbolag och 
ekonomiska föreningar. 

Mot bakgrund av att firmarätten berör ett väsentligt större område än 
det nu aktuella, är Aktiespararna av den bestämda meningen att förslaget i 
denna del bör avstyrkas. 

Dessutom vill Aktiespararna påpeka att det definitivt för börsföretagens 
del är en onödig regel att låta ändring av bolagens firma och plats för 
styrelsens säte prövas av patentverket. Ett börsföretags beslutande organ 
torde vara betydligt mer kompetenta att bedöma behovet av förändringar i 
detta hänseende än den registrerande myndigheten. 

Sveriges bokförings- och revisionshyråers förbund: Förslaget om patent
verkets särskilda prövning om rätt till ändring av bolagets firma eller säte 
finner SBRF väl motiverat, då det otvivelaktigt förekommer manipula
tioner härmed. Ändringen föreslås därför endast få ske om den är påkallad 
av marknadsmässiga, organisatoriska eller andra särskilda skäL som skall 
vara väl motiverade. SBRF finner dock ej skäl som motiverar särskilt 
revisorsintyg om att aktiekapitalet måste vara fullt täckt eller att betal
ningsanmärkningar ej förekommit under det närmast föregående året och 
får därför avstyrka denna del av förslaget. 

Finansierin14sföretat;e11s förening: Enligt föreningens mening bör det 
vara tillfyllest att bolagets revisor företer sådant intyg med innehåll som 
föreslås. Bolagets revisor. som får antas väl känna bolagets förhållanden, 
kan i intyget även yttra sig över huruvida ändringen är påkallad av mark
nadsmässiga eller andra skäl. Med hänsyn tagen till de avsevärda förse
ningar betr. handläggningen av registreringsärenden som föreligger hos 
patentverket bör verket enligt föreningens mening ej belastas med den 
prövning som föreslås. 

Sl'enska företagares riksförbund: Förbundet instämmer i vad reservan
ten Winberg anfört. Om Patentverket skall pröva materiellt anmälan om 
ändring av aktiebolags firma och säte, ger det nog bara en begränsad effekt 
på brottsligheten och kan medföra ett inte ringa administrativt krångel. Det 
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;ir för (ivrigt sv~1rt att se hur verket skulle kunna verkligen avvisa bolagens 
ändringar. Den som vill utnyttja lagstiftningen för systematisk brottslighet 
drar sig knarrast för ;:itt hygga under bolagens beslut i frilga om firma och 
säte med rimliga argument, argument som verket i praktiken mf1ste godta. 

SHJO-Fami(ie.fiiretagcn: Enligt SHIO-Familjeföretagens uppfattning sy
nes förslaget på denna runkt medföra mycket administrativt merarbete för 
bf1de Patentverket och det företag som önskar byta firma och/eller siite. I 
motiven till förslaget har inte niigon undersökning gjorts hur ofta namnby
ten sker. En stickrrovsundersökning hos Patentverket hade kunnat ge en 
urrfattning om frekvensen. Av betydelse är ocks<I hur ofta namnbyten etc. 
iir motiverade av annat iin skatteflyktsskäl. Genom bl. a. kravet pf1 intyg av 
kvalificerad revisor kommer företagens kostnader för namnbyte etc. att 
betydligt öka. 

Brottsförcbyggandc R[1det motiverar förslaget bl. a. rf1 följande sätt: 
''Bolaget vill kan-;ke förlägga ett ofr[mkomligt konkurs- eller likvidations
förfarande till en ort där man saknar niirmare erfarenhet av bolaget och där 
kontrollmyndigheternas arbetsläge är st1 pressat att eventuella oegentlig
heter kan beräknas passera obemärkt ... Byte av s~itc kan ocksf1 ske för att 
fortlöpande undgå skatter av olika slag . .Å.tgärden kombineras då med 
underl[1tenhet att till skattemyndigheterna på den nya orten anmäla hytet." 

Enligt SHIO-Familjeföretagens uppfattning kan det ifrågasättas om man 
inte kan uppnå de önskade effekterna på ett enklare sätt. I samband med 
namnändring eller ändring av bolagets säte hör Patentverket rutinmässigt 
kontakta inblandade lokala skattemyndigheter. Skattemyndigheten har 
därvid möjlighet att niirmare kontrollera företaget. I de fall företaget flyttar 
till ett område där skattemyndigheten är överbelastad borde möjlighet 
föreligga för den lokala skattemyndigheten på utflyttningsorten att göra 
utredning. 

Sammanfattningsvis anser SHIO-Familjeföretagen att förslaget på den
na punkt är dåligt underbyggt samt att man inte tillräckligt undersökt 
alternativa möjligheter. Mot denna bakgrund avstyrker organisationen för
slaget. 

S1-eriges i11d11str(förhu11d: Enligt förbundets uppfattning är den nuvaran
de regleringen på ifrågavarande område den mest lämpliga. Beslut om 
föritndringar av firma eller säte skall normalt ankomma på bolagets ledning 
att fatta såsom det mest kompetenta organet att bedöma huruvida en 
ändring är påkallad. Rätten att fritt kunna byta firma eller säte kan dock 
som arbetsgruppen visat leda till att fordringsägare. skattemyndigheter 
m. fl. blir vilseledda. Förbundet ställer sig därför inte avvisande till en 
skärpning av bestämmelserna på området. Förbundet anser dock inte att 
den av arbetsgruppen valda lösningen i tillräcklig grad beaktar intresset av 
att beslut av företagsekonomisk art skall ligga inom företaget. Dessutom 
saknar den föreslagna regeln en önskvärd flexibilitet. 

Förbundet vill förorda vissa begränsningar av BRÅs förslag. Förbundet 
avstyrker att byte av säte skall kunna vägras. Beträffande patentverkets 
vidgade möjligheter att vägra registrering av firmabyte anser förbundet att 
de bör föreligga endast när full täckning inte finns för bolagets registrerade 
aktiekapital eller allvarlig betalningsanmärkning mot bolaget förekommit 
under det närmast föregående året. Det materiella prövningstemat bör 
ligga närmare patentverkets nuvarande kompetens. Förbundet föreslår att 
patentverket då ovan förordade förutsättningar är uppfyllda ges rätt att 
vägra registrering av ändring av firma då sådan ändring är ägnad att 
vilseleda om bolaget. Såsom vilseledande bör vid denna prövning inte 



Prop. 1979/80: 143 364 

anses att f\.iretaget antager bifirma som firma eller att ändringen sker för att 
företaget tillhörigt inarbetat varumärke skall komma till uttryck i firman. 

Mot bakgrund av patentverkets bolagsbyriis problem under senare i'ir är 
förbundet angeläget om att inga som helst ytterligare arbetsuppgifter liiggs 
på holagshyrån innan hyrfms nyllning till Sundsvall i1r fullt genomförd och 
byrån fått till stånd en tillfredsställande service till allm:inheten i fr:'lga om 
sina nuvarande uppgifter. 

Sn'rigcs rcdovisni11gskon.rnltcrs fiirh1111d: Ej heller finner vi det liunpligt 
att patentverket skall pröva behovet av ändring av bolagets firma och den 
ort där bolagets styrelse skall ha sitt siite. Detta förslag misst:inker vi 
endast får byrtikratiska negativa effekter. 

Taxeri11g.rniim11d.1ord(iirande11as rih\ti'irhu11d: Vad stirskilt giiller mani
pulationshindrande åtgärder talar skiil för att byte av firma etc. i vilsele
dande syfte bör förhindras. Diirvid bör dock tillses att registreringsmyn
digheten för sådan kapacitet. all den kan påtaga sig föreslagen granskning 
av ansökningar om byte av firma eller siite. S{1dana ansökningar skall enligt 
förslaget underbyggas av yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor. 
varvid dock alltför stor<.1 krav inte anses kunn<.1 ställas på revisors under
siikningsplikt vid utfärdande av ifrr1gasatta intyg. Risk föreligger d:irför all 
ett positivt beslut i ansökningsärendet kan komma att baseras på ett 
bristfälligt underlag. 

5 Byte av styrelse 

Riksäklagare11: Vad som från brottsbekiimpningssynpunkt n:irmast 
kommer i blickfältet är angeli1genhetcn av att öka möjligheterna för de 
rättsvårdande mymligheterna att bedriva en effektiv spaning i syfte att 
uppdaga och utreda misstänkta fall av ekonomisk bwttslighet. I detta 
hänseende har arbetsgruppen lämmt tlcra olika förslag som syne!'. vara viil 
iignade att ligga till grund för lagstiftning. Jag ansluter mig således till vad 
arbetsgruppen uttalat i fråga om principerna för en effektivisering av 
aktiebolagsregistret och tillstyrker förslaget att aktieblllagen {1rligen skall 
till patent- och rcgistreringsverket insända en aktuell förteckning över 
styrelseledamöter. verkstiillande direktör. suppleanter och firmatecknare. 
Förteckningen bör iiven uppta revisorer samt inneh[tlla uppgifter om de 
förändringar som skett sedan föregående är. 

Ön'rilklagare11 i Stockholms tlklag<mlistrikt: Betriiffande reglerna om 
byte av styrelse har fiklagarmyndigheten den erfarenheten att otillberliga 
utnyttjandcn förekommer. varför en iindring härvidlag är önskviird. Ar
betsgruppen. som diskuterat olika möjligheter att komma tillrätta med 
dessa byten. har stannat för den lösningen, att iiHigga bolaget att det i 
samband med insamlande av iirsredovisning till patentverket skall bifoga 
en aktuell förteckning över hl. a. styrelseledamöterna. Om sr1 ej sker före
slås möjlighet till vitesföreliiggande. Enbart denna lösning av fnigan synes 
enligt min uppfattning vara ineffektiv och bör kombineras med hest:imrnel
ser om att styrelseledamot. som önskar avgil. miiste anmiila detta för 
registrering innan hans formella ansvar for bolaget upphör. Sistn:imnda 
förslag ter sig inte alltfiir ingripande om man jiirnför med de bestiirnmelser 
som nu giillcr fort. ex. underl<'1tenhet att fullgöra vissa ~1ligganden avseen
de likvidationsfrilgan ( 13 kap. 2 * 4 st. aktiebolagslagen). 
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Överåklagaren i Göteborgs åklagardistrikt: Arbetsgruppens förslag till
styrks. 

Liinsclklagaren.fi:ir speciella mål: Förslaget om uppgiftsskyldighet röran
de aktuell styrelse m. m. bör kompletteras dels med uppgift om alla före
kommande förändringar som förekommit under den tid redovisningen 
avser dels ock med föreskrift om att vid underlåtenhet att liimna efterfr~\
gade uppgifter. efter påminnelse. denna underlåtenhet offentligt kungöres 
av registreringsmyndigheten. På samma sätt bör kungöras underlåtenhet -
således redan första året - att till registreringsmyndigheten avge ärsredo
visning. Därest dessa synnerligen enkla åtgärder inte företagits av bolags
ledningcn kan med fog presumeras att detta beror på materiella brister vad 
avser holagets skötsel. Till förfarandet kan fogas en avgift tiickande de 
med kungörandet förenade kostnaderna. Det kan även övervägas all höja 
beloppet till att utgöra jämväl en administrativ sanktionsavgift. som styrel
sen är solidariskt ansvarig for. Om förfarandet inte leder till åtgärd från 
bolaget bör reglerna om tvångslikvidering av bolaget träda in omgående. 

f/(}ln/ttcn ö1•cr Skåne och Blekinge: Den under detta avsnitt föreslagna 
reformen bedömer hovrätten som angelägen. Enligt förslaget till tillägg till 
8 kap. 15 § ABL skall aktiebolag senast en månad efter ordinarie bolags
stämma sända in en aktuell förteckning över styrelseledamöter m. Il. till 
registreringsmyndigheten. Man vinner härigenom kännedom om styrel
sens sammansättning vid tidpunkten för förteckningens upprättande. En
ligt 8 kap. 15 ~ 2 st. ABL skall ändring i styrelsens sammansättning genast 
anmälas för registrering. Genom den föreslagna förteckningen kan kontrol
leras om den sålunda stadgade anmälningsskyldighcten fullgjorts. Hovrät
ten anser att. om regelsystemet skärps även på sil sätt att underlåten 
anm~ilan straffsanktioneras. ökade garantier vinns för att även ändringar i 
styrelsens sammansättning. som inträffat under tiden mellan de ordinarie 
bolagsstiimmorna tidigare blir kända. 

Arbetsgruppen diskuterar i promemorian s. 75 mera långtgående åtgär
der för att säkra anmälningsskyldigheten. Hovrätten hyser sympati för en 
skärpning av kraven på styrelseledamöter i vart fall såvitt gäller fåmansbo
lagen och kan för sin del inte dela den tveksamhet som arbetsgruppen 
hyser. Enligt hovrättens mening bör de skisserade lösningarna tas upp till 
övervägande vid ärendets behandling inom justitiedepartementet. 

Srorkholms ringsrält: Tingsrätten finner det självklart att bolag varje år 
skall till PRV lämna förteckning över styrelseledamöterna. VD, supplean
ter. firmatecknare och revisorer med uppgift om deras personnummer och 
postadresser. Bristfälliga uppgifter om vem som äger företräda bolag. 
deras adresser samt bolagets adress vållar i mål och ärenden vid tingsrät
ten avsevärt merarbete och stora kostnader vid delgivningar. Bland annat 
för att underlätta delgivning bör krävas att inte bara postadress utan även 
gatuadress anges. 

Rikspolisstyre/sen: Styrelsen kan inte dela BRÅ-gruppens förslag utan 
förordar den lösning som innebär att styrelseledamot skall vara skyldig att 
självmant anmäla till PRV att han avgatt ur bolaget. Om så inte har skett 
skall ledamoten bära det i 13 kap. 2 § I st. aktiebolagslagen föreskrivna 
ansvaret för bolagets förbindelser. 

Ba11ki11spektio11e11: Även hyte av styrelse kan ingå som ett led i missbruk 
av aktiebolagsformen. - - - Inspektionen finner förslaget naturligt men 
vill ifrågasätta om det inte finns anledning att därjämte införa den i 
promemorian avvisade skyldigheten för styrelseledamot som avgår att 
genast själv göra anmiilan om sin avgång vid äventyr att han annars blir 
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solidariskt ansvarig för bolagets uppkommande förbindelser, om kvar
stående styrelseledamöter underlåter att ansöka om likvidation när aktie
kapitalet gätt helt eller till större delen förlorat. 

Rik.\'/'e1·isio11.1·1·erkct: RRV tillstyrker förslaget. att förteckning över sty
relseledamöter ärligen skall insändas till patent- och registreringsverket 
tillsammans med i'trsredovisningen. 

Riksskattci·crker: Inte sällan ställs myndigheterna inför det problemet 
att ingen finns som längre företräder bolaget. ABL:s lösning på problemet 
- utseende av lik vi dator på begäran av PRV eller borgenär - fungerar 
dåligt (13 kap. 4 § ABL). Arbetsgruppen har stannat för en lösning som 
innebär att aktiebolag varje år skall insända en förteckning över bolagets 
styrelseledamöter till PRV. Tanken med förslaget uppges vara att få lö
pande information om hur styrelsen var sammansatt vid det tillfälle för
teckningen upprättades. 

En förteckning av detta slag torde föga förbättra aktiebolagsregistrets 
tillförlitlighet såvitt avser icke seriösa fåmansbolag. Det kan t. o. m. be
faras att en dylik förteckning kan komma att motverka sitt syfte. En 
påtaglig risk är nämligen att "förteckningen" i praktiken kan komma att 
ersätta det normala fortlöpande anmälningsförfarandet. 

Frågan är om förslaget ger någon utdelning ur brottsbekämpningssyn
punkt. Andra mera verkningsfulla åtgärder torde böra övervägas. Allra 
enklast skulle vara om PRVs begäran om likvidator kunde framställas i 
omedelbart samband med att det registrerades att bolaget var utan styrel
se. En sådan ordning är troligen ej tänkbar förrän bolagsregistret har 
moderniserats. Arbetsgruppen har övervägt men förkastat tanken på ett 
förbud för styrelseledamot att avgå. om bolaget därigenom skulle komma 
att sakna behörig företrädare. Arbetsgruppens ställningstagande bottnar i 
att en sådan lösning sägs förhindra en från andra synpunkter kanske 
angelägen tvångslikvidation enligt 13 kap. 4 ~första stycket 3 p. ABL. men 
möjligen kan en modifierad form av förbud övervägas. Sålunda skulle man 
kanske efter mönster av vissa regler i reformarbt:tet på konkursområdet 
föreskriva. att person. som avträder som styrelseledamot så att bolaget blir 
utan styrelse, är ansvarig under viss tid, förslagsvis ett är. för bolagets 
angelägenheter. 

I och för sig kan Jet vara stötande att ett förtroendemannauppdrag vid 
exempelvis en schism inom en bolagsstyrclse inte med omedelbar verkan 
till alla delar skulle kunna upphöra. En lösning iir att den uppgivna dagen 
för entledigamlet tilläggs verkan i de fall förhållandet anmäls till PRV -
inom exempelvis en vecka. Eftersom uppgifterna i aktiebolagsregistret 
förutsätts vara allmänt kända får uppgifterna anses vara materiellt riktiga i 
den mån ändring inte anmälts. Det kan därför synas naturligt att låta var 
och en rättsligt svara för bolagets åtgärder i enlighet med den position som 
man har i bolaget enligt registret. I den mån någon vill göra gällande att han 
frånträtt sitt uppdrag hör invändningen inte godtas med mindre han visar 
att det varit omöjligt att anmäla ändringen. En regel med denna striinga 
innt:börd kan vara motiverad mot bakgrund av den risk borgenären i ett 
s. k. fäman~bolag i dag bär. 

Arbetsgruppens förslag föranleder också tveksamhet beträlfande vilka 
r;1ttsvcrkningar som uppgifter lämnade i en sådan föneckning skall rn. 
Komplikationer uppkommer om formellt registrerade uppgifter 01.:h de 
uppgifter som lämnats i till PRV insända "förteckningar" skiljer sig åt. 
Vilka uppgifter skall i ett sådant läge gälla intill dess det klarlagts genom 
förfrågning och undersökning'.' 
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Kommcrskollegi11m: Kollegiet har inget att erinra mot förslaget. 
Skånes handelskammare: Då aktiebolagslagen redan nu föreskriver att 

alla ändringar i styrelsens sammansättning skall anmälas för registrering 
förefaller förslaget leda till en onödig byråkratisering. Förslaget kan dess
utom inte få någon praktisk funktion förrän aktiebolagsregistret lagts pC1 
data. då registreringstiden med nuvarande system blir för lång. 

Handelskammaren för Örehro och Västmanlands län: Genom förslaget 
skapas förutsättningar för att följa upp även inte registrerade ~indringar i 
bolagets ledning m. m. 

Patent- och registrcringsverket: Erfarenheten inom patent verket visar 
att det finns åtskilliga bolag, som underlåter att anmäla styrelseförändring
ar. I sådana bolag kan det inträffa att man visar upp bolagsst~immoproto
koll. som utvisar att styrelsen avgått för flera år sedan. - - - Avsikten 
med förslaget är inte att patentverket skall granska förteckningarna och 
föra in de eventuella förändringarna i aktiebolagsregistret. Förteckningar
na skall endast dokumentera styrelsens egen uppfattning om hur den var 
sammansatt vid det tillfälle då förteckningen uppriittades. Enligt patent
verkets uppfattning kan en sådan ordning leda till att patentverket har olika 
uppgifter om styrelsen för ett och samma bolag. Detta kan ge upphov till 
oklarhet hos allmänheten om vilket förhållande som är det riktiga. Ytterli
gare en nackdel med förslaget är att företrädare för bolagen kan missupp
fatta innebörden av skyldigheten att sända in en årlig förteckning till 
patentverket. De skulle därigenom komma att underlåta att göra en lag
stadgad ändringsanmälan. när förändring skett i styrelsens sammansiitt
ning. Förslaget synes enligt patentverkets mening ej vara ägnat att motver
ka den ekonomiska brottsligheten. Om bolag vid extra bolagsstämma 
väljer ny styrelse blir tidigare under räkenskapsåret insänd förteckning 
inaktuell. En anmälan av en sådan styrelseändring skulle registreras även i 
de fall då en helt annan styrelse uppgivits i förteckningen. Patentverket 
avstyrker därför detta förslag. 

Länsstyrelsen i St()ckholms /iin: Samtidigt med årsredovisnings insän
dande till patentverket skall bolag, enligt arbetsgruppens förslag, insända 
en aktuell förteckning över styrelsens. VD:s suppleanters och firmateck
nares namn. adresser och personnummer. Någon bevakning av dessa 
uppgifter, mer än stickprovsvis, avses dock inte skola ske från patentver
kets sida. Detta begränsar förslagets syfte i högsta grad. Frånvaron av 
sanktioner hindrar inte bolag från att under en längre tid underlåta att avge 
uppgifterna ifråga. Fortfarande skulle myndigheterna alltså konfronteras 
med i efterhand upprättade protokoll. som utvisar att styrelseledamot 
avgått redan innan eventuellt klandervärda åtgärder företagits i bolaget. 
Från länsstyrelsens sida vore det önskvärt att styrelseledamot for att 
undgå ansvar, ålades skyldighet att själv anmäla utträde ur styrelsen. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bo/rus /iin: Länsstyrelsen är tveksam till 
om arbetsgruppens förslag är tillräckligt effektivt. Det är många bolag som 
underlåter att sända in årsredovisning till patentverket. förslaget skulle 
också innebära mer arbete för alla seriöst arbetande företag. Även för 
patentverket blir det ökat arbete, även om arbetsgruppen förutsätter att 
granskningsuppgiften endast skall bli marginell. 

Arbetsgruppen har diskuterat en annan lösning som innebär en skyldig
het for styrelseledamot, som avgår. att själv göra ;mmälan hiirom till 
patentverket. Om han underlåter detta blir han solidariskt ansvarig för 
bolagets förpliktelser. om kvarvarande styrelseledamöter inte fullgör sina 
skyldigheter om likvidation när aktiekapitalet helt eller till större delen gått 
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förlorat. Från länsstyrelsens synpunkt är detta en bättre väg att gå. En 
sådan regel skulle bli mera effektiv. Den skulle också medföra att företag 
d~ir styrelsen är oförändrad inte skulle belastas med den årliga uppgifts
skyldigheten. 

Liinsstyrelsen i Malmöhus liin: Enligt nu gällande bestämmelser i 8 kap. 
15 § skall bolag för registrering anmäla vem som utsetts till styrelseleda
mot, verkställande direktör och suppleant samt till firmatecknare ävensom 
deras postadress och personnummer. Ändringar som inträffat skall anmä
las genast. Årsredovisningarna skall enligt 11 kap. 2-3 §§ underskrivas av 
samtliga styrelseledamöter och insändas till patentverket inom en månad 
efter det att handlingarna blivit fastställda. Ifall vissa bolag underlåter att 
följa dessa regler är det enligt länsstyrelsens uppfattning knappast troligt 
att dessa bolag kommer att följa föreslagen bestämmelse att årligen in
sända förteckningar över styrelseledamöter m. 11. Det kan sålunda befaras 
att lagförslaget inte kommer att få någon verkan på de bolag som avses 
men däremot innebära årligt merarbete för de seriöst arbetande aktiebola
gen. 

Arbetsgruppen har övervägt en annan lösning. Enligt denna skulle sty
relseledamot som avgår genast själv göra anmälan härom till patentverket 
för att undvika att bli solidariskt ansvarig för bolagets förbindelser. Läns
styrelsen förordar denna lösning eftersom den är mera effektiv och inte 
förorsakar årligt merarbete för de seriöst arbetande bolagen. 

Dclei;ationen fiirföretagens upp giftslämnande: Förslaget medför ökade 
krav på aktiebolagen. Bolagsbyrån belastas samtidigt med ett nytt omfat
tande årligt material som måste registreras och tas om hand. Endast 
ytterligt starka skäl kan motivera denna utökning av bolagens uppgiftsläm
nande. För det helt övervägande antalet aktiebolag utgör detta nya upp
giftslämnande en onödig påspädning av de uppgifter som redan nu lämnas 
till byrån. Återigen framläggs ett förslag som kommer att belasta samtliga 
bolag, men som möjligen kan vara motiverat för en mycken liten del av 
dem. En väg är - trots de invändningar som görs i rapporten - att ha 
registreringen som grund för ansvaret som ledamot. Så länge man är 
registrerad hos bolagsbyrån är man ansvarig. 

FAR: Om det nya fjärde stycket i 8 kap. 15 §skulle tas in i lagen. borde 
det samordnas med andra stycket, t. ex. så att där sägs att anmälan "ge
nast" kan - i fråga om förhållanden som ändrats genom ordinarie bolags
stämmans beslut eller styrelsebeslut därefter - fullgöras genom den i 
fjärde stycket omnämnda förteckningen. 

Mot införande av regeln i fjärde stycket kan anföras att man här ålägger 
bolagen en ytterligare registreringsuppgift, vars verkliga värde kan vara 
diskutabelt. 

Institutet ji'ir intern revision: Institutet tillstyrker förslaget. 
LRF: Det kan ifrågasättas om denna utvidgade uppgiftsplikt för företa

gen skulle ha någon brottsförebyggande effekt. Uppgifterna finns ju med i 
årsredovisningen kompletterat med en ändringsanmälan om styrelsens 
sammansättning. LRF kan dock godta förslaget. - - -

LRF vill påpeka att förslaget om näringsförbud i samband med kon
kurser säkert är ett effektivare medel i kampen mot den ekonomiska 
brottsligheten än ändrade registreringskrav. 

S1'enska handelskammar.förbundet: Då aktiebolagslagen redan nu före
skriver att alla ändringar i styrelsens sammansättning skall anmälas för 
registrering förefaller förslaget leda till en onödig byråkratisering. Försla
get kan dessutom inte få någon praktisk funktion förrän aktiebolagsregi-
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siret lagts på data. dä n:gistreringstiden med nuvarande system hlir for 
lfrng. 

Stockholms kc1mm1111 (= k111n11111rkontoret): Ett annat vanligt förfarande i 
syfte att undg[1 kontroll av bolaget iir att fiiriindringar företas i holagets 
ledning inför en fore~tående likvidation eller konkurs. Inte sällan ställs 
myndigheterna inför det problemet att ingen finns som kan företräda 
bolaget. Efter alt ha övervägt olika sält arc komma till rätta med detta 
problem har arbetsgruppen föreslagit att aktiebolag varje iir i samhand med 
att det skickar in ftrsredovisning till patentverket skall bifoga en aktuell 
förteckning över holagets styn:lseledamöter m. fl. Förslaget lär dock icke 
förhindra holag att dagen efter det arsredovisning och förteckning över
sänts till patt:ntvcrket hälla extra bolagssti1mma varvid styrelsen kan avgå 
utan all detta behöver uppgivas till patentverket. För att förhindra detta 
förordar kammarkontoret den ytterligare skärpningen att den avg~iende 
styrelsen ej blir fri fri·m sitt ansvar förriin det registreras att den avgått eller 
vederbörandt: sjiilv till patentverket anmält sin avgang. - - -

Arbetsgruppens förslag beträffande prövning av iindring av bolagets 
firma eller den ort i Sverige 1fär bt'lageh styrel"e skall ha ~itl s~lte samt 
kontrollen av styrelsens sammansiittning fär kammarkontoret tillstyrka. 
Beträffande sistniimnda förslag föwrdar Jock kammarkontoret en ytterli
gare sk;irpning av arhetsgruppens förslag sii till vida att en avgäende 
styrelse ej bör hli fri från sitt ansvar förriin det registrerats att den avgi1tt 
eller vederbiirande själv till patentverket anmält sin avgång. 

Stockholms kommun (=juridiska 111·del11inge11): Av vad arbetsgruppen 
anför i promemorian synes förslaget få ett begränsat värde sfitillvida att 
inget synes hindra bolag att dagen efter det årsredovisning och förteckning 
översiints till patentverket hålla extra bolagsstämma varvid styrelsen kan 
avgå utan att detla behöver uppgivas till patentverket. Förslaget skulle 
strängt taget sålunda endast innebära en möjlighet att kontrollera styrel
sens sammansättning vid förteckningens upprättande. Man kunde här möj
ligen ytterligare överviiga en regel av innebörd alt en avgående styrelse ej 
blir fri från sitt ansvar förrän det registrerats att den avgatt eller vedcrbö
randt: själv till patentverket anmält sin avgang. 

Stockholms kvmm1111 (= rerisionskontoret): Revisionskontoret finner 
förslaget ändamålsenligt, särskilt som uppgiftsskyldigheten inte behöver 
bli speciellt betungande då faktaunderlaget ändå torde finnas hos bolaget. 
Kontoret vill emellertid understryka angelägenheten <tv att den av arbets
gruppen förutsatta stickprovskontrollen från patentverkets sida verkligen 
kommer till stånd. 

S1·e11ska rC'\·isorsamfimdet: SRS ställer sig tveksamt till värdet av den 
föreslagna registreringsåtgiirden, som innebär ytterligare arbetsuppgifter 
för registreringsmyndigheten. Samfundet vill dock inte motsiitta sig att 
förslaget genomföres. 

Svenska sparhanksfi.Jreningen: Föreningen tillstyrker förslaget. 
Sreriges admkat.rnm.fimd: Samfundet tillstyrker förslaget att ett aktie

bolag varje år i samband med att det insänder [1rsrcdovisning till Patentver
ket skall bifoga aktuell förteckning över bolagets st yrclseledamötcr. verk
ställande direktör. suppleanter och firmatecknare med uppgifter om post
adresser och personnummer. 

S1·crigcs /)()k_fårinRS- ()ch rei·isionshyräersfiirhund: Skyldighet att anmä
la ändring av bolagets styrelse etc. finnes redan i AL 8: 15. SBRF finner det 
icke motiverat att (1rligen insända uppgifterna om styrelsen är oförändrad. 
Detta skulle endast åsamka såväl patentverket som bolagen extra arbete. 
:!4 R.iksdo!.!en JCJ/(Ji8/i. I sr1111/. ,v,. /../3. Bilogedd 
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Fi111111.1·ieri11f!.~fi"il"l'/11gen.1 J('irening: Föreningen har i och for sig inget att 
invända mot förslaget. Föreningen ifrägasätter emellertid v(irdel av be
stiimmclsen. 

Svt'nska fi'iretagarcs rik.1fiirh11nd: Förhundet har ingen inviindning mot 
förslaget. Förbundet vill dock påpeka risken för den enskilde styrelseleda
moten i en vanlig konfliktsituation. Vanligt iir niimligen att en enskild 
ledamot vill lämna styrelsen och gör detta, medan de övriga ledamöterna 
vill att han skall vara kvar. I det läget kan den enskilde inte undgå att själv 
anmäla sitt utträde för registrering. Kanske skulle det trots allt då vara 
liimpligare att erinra honom detta i lagtexten. 

SHJO-Familkfi'iretagen: SHJO-Familjeföretagen anser förslaget rimligt. 
Det bör i flertalet fall endast medföra ett mycket ringa merarbete för 
aktiebolagen. Organisationen anser emellertid att den föreslagna lagtexten 
i 8 kap. 15 ~. aktiebolagslagen. bör anpassas till den nu g;illande lagtexten 
heträffande skyldighet att insända årsredovisning till Patentverket ( 11 kap. 
3 ~).Av den föreslagna lagtexten framgår det inte klart att förteckning över 
bolagets styrelseledamöter skall mcdsändas samtidigt som årsredovisning
en. 

S\'eriges köpmannaförhund: Vi anser förslaget vara riktigt och tillstyr
ker det. 

6 Låneförbudet 

Riksåk/agaren: Nu gällande låneförhud trädde i kraft den 6 juni 1973. 
Låneförbudsreglerna gäller inte lån eller säkerheter som himnats dessförin
nan. Detta innebär att även framdeles aktieholag kan finnas där aktiekapi
talet på tillgångssidan helt eller delvis motsvaras av en fordran på aktie
ägaren, en ordning som strider mot tankegångarna i den nya aktiebolagsla
gen. Jag delar därför arbelsgruprcns uppfattning att man bör vidta åtgärder 
som är ägnade att verka på det sätt att utlfmade medel återförs till bolaget. 
Jag kan däremot inte godta arbetsgruppens förslag i nu berört hänseende. 
Såväl i materiellt som formellt hänseende synes förslaget vila på bräcklig 
grund. Sålunda saknas varje försök till analys betrifffande de effekter i 
olika hänseenden som ett genomförande av förslaget kan få. lkssutom 
synes förslaget inte förenligt med den i svensk lag-;tiftning på förmögen
hetsrättens område sedan länge tillämpade prim:ipen att ny lag i allmänhet 
inte äger tillämpning på rättsförhållanden som uppkommit före lagens 
ikraftträdande. Det bör alltså inte komma i friiga att nu ogiltigförklara 
dessa äldre lån. Arbetsgruppens förslag synes i praktiken fä siidan verkan 
och kan alltså inte godtas av detta skäl. U ndcr alla omständigheter (ir en 
kriminalisering i förevarande sammanhang otänkbar. Frånsett att förslaget 
i denna del knappast iir förenligt med det grundlagsskyddade förbudet mot 
retroaktiv strafllagstiftning. är det i sakligt hiinseendc oacceptabelt att 
kräva återhetalning av privata län vid straffansvar. Pä grund av det anförda 
ansluter jag mig till ledamoten Rångstads reservation och anser att hela 
frågan hör bli föremål för en ingående utn:dning. 

Ö1·cråk/agarf'11 i Stockholms åk/agardistrikt: Jag anser i likhet med 
ledamoten Bångstad, som i detta avsnitt reserverat sig. att åtgiirder för att 
till bolagen återföra lån eller säkerheter, som lämnats respektive ställts 
före lagstiftningen om låneförbud trädde i kraft. inte ar tillräckligt mot i-
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verat med hänsyn till de hrnttsförehyggande åtgärder som arhetsgrupp.:ns 
översyn gäller. 

(h-crilk.lag11r1'11 i Giitl'horgs äk.lugardistrikt: Beträffande av snillet om 
lilneförhudet kan man utan vidare instämma i arbetsgruppens uppfattning 
att det är önskvilrt att utelöpan<le lån och horgensi-ttagan<lcn som tillkom
mit före lagstiftningen om låneförbud p;i något sätt avvecklas. Däremot 
kan inte den lagstiftningsteknik som arbetsgruppen anv~lnt sig av l'ör att nr1 
delta syl'tt: godtagas. Med forv[ining !iiscr man (sid. 80) att straffansvar 
skulle komma ifri'1ga nm dessa äldre lån ej återhetalas. Arbetsgruppen har 
här tydligen förbisett att vad som straflbclilggcs genom lånefiirhudct är 
lämnande av penninglån till vissa närstäende. Det arbetsgruppen enligt 
sina motiv vill kriminalisera synes därcnwt vara undcrlätcnhet att <iterbe
tala dylika liin. ~1an hehöver hara peka på att en si"1dan underliitenhet liitt 
kan förklaras av bristande bl'lalningsförmäga för att det skall stii klart att 
straffvapnct iir hell oliimpligl i detta sammanhang. (kkst1 placeringen av 
den föreslagna regeln väd.er forväning. En l~1g om ändring a\· en punkt av 
övcrgiingsbcst:immclserna till lagen om ändring i lagen om aktiebolag 
förefaller vara en alltför undanskymd plats för en reglering som har till 
syfie att straflbeli1gga underliltenhet att återbetala utelöpande l<'in som var 
helt lagliga när de gavs. 

Uins1iklagar1'11 i Afa/miihus län: Reservanten Bångstads mening att för
slaget om låndtcrbetalning senast vid 1981 års utgång kan - trots dispens
möjligheter - vålla avsevärd ska<l•t hör enligt min uppfattning föranleda att 
tidsgransen för återhetalning flyttas ell par år längre fram i tiden. 

Liinsåklag{ircn i Ä/1·sborg.1· liin: Jag kan kke tillstyrka arhelsgruppens 
förslag Llm skyldighet för aktieiigarna att återbetala gamla l[in, alltså lån 
som erhölls innan l[incförhud hevil.iades. Urnen var när de kom till tillåtliga 
och accepterade av statsmakterna. Det synes icke vara rimligt att sätta 
enskilda personer i ekonomiska svårigheter pi\ grund av all statsmakterna. 
lagstiftaren. nu iindrat uppfattning. Helt oacceptabelt är att straffa den som 
ej föerhetalar hcloppet inom den nu föreslagna tiden. Arbetsgruppens 
förslag i denna del kan endast ha ell mycket begriinsat viirde vid bekämp
ning a1· avancerad ekonomisk hroflslighel. 

/-101·rtittc11 ii1·cr Sk1/11c och JJ/eki11ge: Sambandet mellan ifrilgavarande 
lån och ekonomisk brollslighet synes vara ganska svagt. I-h1vrätcen biträ
der emellertid den uppfattning sLJm arbetsgruppens majoritet uttryckt. Den 
tid inom vilken lilncn skall titerbetalas hör dock - oavsett dispensmöjlighe
ten - utsträckas betydligt längre än arbetsgruppen föreslagit. 

Stnchlro/ms ti11gsriitt: Arbetsgruppen har föreslagit nya regler för återbe
talning av l:°u1 lämnade före 1973 (1rs lagstiftning om låneförbud till aktie
ägare m tl. Arbct'>gruppen har inte redovisat hur många holag de föreslagna 
besliimmelserna skulle hli tilhimpliga på och inte heller har utretts vilk<.1 
konsekvenser reglerna ~kulle få för Je aktuella bolagen. Det synes tvek
samt vilken betydelse flirslagct skulle ha för bekämpande! av den ekono
miska hrntlslighl'trn. Med hiinsyn hiirtill linncr tingsriitten ej ..;käl tillstyrka 
förslaget i denna ckl. 

Rik.1pnlis.11yrt'/.\t'll: Förslaget tillstyrks. 
/J<1kf;';ring.rnil1111ulc11: Det iir enligt HFN:s mening ett allmiint intresse all 

bolagen' redovisning liimnar en rätt visande hild av resultat och ställning 
för all tillg11dosc informationshehoven hos de olika inlressentgrupperna. 
Diirvid spelar givetvis viirderingsreglerna for tillgirngar och skulder i ha
lansriikningen en avgörande roll. Niimnden förutsätter att i de fall renning
li:in till "dL'n förbjudna kretsen" förekommer värderingen av sådana !fin 
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sker med til!iimpning av gällande viirderingsregler i 14-1 h ~~ hokf1)ringsla
gen. 

f-örslaget om regler för inerbetalningsskyldighct av sådana Ian liksom 
tivriga ffirslag till {itgiirder i promemorian anser BFN intt: piiverka redovis
ningspraxis. som nämnden har rill uppgift att utveckla och,samordna. BFN 
har ingen erinran mot de redovisningstekniska beskrivni9gar som gjorts i 
promemorian. : 

R11nki11spcktio11e11: Inspektionen finner att förslaget i promemorian hör 
genomföras. Emellertid synes re'iervantens synpunkter inte höra lämnas 
utan beaktande. En rimlig lösning skulle enligt inspektionens uppfattning 
kunna erhMlas om de dispensgivande myndigheterna fick befogenhet att 
medge siirskilt undantag. Undantaget skulle innebära att 11\ntagaren ätog 
sig en i förhållande till ham inkomst och förmi.igenhetsställning rimlig 
avbetalningsplan och säkcrstiillde sina ataganden enligt planen med bank
garanti. 

S1ock/10/111.1 .fi111dhiirs: Det torde inte fiirekPmma att bLirsforetag lämnar 
hin till aktieiigare. De viktigaste undantagen giiller afforsbankerna. vilkas 
lflnekundcr stundom ocksä är aktieiigare i banken. men det iir inte sådana 
transaktioner lagen avser att hindra. Trans•1ktioner av den typ som 1973 
:\rs lagstiftning avser att stiivja skulle om de p:°1triiffades hos ett introduk
tinnssökande företag och bedömdes som missbruk vara ett hinder för 
introduktion. 

Ett förverkligande av förslaget skulle vidare innebiira en form av re
troaktiv lagstiftning som inte bör förekomma. Förslaget avstyrkes. 

Riksrn·io11.1·1·erkl'f: RRV vill hiir ifrågasiitta om förslaget över huvud 
taget har nilgon relevans för fri1gan om ekonomisk brottslighet. 

Riks.1katrnerket: RSV instämmer i stort med arbetsgruppens övervii
ganden. men vill påpeka att arbetsgruppen inte närmare behandlat de 
skatterättsliga konsekvenser som förslaget medför. niimligen hur de utelig
gande länen som i och med 1981 års utgäng blir förbjudna skall beskattas 
(jiimför l5 ~ I a mom. 6 st. KU. Tidsperioden inom vilken lånen skall 
återhetalas synes RSV alltför kort. Även om arhetsgruppcn föreslår en 
niigot generösare tilliimpning av dispensinstitutet i 12 kap 8 ~ Al3L anser 
RSV att en aterbetalningstid av förslagsvis 5 år bör l.ivcrviigas. RSVs 
hedömning görs mot bakgrunden <iv erfarenheten att del finns stora ute
staende hin och mt·d tanke på svårigheterna på länemarknauen. 

Den föreslagna tidpunkten för ilterhetalningsskyldighctens inträde eller 
avgörandet om åtcrbetalningsskyldighet föreligger mäs1c ändras till ut
g~ingen av räkenskapsår. I annat fall synes ett kringg~1ende genom tillfällig 
ansamling av kapital i bolaget - t. ex. underlåtna liineuttag - ligga alltför 
niira tillhands. Det sagda avser alla bolag som har riikenskaps[ir som inte 
sammanfaller med kalenderår. Lagtexten kan förslagsvis ändras enlig! 
följande ·· ... förbudet vid utgången av det räkenskapsår som slutar senast 
1981-12-31 vara ... för att det vid detta riikenskaps[trs utgång skall vara 

Arbetsgruppen har inte behandlat problematiken i samband med interna 
aktieöverlåtelser (jämför 35 ~ 3 mom. 9 st. KU och har heller inte behand
lat frägan om återbetalning av län friln pcnsionsstiftelser. för vilka !{111 

enlig! RSVs mening bör gälla samma regler som för lån liimnade direkt av 
aktiebolag. 

KommerskolleRium: Kollegiet delar uppfattningen att lagstiftningsåt
giirdcr bör vidtagas i syfte att till bolagen återföra medel som utlånats till 
aktieägare m n före låncförbude1s införande. Krav p;°1 återbetalning kan 
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emellertid - ;°1tmins1one med drn korta tid som föreslagits - fil ~vi'1ra 

konsekvenser för shiil bolag som enskilda. Kollegiet kan lbrflir inte 
tillstyrka att ett sådant krav införs pf1 grundval av den kortfattade genom
gång som gjorts i promemorian utan förordar i likhet med reservanten 
Ri\ngstad att friigan görs till lliremiil för en mera genomgripande genom
gång. 

Skånes l11111dclska11111111rc: L[tn som liimnats innan l[meförhudet triidde i 
kraft skall enligt förslaget vara ilterbetalda innan utg:'ingen av 1981. Försla
get har överhuvudtaget inte med brottsfiirebyggande verksamhet ;ttt göra. 
då lånen togs fi.ire lånefi.irbudet av f1r 1973 och alltsii var fullt tillt1tna enligt 
då gällande riitt. Hiir föreslås en bestämmelse av retroaktiv kar;1kliir som 
kan medföra stora svärigheter for m:lnga företagare s11m fullt l;1genligt 
lånade pengar ur aktiebolaget dt1 detta fortfarande var tillt1tet. 

Ha11delsk11111111art'nfi"ir Örchm och \'iistma11/a11ds /ii11: Kammaren anslu
ter sig helt till inneh<°tllet i de reservationer. som avgivits av B;°mgstad oc:h 
Winberg. - - -

Den utan tvekan allvarligaste invändingen från Handelskammarcns sida 
riktar sig mot av arbetsgruppen föreslagna iindringar i med l<'\ncförbudet 
sammahiingande lagregler. Det den h juni 1973 införda läneförbudet berör 
inte dessförinnan liimnade län oc:h ansvarsförbindclser. Dessa transaktio
ners siirställning prövades i samband med låneförbudets införande. Enligt 
Kammarens mening saknas nu skäl att göra en annan bedömning än då. 
särskilt som frf1gan om dessa låns m. m. fortsatta existens inte. såvitt 
Handelskammaren kan förstf1, har n[igon avgörande betydelse i brottsföre
byggande sammanhang. Ett genomförande av förslaget skulle diiremot. 
särskilt i vad gäller beskattningen, få uöverskådliga negativa konsekvenser 
för en mängd lojala ägare av aktiebolag. Den kommentar, som arbetsgrup
pens majoritet lämnat till Bångstads reservation. är inte på något sätt 
övertygande. Anvisade lösningar står blott ett fåtal bolag till huds. vartill 
kommer att den av arbetsgruppen förutsatta mera generösa dispensgiv
ningen inte är på något sätt garanterad. Noteras bör ocksä. att arbetsgrup
pen är medveten om att förslaget om återbetalning av gamla lån kan 
innebära svårigheter fiir låntagarna. Dessa svårigheter i1r särskilt i beak
tande av marginalskatteeffekterna i vårt skattesystem samt kreditinstitu
tens anspråk på siikerheter och nfta återkommande lånerestriktioner för 
Handelskammaren uppenbara. Marginalskatteeffekten förstärks dessutom 
av att ett ökat löneuttag ocks{1 medför ökade sociala avgifter. Och vad 
hiimler den oförvitlige medborgare. som med stöd av lagstiftningen tillåtits 
ha en skuld till ett av honom ägt aktiebolag men som genom ändrad 
lagstiftning åläggs återbetala lånet men ej lyckas härmed? För det första 
drabbas han av straffansvar enligt aktiebolagslagen och för det andra av 
skatt å intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet, en skatt som i vissa fall efter 
förnedrande restlängdsföring kan leda till ett än mer förnedrande konkurs
förfarande. Och härtill kommer att vissa bolag, genom att fordran å aktie
ägaren inte längre utgör tillgång i desamma. förlorar sitt aktiekapital med 
likvidationsskyldighet som följd med de negativa effekter detta i sin tur får 
för bl. a. anställda och borgenärer. - De skäl, som vid införandet av 
låneförbudet motiverade nödvändigheten av att särbehandla äldre lån. 
talar alltjämt med samma styrka mot en lagändring av föreslaget inneh~1ll. 

Liinsstyrelscn i Stockholms lcln: Arbetsgruppen föreslår att .. gamla" 
penninglån skall vara återbetalda senast 1981-12-31 till den del det behövs 
för att full täckning för bolagets registrerade aktiekapital skall finnas. Vid 
heriikningen skall lånet inte anses ha något värde. Det föreslagna beräk-
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ningssiittet for f11erbe1alning synes något komplicerat, {11minstonc flir det 
fall beskattning anses höra ske s{isom nu iir fallet med nya forbjudna 1:rn. I 
stiillet för all knyta ;lterbetalningen av gamla l<ln till frågan huruvida 
tiickning för aktiekapitalet föreligger eller ej. bör enligt liinsstyrclsen~ 

mening en ovillkorlig iiterbetalningsskyldighct införas. Denna bör vara sii 
liilt kontrollerbar som möjligt. Man kan exempelvis tänka sig all en amor
tcringsplan. med start taxeringsfiret 1981 eller 1982. Htgg~ upp for gamla 
l{rn. Detta kunde ske på av riksskatteverket faststiilld blankett som skall 
bifogas sjiilvdcklarationen varje år intill dess lånet slutamortcrats. Dess
utom bör en obligatorisk uppgift vara all ange pä vilket siill amortt:ringen 
fullgjorts. så .ill eventuella kringgfienden förhindras. Skn ej amortering. 
eller sker amortering endast delvis. bör heskallning ske !tillfällig förvärvs
verksamhet). Amorteringsplancn kan rimligen striicka sig iiver en tidsperi
od om 20 till 25 år !länsstyrelsens nuvarande praxis vid dispenser för 
filrbjudna l:°m l. 

Lii11sstyrdsl'11 i CiiitehorRS och /Jo/111s fiin: Linsstyrel~en delar arbets
gruppens uppfattning att tiden nu är inne att aktualisera frf1gan om titerbe
talning av gamla lån. Skäl all giira f1tskillnad mellan bolag vars aktiekapital 
understiger 50000 kronor och övriga bolag föreligger inte. De mindre 
ho lagen kan avvecklas enligt förmånliga regler' varvid bolagets fordran pr1 
aktieiigaren kan utskiftas. För de större bolagen hiir länsstyrelsen kunna ge 
dispens på samma siitl som för nya ltm. Länsstyrelsen hör därvid kunna 
filreskriva att återbetalning skall ske efter en avbetalningspl::rn som då 
kommer att striicka sig längre iin utgången av år 1981. ---

Länsstyrelsen ansluter sig till den linje som arhetsgruppens majoritet 
förordat. Linsstyn:ben forutsiittcr diirvid att dispensinstitutel skall kunnä 
användas tiimligcn generöst i de fall aktieiigaren har sviirigheter all fullgöra 
återbetalningen inom den angivna tiden. 

Arbetsgruppen berör i delta sammanhang ock sil frågan om s. k. kommer
siella liin. Arhetsgruppen lägger inte fram några förslag till f1tgiirder utan 
hänvisar till att 1974 ärs bolagskommittc fått i uppdrag pröva frftgor om 
kringg{1ende av låneförbudet i aktieholagslagen. Uinsstyrelsen har i yttran
de 1979-04-23 över bolagskommittcns hetänkande med förslag till nya 
bulagsreglcr anfört. att det iir angeliiget att möjligheterna till kringgående 
av låneförbudet i aktiebolagslagen snarast stoppas. 

Länsstyrelsen i M11/mi)/111s län: Ledamoten Bilngstad har reserverat sig 
mot gruppens förslag och lämnat fyra exempel pii vilka drastiska konse
kvenser föreslagen bestämmelse om i'1terbetalning av liin kan fii. I 1re av 
reservanlens e.xempel understiger aktiekapitalet 50000 kr. I reservationen 
n~imns inte att den mest närliggande lösningen i dessa tre exempel vore att 
upplösa aktiebolagen och fortsälla verksamheten såsom enskild firma. 
AktiebL1lagen i dessa tre exempel skulle i så fall vid avvecklingen utskifta 
sin fordran på aktieiigaren. och fordran skulle komma att avräknas mot 
eget kapital i den enskilda rörelsen. De avvecklade holagen skulle bliva 
tvungna all betala utskiftningsskatt på fordringshcloppen men denna skatt 
utgör endast 40 procent. Desslllom för från utskiftat helopp avräknas 
75 000 kr enligt bestämmelserna i 5 * SfS 1974: 990. Aktieiigarna i de tre 
första exemplen kan sålunda bliva kvitt sina skulder till de egna bolagen p<°1 
ett for dem fördelaktigt sätt. 

I reservantens ljiirde exempel överstiger det registrerade aktiekapitalet 
50000 kr. Aktieägaren kan därför inte avveckla sitt bolag med utnyttjande 
av de generösa skatteregler som g;iller för holag med aktiekapital unders1i
gande 50000 kr. Avskriver detta bolag sin fordran på aktieägaren medför 
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detta, att det nedskrivna heloppet hiinföres till intiikt av tillfallig förviirvs
verksamhet för liintagaren. Skatten hlir dil hiigre itn fiir aktieiigarna i de tre 
första exemplen eftersom aktieägaren -.iikerligen har hetydligt hiigre margi
nalskatt iin 40 procent. 

Skattekonsekvt:nserna hlir sillunda heroendt: av aktiekapitalets storlek. 
Linsstyreben kan därfiir ej dela arhetsgruppens uppfattning att det inte iir 
motiverat med fttskillnad mellan bolag vilkas registrerade aktiekapital i dag 
understiger 50000 kr lKh övriga holag. Länsstyrelsen anser att för aktieho
lag med liigre aktiekapital än 50000 kr hör de av gruppen föreslagna 
lagbestiimmclserna kunna införas utan iindring eller tillägg. för (ivriga 
aktiebolag bör bestiimmelserna modifieras. 

Aktiebolagsutredningen uttalade i sitt iir 1971 avliimnade betiinkande 
t SOU I 971: 15 sid. 4 \ 7) att av allmiinna riittsreglcr följer att de nya hestiim
melserna ej iir tilliimpliga pil l[m eller siikerhet som tillkommit före nya 
lagen' ikrafttriidande. Föredragande statsriidet anfiirde vid införande av 
hinefiirhudet i 1944 t1rs aktieholagslag I l'rnp. 1973: 93 sid. 145) att lfm som 
brnnats före ikrafttriidandet inte berörs av de nya reglerna om liineförbud. 
Lagutskottet hänvisade i betänkande med anledning av propositionen med 
forsla~ till 1975 iirs aktieholagslag (Lu llJ75/7o:4 sid. 99) till detta uttalande 
av fö;·edragandc statsråd. Det är sillunda förklarligt om aktieiigare av 
ilberopade förarheten till lagstiftning om låneförbudet fött intrycket att lf111 
liimnade före den 6 juni 1973 inte skall hehöva ;\terhetalas. Därför iir det 
enligt länsstyrelsens uppfattning inte skiiligt att nu kräva att samtliga dessa 
lån sbll vara åtabetalda inom två år. Det kan röra sig om stora belopp och 
siilcdes ogörligt för aktieägaren att pit så kort tid skaffa medel för återbetal
ning. Lånade medel har troligtvis i m~mga fall anviints för privat konsum
tion eller privata investeringar och da bör dispens frf111 ltmeförbudet inte 
liimnas. De skulle strida mot grundtanken med laneförbudet. Länsstyrel
sen menar. att för aktiebolag som finns kvar efter den I januari 1982. hör 
senare tidpunkt siittas fiir alerbetalning av aktieägarclån. Det svnes vara 
skiiligt att aktieägarna i dessa bolag far 10 iir pi't sig att föerbetala sina 
skulder. Under itrcn 1982-1991 skulle då Emen iirligen amorteras med 
lägst 1110 av nominella värdet den 31 dceemher 198 l. U nderlåtcr aktie
ägaren att amortera i denna takt hör beskallning ske pä sätt nu sker med 
förbjudna lf111. Uinsstyrelsen hör pii ansökan av bolaget kunna besluta om 
liingre amorteringstid enligt samma regler som nu giiller för dispens för nya 
lttn. 

I yttrande över 1974 ftrs bolagskommilles delbetänkande ang<'tende nya 
bolagsregler m. m. (SOU 1978: 67) har Hinsstyrelsen pftpekat hur lftnefiirbu
det i aktieholagslagen kan kringgi1s genom att akticiigaren bildar handels
bolag tillsammans med sitt eget aktiebolag. Det är angeläget all dessa 
möjligheter till kringg{iendc stoppas. I annat fall kan av arbetsgruppen 
föreslagna hestämmelser för aterbetalning av gamla 1[111 i flera fall komma 
att bliva betydelselösa. 

FAR: Reservanterna har påvisat att en lagändring enligt förslaget kan 
leda till icke önskviirda eller orimliga effekter. Med hiinvisning hiirtill anser 
FAR alt en eventuell lag om iiterbetalning av lån. uppkomna före 6 juni 
1973. i vart fall bör föregås av utredning av konsekvenserna för bolagens 
anstiillda. borgenärer och ägare. 

Om inte erforderlig ltterhetalning av en sådan läneskuld skett och di
spens ej erhidlits före 1982 års ingång. skall förhållandet enligt uttalande av 
arhctsgruppen ( p[1 sidan 80 i dess PM l ·"anses strida mot låneförbudet i 
ABL och straffansvar sålunda ifrilgakomma för de ansvariga'". Enligt 
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F ARs uppfattning är ett införande av en retroaktivt verkande strafhank
tiun inll: acceptabelt. 

Institutet .for intern rc1·isio11: Arbetsgruppens förslag under lknna punkt 
iir enligt Institutets uppfattning inte tillräckligt underbyggt. De cknnomiska 
och juridiska konsekvenserna bör närmare utredas. innan stiillning kan tas 
till förslaget. 

Institutet vill hiirvid särskilt framhålla att nu ifrilgavarande l{rn har kun
nat kvarstå och kvarstår med stöd av gällande lag. Det intr:ide av straffan
svar. som förslaget kommer att inncbiira liksom övriga ekonomiska och 
juridiska konsekvenser medför en form av retroaktivitet i lagstiftningen. 
som ej bör förekomma. 

Institutet avstyrker därt'ör förslaget i sin nuvarande utformning. 
LRF: LRF vill här tillfullo instiimma i ledamoten Bångstads reservation. 

innebärande att frågan är fiir omfattande och iivergripande och ej heller 
tillräckligt utredd. 

TCO: Fr. o. m. den 6 juni 1973 förbjöds aktieiigarc. styrelseledamöter. 
verkställande direktörer samt deras närstående låna pengar av aktiebolag. 
I betänkandet föreslås att dessa lån skall återbetalas till den del det behövs 
för att det skall finnas full täckning för bolagets aktiekapital. mirvid skall 
inte lånet anses ha något värde. Dessa regler syftar främst på att tillgodose 
de civilrättsliga kraven. TCO menar emellertid att man inte helt kan bortse 
från de skattemässiga konsekvenserna. 

TCO menar därför att skyldighet måste föreligga för återbetalning av 
hela lånet i det fall inte låntagaren skall beskattas för detsamma. För den 
del av lånet som överstiger det i betänkandet angivna kan emellertid 
återbetalningstiden utsträckas till efter 1981. Likaså mäste enligt TCO 
också lån av denna typ. i aktiebolag som försätts i konkurs varvid dess 
tillgångar likvideras, beskattas i sin helhet hos läntagaren. Om låntagaren 
vid konkurs eller s. k. fattiglikvidation inte till fullo återbetalar hinet tillgo
dogör han sig det felande beloppet som lånats från aktiebolaget skattefritt 
trots att återbetalning inte kan aktualiseras. 

TCO vill även fästa uppmärksamhet på att det fortfarande kvarstår 
problem av beskattningskaraktiir att lösa för fömansaktiebolagen förorsa
kade av det speciella förhållandet av att ägaren samtidigt är anställd och 
arbetsgivare i dessa företag och därigenom en person kan representera två 
skilda rättssuhjekt. 

S1·e11ska ha11~fi:ire11i11Ren: I likhet med reservanten Bångstad anser hank
föreningen att frågan om återbetalning av lån. lämnade före 1973 t1rs 
lagstiftning om liineförbud till aktieägare m.11 .. inte hör lösas enligt arbets
gruppens förslag. Regler om återbetalning av lånen bör under alla förhål
landen utformas med beaktande av att lånen på sin tid tillkommit i enlighet 
med då gällande lagstiftning och ej heller innebär något brott mot nu 
gällande bestämmelser. Att låta straffansvar inträda för den som inte 
återbetalar lån av detta slag skulle innebiira en form av retroaktiv 
strafflagstiftning. som enligt bankföreningens uppfattning borde vara helt 
utesluten. Det sist sagda avser givetvis inte sådana fall där efter låneförhu
dets tillkomst ett län utan tillstånd har övertagits av en nytillkommen 
aktieägare. 

S1·e11sk11 h_vypwdsentrcprcniirfi'ireninyen: Föreningen. som instämmer i 
yttrandet från Sveriges industriförhund, vill särskilt understryka vikten av 
vad förbundet framhäller i sitt remissvar under rubriken "Låneförbudet". 

Svenska lzande/skammarförh1111det: Lån som lämnats innan liineförbu
det trädde i kraft skall enligt förslaget vara återbetalda innan utgången av 
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1981. Förslaget har överhuvudtaget inte med brottsfi.)rebyggandc vcrksam
het att göra. då lilnen togs före låneförbudet av iir 1973 Oi.:h alltsa var fullt 
till~1tna enligt dt1 gällande rätt. Här föreslås en hestiimmebe av retroaktiv 
braktär som kan medföra stora svärighetcr for många företagare som fullt 
lagenligt lånade pengar ur aktiebolaget då detta fortfarande var tillåtet. 

Stockholms kommun I= kammarkontoret): Aterhetalning av ifr\gava
rande liln kan leda till svfirighetcr för vissa låntagare. Arbetsgrurren. som 
säger sig vara medveten om detta problem förutsätter emellertid. att Hins
styrclse. sasom hctrMfandc nya Hin. skulle kunna meddda dispens och att 
denna disrensprövning kan göras något mer generös än vad som i dag 
gäller för nya lån. 

r likhet med rcvisionskontoret får kammarkontoret konstatera att ar
betsgruppen ej förebragt någon utredning av de skattemiissiga. likviditets
mässiga, etc. konsekvenserna av kravet på återbetalning av äldre lån. 
Arbetsgruppen har ej heller närmare redovisat omfattningen av de ekono
miska manipulationer som är att hänföra till nuvarande liineregler. Hur 
effektivt instrument en skärpt återbetalningsplikt kan bli i arbetet att stävja 
ekonomisk brottslighet kan därför ej utläsas. 

Återbetalning av gamla lån kan som visats drabba även seriösa bolag och 
dess ägare mycket hårt. Risk finns att det i dispensärenden kan bli friiga 
om skönsmässiga avgöranden samt olika bedömningsgrunder länsstyrel
serna emellan. Mot denna bakgrund och då något material som belyser 
förslagets samtliga konsekvenser ej förebragts samt då förslaget kan be
faras leda till ökad byråkrati kan kammarkontoret ej ge arbetsgruppens 
föreliggande förslag sitt fulla stöd. - - -

Behovet och konsekvenserna av den föreslagna skärpningen av låneför
budet har enligt kammarkontorets förmenande ej till fullo visats, varför 
kontoret ej reservationslöst kan lämna det sitt stöd. 

Stockholms kommun (= rel'isionskonroret): Revisionskontorct kan för 
sin del konstatera. att arbetsgruppen ej förebragt någon utredning av de 
skattemässiga. likviditetsmässiga etc. konsekvenserna av kravet på åter
betalning av äldre lån. Gruppen förutsätter emellertid en liberal dispens
prövning från länsstyrelsernas sida. vilket förhoppningsvis skulle motver
ka förslagets negativa konsekvenser. Enligt revisionskontorets uppfattning 
kommer länsstyrelserna här all ställas inför nog så besvärliga avgöranden. 
Riskerna för en betydande anhopning av dispensärenden fram mot slutet 
av år 1981 och därav följande skönsmässiga avgöranden samt för olikfor
miga bedömningsgrunder mellan länen. måste betraktas som stora . 

.'frenska rni.wrs.rnmfimdet: SRS avstyrker bestämt förslaget. Före 1973 
[1rs lagändring. då låneförbud infördes gentemot aktieägare, styrelseleda
möter och verkställande direktör. fanns det varken civilrättsligt eller skat
terättsligt några hinder mot att dylika lån lämnades. Självfallet ingick det i 
revisorernas uppgifter att granska lånens värde liksom värdet av famnade 
säkerheter. Vid införandet av låneförbudet avstod lagstiftaren från att 
föreskriva återbetalning av befintliga lån med hänsyn till de i många fall 
mycket svåra ekonomiska påfrestningar som skulle drabba gäldenären. 
SRS anser att de motiv arbetsgruppen redovisat for införande av en be
stämmelse om obligatorisk återbetalningsskyldighct inte har sådan tyngd 
att de uppväger de svåra ekonomiska påfrestningar som i många fall kan 
komma att drabba gäldenären. Om denne under den föreslagna perioden 
skulle tvingas återbetala sitt lån genom ökade löneuttag skulle sannolikt 
ohållbara situationer i många fall uppstå. SRS kan inte anse, att detta 
skulle gagna bolagets anställda, borgenärer eller övriga intressegrupper. 
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Samfund.:t an~.:r i andra hand att. d;ircst en iindring av överg[ingshe
stämmelserna med krav pii ohligatorisk {iterbetalningsskyldighet trots allt 
sl\ulle gen11mforas. anwrtcringstiden biir utiikas viisentligt jiimfört meJ 
arbetsgruppens förslag. För att hereda lfintagarna rimlig möjlighet att med 
be-.katlade m.:dd il1erbe1ala sina l;\n hör denna lid enlig\ samfundets me
ning inte underqiga 25 iir. SRS erinrar i sammanhanget om att i skattelag
stiftningen har inforls ullryckligl sladgamk att ranta skall utgi"i pii dessa 
län. 

S1·1·11.1ka .11J<1rh1111k.1:f{"ireni11grn: Sparbanksföreningen anser - i likhet 
med resen·anten Winberg - att de skiil som i samhand med införandet 
19n av liineförhudet anfördes belriiffande fr[igan om liin som liimnats före 
il\rafttrjdandet fortfarande iir bärande. De dramatiska effekter av en åter
betalningsskyldighet som visats i reservanten B{rngstads exempel talar 
ncbil i denna riktning. Etl förverkligande av fors laget skull i: vidare inne
hiira en form av retroaktiv lagstiftning. !>Om inte biir förekomma. Vid 
bediimandet av rr;igan om införande av iiterbi:talningsskyldighet betriiffan
de ifriigavaramk liin hör slutligen beaktas alt, niir ett företag förr eller 
senare blir till salu. ;iti:rbetalninpskyldighet aktualiseras. En köpare av 
aktii:rna i ett b11lag kan niimligi:n enligt praxis (RR 1977 nr I: 45) inte ta 
över siil.iarens litn hos bolaget utan att kLimma i konflikt med li·rneförbudet i 
12 kap. 7 ~ aktiebolagslagen. 

Si·criJ.:es uckord.1cc111ral: Enligt ackordscentralens mening har reservan-
11.'.n Btrngstad anf(\rt övertygande skäl mot att gruppens förslag genomförs 
redan nu. Ackord~centralen delar hans uppfattning att hithörande frågor 
mäste allsidigt belysas och undersökas. innan hi:slut fattas i saken. 

Sn·rigcs 11dmk<1t.1·a11!fi111d: Samfundet avstyrker med bestämdhet försla
get att nu införa .:n skyldighet att före den I januari 1982 återbetalas. k. 
aktieiigarliin. som upptagits i enlighet med gällande riitt vid tiden for 
liingivningen. I allt vibentligt ansluter sig samfundet härvid till vad som 
anförts i kdamoti:n Biingstads reservation. Samfundet önskar tillägga. att 
de oJ;igenhetcr som l:'1nen understundom vållat nära nog regclm~issigt hiing
er samman mi:d att giillande viirderingsregler inte iakttagits. En ril\tig 
tilliimpning av dessa regler, n{1got som självfallet mäste iignas särskild 
uppmiirksamhet vid revision av bolag med fordringar av denna typ. skulle 
i:nligt samfundet~ rni:ning innebiira att de effekter som arbetsgruppen 
önskar uppnil i m~lnga fall e1foills utan att tillgripa en dramatisk stupstocks
lagstiftning. Samfundet önskar ocksa anmiirka. att det knappast kan ifraga
komma att straffsanktionera åti:rbetalningsskyldigheten. i vart fall inte om 
lagstiftningen skulle inncbiira ett ingripande i bestt1ende rättsenliga. civil
riitt sliga avtal. Öwr huvud taget iir det en tvivdaktig princip att straff sank
tionera betali1ingsskyldighi:ten utan avseende pli de subjektiva omständig
heter som föreligger i varje enskilt fall. 

S1·erig.<'s aktil'.lpawres rik.1:fiirh1111d: I vissa enstaka hörs- och fondhand
larenoterade företag finns"· k. förbjudna län. Efter pilpekande fdn Aktie
spararna iir di:.;sa 1{111 undi:r snabb avveckling i de aktuella bolagen. För 
dessa bolag torde friigan om återbetalning icke vara förenad med större 
svilrigheter. För <tndra bolag kan det dock finnas svi·irigheter. pil siitt som 
angivits av ledamoti:n. auktoriserade revisorn Bengt Biingstad. att vid 
utg(in!.!cn av I 9l\ I ha {1terbetalat samtliga lån. Vi kan inte liita bli att piipi:ka 
att l'ii~·slaget i sig inneh<'1ller en retmaktiv lagstiftning. som torde vara 
friimmandt• rör vilrt riittsmedvetande. 

Si·aigl'.I ho~f("iri11g.1- och rl'l'isio11shrräcr.1· .fl"irh1111d: SBRF finner beträf
fande förslagt::t om fatt:rbetalningsskyldighet före utg<lngen av 1981 för län 
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som tagits före l~ineförhudets ikraftträdande att det i m[inga fall skulle fii 
synnerligen sviira konsekvenser och avstyrker diirför förslaget. Vi ansluter 
oss i denna fr[1ga helt till reservationer av ledamöterna B{ingstad och 
Winherg. 

Fi111111.1icri11g.1:f{il"l'lllg1·11s .fiirc11i11g: Betriiffande liinefiirhudet ansluter sig 
frireningen till vad reservanten Bångstad anfört. 

S1·c11s/.:11 .fi'il"l'Wgurcs ri/.:.1:fiirh1111d: Hiir instiimmer förhundet i dcn reser
vation som lämnades av arbetsgruppens ledamot Bilngstad. Förslaget iir 
alltsf1 inte tillriickligt underbyggt. Hela den aktuella frt1gan hör utredas 
vidare. 

S1·criges gr1lssistfi'irh1111J: Vi finner förslaget till denna del mindre moti
verat och utan egentlig funktion. De s. k. AL-ltrnen kan knappast ha n;igon 
större relevans niir det giiller bwttsförebyggande åtgiirder annat iin i de fall 
viirderingsfrågor kan uppkomma i samband med lik vidationsplikt. 

Styrelsen skall vid uppriittande av arsredovisning bl. a. förvissa sig om 
att i balansriikningen upptagna tillg[rngar iir balansgilla. dvs. för fordringar 
utröna att giildeniiren iir solvent och således kan hctala sina skulder. 
Revisorerna m{1ste for att kunna tillstyrka balam;riikningens fastst:illandc 
göra samma undersökningar och bedömningar. Vi finner det diirfiir stö
tande att i akticholagslagen siirskilt angc att vissa fordringar iir viirdcli.isa. 
oavsett giildeniirens ekonomiska status. 

Förslaget skall ocks[1 ses mot bakgrund av de stora prohlem som det 
skulle skapa för åtskilliga gäldeniirer och som ing{1ende belysts i ledamoten 
Btingstads reservation. Den situation som nu råder är komplicerad och 
svårbemästrad. men den skall ses mot hakgrund av all ![men tillkommit i 
enlighet med dii gällande lagstiftning och att återbetalningsfrågorna bort 
lösas när lagstiftningen iindrades 1973 och icke nu med sf1 kort övcrgtmgs
tid. att någon planering i praktiken knappast kan göras. Vi avstyrker d;irför 
förslaget i denna del. 

SHJO-Fw11i(i(fi"irl'tuge11: Bångstad visar övertygandc att problemen i 
mfmga fall kan hli betydande och t. o. m. oöverstigliga. Det är därför 
nödviindigt att en siirskild utredning får undersöka olika alternativa möjlig
heter att avveckla de s. k. förbjudna lånen. En s[1dan utredninl,! bör ta 
hiinsyn bl. a. till de skattemässiga och likviditetsmiissiga effekterna och de 
praktiska möjligheterna till ått:rbetalning m. m. 

SHIO-Familjdön:tagen avstyrker förslaget p[1 denna punkt. Enligt orga
nisationens uppfattning kan den fi.ireslagna iitgiirdcn inte genomföras förr
än effckterna niirmare undersökts. 

S1·erigcs i11d11.1·1r(!<"•rh1111J: Den föreslagna lal,!iindringen ingriper p[1 ett 
schablonmässigt siitt i best[1ende civilriittsliga förbi\llandcn utan hiinsyn till 
parternas reglering av sina relationer. Redan med be<iktande av de all
männa r~ittsgrundsatser på vilka obligationsrätten vilar framkommer därför 
allvarliga erinringar mot förslaget. 

BRÅs arbetsgrupp har inte niirmare analyserat varfiir så principiellt 
betydelsefulla och ingripande regler som de föreslagna skulle vara motive
rade utan har enbart uttalat att ··det är rimligt"· att kriiva dcn ifrägavarandc 
återbetalningen <PM sid. 78). Arbetsgruppen har förklarat sig medveten 
om att dess förslag kan innebära svårighcter för l<°mtagarna men har diirvid 
påpekat att snart sex år förllutit sedan liinefi\rbudet triidde i kraft och 
statsmakterna s[tlunda markerade att denna typ av l;'rn var oacc.:cptabel 
(sid. 79 fl. Förbundet finner det sti.itandc att riskcn för ekonomiska svftrig
heter för enskilda personer till följd av rcgler som ingriper i bestäende 
civila förhållanden avfiirdas med hänvisning till vad lagstiftaren markeradc 
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som oacceptabelt for sex år sedan genom en strafllagstiftning som då inte 
avsåg annat :in framtida förfaranden. Vari lfmtagarnas svtirighcter kan 
bestå har på ett övertygande sätt belysts i ledamoten Rfmgstads reserva
tion. 

Industriförbundet. som i olika sammanhang har att företriida opriorite
rade borgenärers intressen. kan inte finna att borgenärsintressena moti
verar lagstiftning om f1terbetalning av ltm som liimnats före låneförbudets 
ikraftträdande. Genom de insynsregler som finns sedan lång tid tillförsäk
ras bolagets borgenärer tillfredsställande information för att kunna beakta 
ifrågavarande lån vid en bedömning av bolagets stiillning innan de går in i 
ett affärsförhållande med bolaget. I den ;miin borgenärerna har ett intresse 
av en återbetalning av lånen är de oförhindrade att göra framställningar 
hiirom till bolaget men skiil saknas för lagstiftaren att opåkallat vidta 
åtgiirder till förmån för dessa borgenärsintressen. 

Förbundet finner ocksf1 anledning till stark kritik mot de straffrättsliga 
resonemang som förs i motiven. Först kan konstateras att någon straffbe
läggning enligt wensk rätt inte kan uppkomma genom motivuttalandena 
sådana som de ovan återgivna. Förslaget är sålunda h~irutinnan tekniskt 
ofullständigt. Vidare är motivuttalandena oklara. Det kan ej utliisas vilken 
den straffbelagda giirningen skall vara eller vem som skall vara gärnings
man. 

I motiven talas om fullgörande av återbetalningsplikt vilket leder tanken 
till att straff skall drabba den försumlige gäldenären. Hänvisningen till 
ABLs låneförbud - enligt vilket gärningsman är ställföreträdare för långi
vande bolag - leder å andra sidan tanken till att gärningsmannen skall 
sökas på borgeniirssidan och att gärningen då skulle vara underlåtenhet att 
J.;.räva betalning. 

Båda alternativen bör avvisas. Om avsikten är att straffa underlåtenhet 
att indriva fordran framstår en sådan regel som ett kringgående av den 
svenska rättsordningens förbud mot retroaktiv strafflagstiftning. Är avsik
ten att gäldenären skall straffas för bristande betalning ligger det nära till 
hands att associera BRÅs förslag till tidigare seklers gäldstuga. ett institut 
som numera bör ha sin plats enbart i rättshistorien. Utan att utveckla 
invändningarna häremot närmare vill förbundet blott framhålla att en lag
regel om straff för gäldenärens bristande betalning lägger ett helt otillbör
ligt påtryckningsmedcl i borgenärens hand. Det finns inte skäl anta att i alla 
fall då regeln skulle vara tillämplig i det nu aktuella sammanhanget gälde
nären skulle ha ett sådant inflytande över borgenären/aktiebolaget att detta 
påtryckningsmedel inte skulle kunna utnyttjas av borgenären till allvarligt 
förfång för gäldenären och/eller hans övriga borgenärer. Förbundet av
styrker BRÅs förslag. 

Sveriges kåpnull111t~f;)rh11nd: Vi kan inte tillstyrka detta förslag då vi inte 
kan överbli1.:ka konsekvenserna av det. Vi föreslår därför att en närmare 
utredning tillsätts för att utreda denna fråga. 

S1·erigcs redol'isningskonsultersförhuml: Vi måste med kraft instämma i 
reservanten Bångstads synpunkter vad gäller förslaget om återbetalning av 
lån famnade före 1973 års lagstiftning om låneförbud till aktieägare m. n .. 
då omfattningen av förekomsten av dylika lån ej är utredd. Vi vill dessut
om fästa uppmärksamheten på de avsevärda problem som uppkommer vid 
äterbetalningsskyldigheten med hänsyn till gällande marginalska1teef
fekter. De bruttobelopp som måste uttagas blir avsevärda. till vilket sedan 
kommer betydande lönebikostnader. Detta kan leda till orimliga belast
ningar för företagen med ty åtföljande risker för sysselsättningen i landet. 
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T11xaing.rnii11111dsonlfi'ira11d,·11as rik.1fiirh1111d: En reservant i den arbeh
grupp inom rädet. som lagt fram förslaget. finner detsamma inte tillräckligt 
underbyggt med hiinsyn till de omfattande konsekvenser det kan medföra 
och med hänsyn till den korta tid till vilken frågan måste vara löst. f'ragan 
bör därför bli föremål för en övergrirande utredning mte>J beaktande av alla 
ri1 frägan inverkande synrunkter. Reservanten anser att även motsvaran
de. numera förbjudna län från pensionsstiftelser bör beaktas i en mera 
övergripande utredning. Skiil finns enligt förbundets uppfattning att sådan 
utredning tillsättes och resultatet härav avvaktas. innan den förevarande 
frågan tas upp lagstiftningsvägen. 

7 Vilande bolag och skrivbordsbolag 

Ö\'l'rtlkillgaren i Stockholms clklagardistrikt: Arbetsgruppen tar i detta 
avsnitt upp förslag till iindring i aktiebolagslagen slJm avses leda till ökade 
möjligheter att avveckla icke rörebedrivande bolag. Enligt min bedömning 
iir fiir<.laget om införande av en bestämmelse med innebörd att bolag. som 
enligt de senaste två räkenskapsåren inte drivit rörelse. skall tviingslikvi
deras eller avföras ur registret att föredra framför förslaget om en "regis
terhiillningsavgift" i storleksordningen I 000 kronor per kalenderår och 
bolag. Efter-;om man syftar till att hindra dem som för brottsliga ändamål 
utnyttjar de vilande bol<igen kan man knappast räkna med att en smärre 
avgift har nf1gon avhtillande effekt. 

Öiwäklagaren i Giirchorgs ilkl11gardi.11rikt: Arhetsgruprens fiirslag till
styrks. 

Ö1wdklagari'n i Malmö åk.lagardistrikt: Lättheten att hilda aktiebolag 
~amt att upplösa dem genom så kallad fattigkonkurs har genom de bety
dande summor som h;irigenom - bland annat skattemässigt - undandras 
det allmänna och bolagets övriga borgenärer hlivit ett samhällsont. En 
viktig uppgift i kampen mot den ekonomiska hrottsligheten är diirför att 
sanera bort huvuddelen av skrivbordsholagen samt att forsviira bildandet 
av nya sådana. Förhoppningen att höjandet av aktiekapitalet till 50000 
kronor kombinerat med en bestiimmebe om retroaktiv verkan av 1973 års 
l{rneforbud för aktieägare och bolagslcdning skulle kunna upplösa respekti
ve för framtiden försvåra bildandet av nya skrivbordsbolag synes för 
optimistisk. Regeln i :2 kap :2 § aktieholagslagen om rätten att tillskjuta 
aprortegendom är enligt min mening en bidragande orsak till den stora 
mängden av skrivbordsbolag. De spärrar mot missbruk. som aktiebolagsla
gen innehåller. är inte tillräckliga när det gäller att förhindra exempelvis 
felaktiga värderingsinstrument av personer som systematiskt missbrukar 
aktieholagsformen. Genom penningviirdets fall utgör ej heller 50000 kro
nor liingre den spärr. som var tänkt niir regeln tillkom. Jag vill därför 
föreslf1 att regeln i :2 kap :2 ~ aktiebolagslagen iindras pf1 så siitt att minst 
50000 kronor uv den tillskjutna egendomen skall utgöras av kontanter -
samt för att hindra missbruk - detta belopp skall innestä pii spärrat konto 
st1 länge bolaget iir vilande. Bestämmelsen borde få retroaktiv verkan. 

Liin.Hlklagaren i /\Jalmiihus län: Vad gäller "registerhållningsa vgiften" 
föreligger risk att den kan uppfattas som en ren heskattning. varför kanske 
ett annat namn bör väljas. 

Liinsäklag11rl'n i A.ii·shorgs län: S{1som arbetsgruppen anför iir det ange
läget att vilande bolag och skrivbordsbolag avvecklas i skyndsam takt. Av 
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arbet,gruppen före~lagna t1tgiirder iir iignade att friimja en sf1dan avvel'k
ling. 

Stockho/111.1 ringsrlilf: Tingsriitten anser att de i promemorian iiberopade 
sblen ej utgör tillriicklig grund för att införa en slidan gencn:ll avgift. lk 
s. k. 5 000 kr. blilagen kommer iindi\ all inom en snar framtid försvinna och 
för bolag med aktiekapital p~1 50 000 kr. eller högre utgör en årlig avgift om 
ca I oun kr. sannolikt inte n[1gon avhällande faktor. Hur rm:dcl till en i och 
för sig synnerligen behövlig upprustning av aktiebolagsregistret skall an
skaffas iir en annan fråga. Om åtgärder anses piikallade är det enligt 
tingsriittens mening liimpligare all ingripn direkt mot de bolag det giiller. 
Det kan då finnas skäl att överväga bestiimmelser l'm 1vt111gslikvidation i 
de fall diir det framgiir av årsredovisningar att bolaget ej driver rörelse. 

R.iksp11lisstvrel.1en: Styrelsen tillstyrker förslaget. 
/fot1ki11spckrio11e11: Inspektionen anser förslaget om registerhi\llningsav

gif\ i syfte all rensa och effektivisera aktiebolagsregistret vara viilbetiinkt. 
Aven om syftet med avgiften iir att effektivisera registret bör den dock icke 
si1ttas högre iin som motsvarar kostnaden för registerhiillningen. Den filr 
eljest karaktiiren av skatt. 

Stockholms.fimdh<>rs: Missbruk av aktiebolagsformen genom användan
de av vilande bolag bör stävjas. Det iir emellertid fel att utgå friin att alla 
vilande bolag är instrument för lagbrott eller missbruk. Det finns goda och 
giltiga skit! för att förvaltande och rörelsedrivande bolag m. fl. förfogar 
över vilande bolag. Detta kan vara behövligt av en rad olika skäl -
namnskydd. beredskap inför organisatoriska förändringar eller företagar
initiativ som måste förberedas under fullt legitim och affärsmiissigt moti
verad sekretess. 

Det mt1 vidare framhållas al\ skrivbordsbolag och vilande bolag med ett 
aktiekapital understigande 50 000 kronor automatiskt kommer att avföras 
ur aktieholagsregistret den I januari 1982 om de inte dessförinnan trätt i 
likvidation eller gfitt i konkurs. Förslaget avstyrkes. 

Rik.1T<'1·isio11.1T1'rk<'I: De vilande bolagens och skrivhordsbolagens antal 
kommer sannolikt att starkt reduceras efter år 1981. Hehovet av siirskilda 
{\tgiirder för att minsb deras antal bortfaller därför. Möjligheten att hålla 
holag vilande iir för övrigt ocksa av viss betydelse för ett seriöst arbetande 
näringsliv. 

Det förtjänar påpekas att en avgift av den storlek som arbetsgruppen 
fiireslLir frtm författningsmässig synpunkt niirmast skulle rn karaktiiren av 
en skatt. En avgift på l kkr. per ar skulle nämligen t1rligen inbringa intäkter 
i storleksordningen 100 Mkr. dvs. mer än patent- och registrerings verkets 
totala budgetomslutning. Kostnaderna för bolagsärendena vid patent- och 
registrerings verket uppgick enligt uppgift till RR V 1977178 till knappt 20 
Mkr och täcktes helt med nu utgående registreringsavgifter m. m. Frän 
kos\nadstiickningssynpunkt skulle således inte ens en mycket kraftig re
sursforsliirkning till bolagsbyri.tn motivera en registe1falllningsavgift som 
iir s[1 hög som den föreslagna. 

Det som nu sagts utesluter dock inte att det skulle kunna vara motiverat 
att inflira en ftrlig, ko\lnadsanpassad registerh[tllninµsavgift for att forstiir
ka b·ilagshyran gi:?nom utökad resurstilldelning bl. a. pil grund av kraven pii 
en sn:tbbare handliiggning av bolagstirenden. I den mi1n som byräns verk
samhet liiggs över pi1 en mer aktiv bevakning av förhi.illanlkn (Kh fiiriind
ringar i den bestäende stocken av registrerade bolag. blir en sftdan avgift i 
ökad !!rad motiverad från kostnadsfördelningssynpunkt. 

N~iraliggandc paralleller till en si!dan avgift finn~ f. n. i andr<t verksam-
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heter. Registerhållningsavgift tas f. n. ut i samband med bl. a. fordonsregi
strering, läkemedelsregistrering och registrering av bebmpningsmedel. 

Införandet av en ev. registerhållningsavgift för akiiebolag bör enligt 
RRVs uppfattning föregås av en studie som sätter in en sildan avgift i det 
totala sammanhang som kostnads- och intäktsförhållandena vid bolags
byr[rn och vid patent- och registreringsverket som helhet utgör. 

Ri/.:sska11e1·crket: RSV delar arbetsgruppens åsikt att det vore önskviirt 
med en snabb avveckling av så mfrnga vilande bolag och skrivhordsbolag 
som möjligt. Det är riktigt att avvecklingen g{1tt långsamt men rimligtvis 
bör dessa bolag ha upplösts eller på annat sätt upphört vid årsskiftet 1981 I 
82. Förslaget om en rcgisterhållningsavgift redovisas inte i detalj hetriiffan
de debitering, uppbörd och indrivning. Däremot skulle även seriösa före
tag kunna få glädje av avgiften, eftersom den skulle anviindas for en 
effektivisering av aktiebolagsregistret. som iir av värde inte minst för 
niiringslivets behov. Arhetsgruppens konstaterande att en sådan avgift 
som föreslagits bli I 000 kr. torde utgöra avdragsgill kostnad vid taxeringen 
är inte utan vidare klart. En sådan avgift synes inte vara nödviindig för 
bibehållande! av förvärvskällan utan snarare en förutsattning för bolagets 
bestånd. Betalningsslo;yldigheten för avgiften skulle med ett sädant synsätt 
kunna anses åvila aktieiigarna. 

RSV anser det inte helt uteslutet att avvecklingen av de mindre bolagen 
och särskilt de vilande skulle kunna påskyndas i viss utsträckning. Om en 
registerhållningsavgift ändå övervägs för att delvis täcka kostnaderna för 
aktiebolagsregistrets modernisering. bör den införas så snart som möjligt 
för att fånga in den bieffekt avgiften kan få i form av en snabbare avveck
ling av ifrågavarande bolag. 

Kommcrs/.:ollegium: Kollegiet finner det rimligt att aktiebolag årligen 
erlägger en registerhållningsavgift om härigenom ökade möjligheter ges till 
effektivisering av aktiebolagsregistret. Därvid bör särskilt uppmärksam
mas behovet av att kunna kartlägga viss persons samtliga uppdrag i aktie
bolag. Som exempel på behovet av en sådan möjlighet kan nämnas att i de 
fall ett antal bolag används för otillbörliga förfaranden på det sätt som 
beskrivits i promemorian utses regelmässigt inte samma personer som 
styrelseledamöter i de olika bolagen. Däremot är det enligt vad kollegiet 
erfarit ofta så att samma person är revisor i alla bolagen och på det sättet är 
det enda utåt synliga tecknet på den faktiskt rådande gemenskapen. 

S/.:1/nes lwnJelskammare: Frågan inställer sig om arhetsgruppen menar 
att skrivbordsbolag och vilande bolag uteslutande används för brottslig 
verksamhet. Enligt vad Handelskammaren erfarit finns det ett stort och 
legitimt behov av vilande bolag och någon rcgisterhållningsavgift för att 
avskaffa dessa kan inte anses påkallad. Under alla förhållanden kommer 
en stor del av skrivbords- och de vilande bolagen ändå att försvinna vid 
utgången av år 1981. Dessutom fär avgifterna till aktiebolagsregistret redan 
nu anses höga. 

/landc/skammaren för Örehro nch Västmanlands hin: Till förslaget om 
att åliigga aktiebolagen en årlig "registerhållningsavgift" stiiller sig Han
dclskammaren negativ. Flertalet vilande bolag och skrivbordsbolag kom
mer på grund av blygsamt aktiekapital att avföras ur akticbolagsregistret 
under de närmaste iiren. Härigenom förfaller motivet till förslaget, som iir 
oacccptahelt av den enkla anledningen. att avgiften också föreslås drabba 
andra bola!! än dem, som bör avvecklas. 

Patent- och registrcrini;sverkct: Kostnaden för att effektivisera aktiebo
lagsregistrd bör enligt patentverkets uppfattning inte tas ut g.enom en 
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särskild registerhållningsavgift. Enklast och naturligast är att. i m[111 av 
behov. höja redan existerande avgiftt:r. 

De problem. vilka diskuterats i samband med s. k. vilandt: bolag och 
skrivbnrdsbolag mt:d lf1gt aktiekapital. kan antas i1tminstone delvis försvin
na vid utgången av ilr 1981, som iir den tidpunkt då bolagen st:nast måste 
ha ökat sitt aktiekapital till 50 000 kr. 

Liinsstyrclscn i Stockholms hin: Gruppens förslag till registerhåll
ningsa\'gift om I 000 kronor/år och bolag torde minska benägenheten att 
h[1lla rubricerade typ av bolag "vid liv". En minskning av denna typ av 
bolag skulle kunna minska länsstyrelsens arbete med anmaningar att avge 
självdeklaration. länsriitternas arbete med undanröjande av skönstaxe
ringar m. m. Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. 

Länsstyrelsen i Giitehorgs och Bohuslän: Länsstyrelsen är tveksam om 
det finns skäl att genom särskilda åtgärder påskynda avvecklingen av 
aktiebolag med aktiekapital under 50000 kronor. Enligt nuvarande bestäm
melser skall avvecklingen vara klar inom en relativt kort tidrymd. Länssty
relsen anser emellertid att det från andra synpunkter kan vara befogat att 
införa en registerhållningsavgift. Det synes bl. a. inte uteslutet att regist
rets tillförlitlighet härigenom skulle ökas. 

Liinsstyrdsen i A.Jal111jjh11.1· län: För den aktieägare som redan fattat 
beslut om att avveckla sitt aktiebolag är det naturligt att vänta med upplös
ningen till den 31 december 1981. Bolaget kommer då att avföras ur 
akticholagsregistret och upplösas utan att aktieägaren behöver vidtaga 
någon som helst åtgärd. Det är alltså det enklaste sättet för en aktieägare 
att bliva av med ett vilandt: bolag. Men även aktieägare som beslutat att 
avvt:ckla ett rörelst:drivande aktiebolag torde vänta till utgången av år 1981 
med upplösningen av sitt bolag. Han kan förväntas utnyttja fördelarna med 
att driva rörelse i aktit:bolagsform så liingt: som möjligt och sedan viilja den 
enklaste formen för avveckling av bolaget. Vidare tror länsstyrt:lst:n. att 
många bolag kommer att höja sitt aktiekapital till 50000 kr. genom fond
emission. Det särskilda investeringsavdraget vid taxering till statlig in
komstskatt som gällt:r för anskaffningar av maskiner och inventarier under 
tiden 15 oktober 1975-31 december 1979. har medfört att bolagen kan 
redovisa stora vinster i årsredovisningarna utan att drabbas av annan skatt 
i-in kommunalskatt. Bolagen kan därför utan större skattekostnader samla 
vinstmedt:I att användas vid fondemission för höjning av aktit:kapitalet till 
50000 kr. Likaså kan bolagt:n samla vinstmedel för att kunna utnyttja 
75 000 kronorsavdraget vid upplösningen. Det skattefria statliga investe
ringsbidraget som utgör ett komplement till det särskilda investeringsav
draget underlättar på samma sätt fondemissioner hos fåmansbolagen. 

Det itr vidare förklarligt att fört:tagare med aktit:bolag vars aktiekapital 
understiger 50 000 kr. velat avvakta lagförslag till ny bo lagsform för de 
mindre företagen innan de fattar beslut om avveckling av sina aktiebolag 
eller höjning av aktiekapitalet till 50000 kr. Under hösten 1978 lade 1974 
års bnlagskommitte fram ett sådant förslag (SOU 1978: 66). Förslaget 
utsatks för omfattande kritik under remissbehandlingen och n.:geringt:n 
beslutadt: under \'åren 1979 att förslaget till andelsbolag inte skulle genom
föras. 

Det finns sålunda enligt länsstyrelsens uppfattning ej anledning att för 
närvarande vidtaga åtgärder för att påskynda avveckling av aktiebolag 
med lägre aktiekapital än 50 000 kr. Av gruppen föreslagen årlig registre
ringsavgift pr1 1 000 kr. tordt: för övrigt intt: vara något t:ffektivt medel för 
att förmå aktieägare att upplösa sina bolag. 
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Dele~ationenfi'ir fiirctagens 11ppgifisliim11a11de: Utredningen föreslilr att 
en årlig registcrhållningsavgift införs. För rörelsedrivande bolag utgör 
avgiften en avdragsgill kostnad vid inkomsttaxeringen. För vilande bolag 
och liknande kan däremot inte avdragsrätten utnyttjas. 

DEFU har i annat sammanhang övervägt registreringsavgiften för han
dels- och föreningsregistren vid länsstyrelsen. Delegationen har därvid 
uttalat att utgångspunkten bör vara att avgiften skall baseras på självkost
nadsprincipen. De avgifter som bolagen betalar skall i sin helhet användas 
för att administrera och förenkla registreringen. DEFU vill för sin del inte 
motsätta sig att det införs en årlig registerhållningsavgift förutsatt att denna 
används för administrationen av registret. Avgiften kommer därigenom 
näringslivet till del i form av ett bra fungerande aktiebolagsregister. 

FAR: FAR avstyrker förslaget till registerhållningsavgift. Bolagen beta
lar redan betydande avgifter för registreringar. Avgiften är helt opåkallad 
av de behov. som promemorian avser att tillgodose. Aktiebolag som an
vändes för ekonomisk brottslighet är en försvinnande liten andel av totala 
antalet bolag. 

Det synes omotiverat att nu påskynda den avveckling av de s. k. 5 000-
kronorsbolagen som ändå måste vara genomförd redan per 1981-12-31. 

Institutet for intern rnision: Arbetsgruppen har föreslagit en årlig regis
tcrhållningsavgift av I 000 kronor. främst i syfte att påskynda avvecklingen 
av vilande bolag. 

En betydande del av de vilande bolagen kommer emellertid med all 
säkerhet att avvecklas från och med 1982 automatiskt eller som följd av 
likvidationsbeslut eller konkurs. Institutet finner därför det inte motiverat 
att i denna situation ytterligare påskynda avvecklingen genom avgiftsbe
läggning. 

Institutet vill dessutom framhålla att även från och med 1982 kommer ett 
antal bolag med ingen eller liten verksamhet att kvarstå som av skilda 
orsaker inte kunna avvecklas. Till denna kategori hör de bolag. som av 
skattetekniska skäl ej kan på ett rimligt sätt likvideras liksom namnskydds
bolagen och andra vilande bolag. för vilka huvudskälet för den föreslagna 
registerhållningsavgiften måste uppfattas som orimligt. 

I avseende på namnskyddsbolagen vill Institutet därjämte anföra att 
frågan om en central firmaregistrering bör under alla förhållanden vara 
löst, innan frågan om en årlig registerhållningsavgift av denna storleksord
ning införs. 

Institutet avstyrker på anförda skäl arbetsgruppens förslag till register
hållningsavgift. 

LRF: LRF kan i princip acceptera vad som föreslås under förutsättning 
att influtna medel används till en effektivisering av aktieholagsregistret. 

Dock synes avgiften I 000 kr. per kalenderår och bolag vara väl hög för 
mindre bolag och för vilande bolag som tjänstgör som namnskyddsbolag. 
För en avveckling av de sistnämnda förutsättes en omarbetning av firmala
gen och införande av en central firmaregistrering enligt arbetsgruppens 
förslag. Detta bör ske innan registerhållningsavgiften på I 000 kr. införes. 

Svenska bankföreningen: Bankföreningen anser inte motiveringen för 
att införa en ny avgift bärande. Det finns f. n. ett betydande antal skriv
bordsbolag och vilande bolag med ett aktiekapital understigande 50 000 kr. 
Dessa bolag kommer att automatiskt avföras ur aktiebolagsregistret efter 
den I januari 1982, om de inte dessförinnan trätt i likvidation eller gått i 
konkurs. De flesta bolag, mot vilka avgiften är riktad. kan därför antas inte 
komma att erlägga avgiften. Det blir därmed endast de ilterstäende bolagen 
25 Riksdai:cn 1979180. I mm/. Nr 143. llilai:cdl'i 
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som drabbas av avgiften. Någon bärande motivering för att åliigga dessa 
ytterligare offentliga avgifter har inte lämnats. Bankföreningen avstyrker 
därför förslaget i den delen. 

Swnska Jwndelskammarfiirhundet: Frågan inställer sig om arbetsgrup
pen menar att skrivbordsbolag och vilande bolag uteslutande används för 
brottslig verksamhet. Enligt vad Svenska handelskammarförbundet erfarit 
finns det ett stort och legitimt behov av vilande bolag och någon register
hållningsavgift för att avskaffa dessa kan inte anses påkallad. Under alla 
förhållanden kommer en stor del av skrivbords- och de vilande bolagen 
ändå att försvinna vid utgången av år 1981. Dessutom får avgifterna till 
aktiebolagsregistret redan nu anses höga. 

Stockholms kommun (=kammarkontoret): Det är sannolikt att en avgift 
av föreslagen storleksordning kommer att minska antalet vilande bolag 
men kammarkontoret finner det tveksamt om den kommer att avhålla 
någon från att använda aktiebolagsformen för ekonomisk brottslighet. 

För närvarande finns i kommunens ägo 15 vilande aktiebolag, vilka ingår 
i den av kammarkontoret förvaltade s. k. bolagsbanken. Denna bank har 
tagits i anspråk vid nybildning av kommunala och interkommunala bolag 
och förenklat en i övrigt omständlig process. Kommunen har goda erfaren
heter av sin bolagsbank och ökade kostnader för att hålla den är givetvis en 
nackdel. 

Stockholms kommun (=juridiska avdelninRen): Det kan noteras att ar
betsgruppen icke utrett i vilken omfattning skrivbordsbolagen och de vi
lande bolagen använts i brottsligt syfte, än mindre lämnat exempel därpå. I 
detta sammanhang kan noteras att kommunen själv har ett antal sådana 
vilande bolag. Förslaget synes vidare märkligt såtillvida som det syftar till 
att försvåra för bolagen att använda den tidsfrist som givits dem i gällande 
lag. Denna tidsfrist är dessutom mycket kort eftersom bolagen skall vara 
upplösta redan 1981. Då den föreslagna lagen kan antagas bli gällande 
tidigast vid årsskiftet 1980 torde regeln få föga verkan som påtrycknings
medel för att åstadkomma att de vilande bolagen avvecklas. En så ringa 
avgift som I 000 kronor, som arbetsgruppen föreslagit torde näppeligen 
avhålla dem som avser använda ett aktiebolag för ekonomisk brottslighet. 
Genom förslaget tillskapas en pålaga för alla andra aktiebolag i Sverige, 
troligen för all framtid. enär regeln ej görs tidsbegränsad. Regelns huvud
syfte synes ej vara att påskynda avvecklingen av de vilande bolagen. 

Stockholms kommun ( = re1•isionskontoret J: Revisionskontoret finner för 
sin del ej anledning till invändning mot arbetsgruppens förslag på denna 
punkt i synnerhet som syftet sägs vara att inflytande medel skall utnyttjas 
för en effektivisering av patentverkets aktiebolagsregister. Ovedersägligt 
är emellertid, att huvudsyftet med avgiften är att framtvinga en ökad 
avregistrering av vilande bolag och skrivbordsbolag. Från denna utgångs
punkt är det inte otänkbart. att avgiften för många, seriöst arbetande, 
mindre bolag kan komma att framstå som en orättvis och - lagd till raden 
av övriga samhällsavgifter - betungande pålaga. 

Förslaget om registerhållningsavgift väcker givetvis frågan om hur kom
munen skall förfara med de femtontal vilande aktiebolag. som finns i 
kommunens ägo och som ingår i den av kammarkontoret förvaltade s. k. 
bolagsbanken. Registerhållningsavgiften kommer givetvis att bli en belast
ning för bolagen. som ytterst drabbar ägaren/kommunen. Det torde bland 
annat på denna grund finnas skäl att överväga likvidation av dessa bolag 
och i stället bilda nya, när verkligt behov därav uppkommer. 

Svenska revisorsamfundet: Arbetsgruppens förslag om införande av en 
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särskild registerhållningsavgift i avsikt att påskynda avvecklingen av icke 
rörelsedrivande mindre bolag avvisas. Avgifter för registrerande av upp
gifter av olika slag är redan nu betydande. Den föreslagna avgifien har inte 
satts i någon proportion till de kostnader som är förenade med registerhåll
ningen. Det återstår dessutom endast drygt två år till dess alla bolag med 
aktiekapital understigande 50 000 kr. skall ha upplösts. En i och för sig 
mycket angelägen effektivisering av aktiebolagsregistret hör finansieras på 
andra grunder än det föreliggande förslaget. 

Srenska sp11rh1111ksfiireni11ge11: Föreningen avstyrker förslaget att aktie
holag årligen skall erlägga en rcgisterhållningsavgift. - - - Det är i och för 
sig angeliiget att aktiebolagsregistret effektiviseras med hjälp av ADB. En 
registerhållningsavgift kan dock inte motiveras av angelägenheten att 
snabbare än som sker avveckla vilande bolag och skrivbordsbolag. Även 
om missbruk av aktiebolagsformen genom användande av vilande bolag 
bör stävjas. är det emellertid fel att utgå Min att alla vilande holag är 
instrument för lagbrott eller missbruk. Det finns goda och giltiga skäl for 
att förvaltande och rörelsedrivande bolag m. tl. förfogar över vilande bo
lag. Detta kan vara behövligt av en rad olika skäl - namnskydd, beredskap 
inför organisatoriska förändringar eller företagarinitiativ. som måste förbe
redas under fullt legitim och affärsmässigt motiverad sekretess. Existensen 
av vilande bolag motiveras särskilt av bristerna i lirmalagstiftningen. Av
vecklingen av sådana bolag synes därför i första hand böra påskyndas 
genom en förstärking av firmaskyddet. Del kan vidare ifrågasättas om det i 
dag finns så många skrivbordsbolag. Det är nämligen så gott som omöjligt 
att köpa ett 5 000-kronorsbolag. De professionella bolagsbildarna har se
dan länge slut på sina lager. 

Statsmakterna har dessutom vid två tillfällen tagit ställning till avveck
lingstakten genom att dels bestämma en relativt lång avvecklingstid, dels 
förlänga densamma till utgången av 1981. De motiv som föregick dessa 
beslut anser föreningen ännu bärande. Statsmakterna har vidare genom 
tillskapande av mycket fördelaktiga skatterättsliga avvecklingsregler 
själva bäddat för en långsam avvecklingstakt. Det gäller ju - mot bak
grund av dagens marginalskatter - för de ifrågavarande bolagen att samla 
upp avskattade vinstmedel till minst 75 000 kronor. Detta kan ta en del tid i 
ansprf1k. Det mi:i vidare erinras om att skrivbordsbolag och vilande bolag 
med ett aktiekapital understigande 50 000 kronor automatiskt kommer att 
avföras ur aktiebolagsregistret den I januari 1982, om de inte dessförinnan 
trätt i likvidation eller gått i konkurs. 

S1·eriges wfrokaf.l"amfimd: I detta sammanhang vill samfundet redovisa 
en annan uppfattning angående skrivbordsbolag och vilande bolag än den 
som kommer till uttryck i promemorian. I promemorian antyds att det 
skulle ligga något felaktigt eller oriktigt i att det förekommer ett stort antal 
s. k. vilande bolag - dvs. bolag som ej driver någon rörelse - eller i att det 
finns '"professionella bolagshildare som står till tjänst med skrivbordsbolag 
eller vilande holag till hugade spekulanter utan att bry sig om köparens 
avsikter med holaget'" (sid. 35). Samfundet anser att seriösa företag. som 
har till föremål för sin verksamhet att tillhandahillla skrivbordsbolag eller 
vilande bolag för allmänheten. fullgiir en viktig uppgift och att det saknas 
anledning att lägga hinder i vägen för deras verksamhet. Förekomsten av 
professionella bolagsbildare har utan varje form av kritik noterats i propo
sitionen till ny aktiebolagslag I 1975: 103, sid. 29ll och föredragande stats
rådet har tagit hänsyn härtill vid utformningen av lagen. Anledning saknas 
att nu ändra uppfattning i detta viktiga hänsende. Det torde dessutom 
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förekomma att såväl advokat- och revisionsbyråer liksom iiven banker o<.:h 
börsnoterade företag har ett litet lager av vilande bolag, som kan anvandas 
vid behov. Samfundet uppfattar också detta som legitimt o<.:h riktigt och 
finner ingen anledning att tillstyrka lagstiftning som skulle försvåra denna 
verksamhet. Tilläggas kan att det numera inte synes sannolikt att "en ny 
bolagsform för den mindre företagsamheten kommer att tillskapas" tsid. 
85) inom överskådlig tid. 

I avsnittet vilande bolag och skrivbordsbolag uttalas i promemorian (sid. 
85): "Arbetsgruppen menar att det finns starka skäl av bl. a. brottsförebyg
gande natur som talar för att man redan nu aktivt bör försöka få de icke 
rörelsedrivande bolagen att avvecklas." Av ovan anförda skäl anser sig 
samfundet inte kunna instämma i detta uttalande. Samfundet motsiitter sig 
därför införandet av den föreslagna registerhållningsavgiften. Samfundet 
vill understryka att antalet aktiebolag naturligen kommer att betydligt 
reduceras i samband med att 5 000-kronorsbolagen måste avvecklas. 

S1·eri1<es aktiesparares rik.~(örh1111d: Det kan knappast vara riktigt att 
genom en registerhållningsavgift påverka antalet vilande bolag och rena 
skrivbordsbolag. Missbruk bör stävjas på annat sätt. Det finns många goda 
skäl för att bolag m. Il. förfogar över vilande bolag. Vi kan nämna namn
skydd. företagarinitiativ och behovet av organisatoriska förändringar. 

Dessutom kan tilläggas att för många börsnoterade bolag skulle en 
registreringsavgift på ettusen kronor per år och bolag innebära fördyringar 
på upp till etthundra tusen kronor per år. 

Sveri1<es hokförings- och revisionshyråers förhund: SBRF finner icke 
tillräckliga skäl som talar för införandet av "Registerhållningsavgift" för 
påskyndande av avvecklingen av vilande bolag. Huvudparten av de vi
lande bolagen är bolag med kapital under 50000:- och dessa kommer 
sannolikt att avvecklas senast under 1981. Då det dessutom fram till 1981 
kommer att avvecklas ett stort antal rörelsedrivande bolag med kapital 
under 50 000:- kommer bolagsregistrets belastning att minska avsevärt. 

Finansiering.1fiiretage11s ji"irening: Föreningen avstyrker förslaget. Som 
framgår på sid. 34 i promemorian finns det ett stort antal bolag som ej 
bedriver rörelse och som således är vilande bolag eller "skrivbordsbolag". 
Arbetsgruppen säger att man torde kunna räkna med att dessa bolag har ett 
aktiekapital understigande 50000:-. Dessa bolag kommer att automatiskt 
avregistreras efter utgången av år 1981. om de inte dessförinnan höjt 
aktiekapitalet till minst 50000:-, trätt i likvidation eller gått i konkurs. 
Föreningen får föreslå att denna tidpunkt avvaktas innan stiillning tages till 
införandet av en ev. avgift. 

Arbetsgruppens förslag torde för övrigt inte ha någon betydelse för att 
motverka missbruk av aktiebolagsformen i och för ekonomisk brottslighet. 

Svenska företagares riksförbund: Förbundet motsätter sig den föreslag
na registerhållningsavgiften. Det rör sig här om att lägga på bolagen en 
specialbeskattning. Om aktiebolagsbyrån behöver ytterligare medel för sin 
verksamhet, skall dessa finansieras av skatter i vanlig ordning, beslutade 
av regering och riksdag, och betalas av alla skattskyldiga lika. 

SH/0-Fami(ieföretaRen: SHIO-Familjeföretagen anser det rimligt att 
aktiebolagsregistret vid Patent verket skall vara avgiftsfinansierat. A vgif
ten bör sättas i förhållande till de tjänster som registret gör bolagen och 
vara lika med hanteringskostnader plus ett pålägg för kapitalkostnaden för 
att bl. a. täcka avskrivningar i samband med datorisering av verksamheten. 

I promemorian konstateras att inte mindre än 40-.50 % av de likvida
tionsanmälningar som Patentverket gör återkallas därför att bolagen full-
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gör sina skyldigheter under iirendets handUiggning i Tingsriittcn. En 
tilllämpning av ovan niimmia avgiftsresunemang skulle innebiira att bola
get i si'ttlana fall skulle få hctala Patent verket kostnader för likvidationsan
mälan etc. 

SHIO-familjeforetagen motsiitter sig emellertid meJ he•aiimdhet att 
avgiften skall utformas oberoende av Patentverkets kostnader. Det finns 
inte samhiillsekonomiska skäl varför avgiften skall var utformad pf1 ett 
sådant siitt att företag av denna anledning irndrar foretagsl"orm. Det kan 
inte heller vara avgiftens huvudsakliga syfte att av ekonomiska skit! mins
ka ned antalet vilande bolag och skrivbordsbolag. 

Med hänvisning till ovanstäende föreslår SHIO-Familjefiiretagen att en 
niirmare utredning görs hetriiffonde avgiftslinansiering av aktiebolagsre
gistret. Därvid hör även beaktas hur en avgift bör vara utformad for att 
stimulera en effektiv registerh[illning. Utredningen hör iiven överviiga 
vilka uppgifter bolagen skall himna till aktieholagsregistret. 

S1·crigts i11d11.1·1r(fi"irlm11d: Det finns for niirvarande ett betydande antal 
vilande bolag och skrivbordsholag med elt aktiekapital understigande 
50 000 kronor. Det vore dock fel att utg{1 från att samtliga dessa bolag 
anviinds i otillbiirliga syften. Tvärtom finns ett legitimt intresse av att 
kunna förfoga över vilande bolag. Hit hör hl. a. intresset av namnskydd 
och uppriitthållamle av en heredskap vid organisatoriska förändringar. Till 
detta kommer att skrivbordsbolag och vilande bolag med ett aktiekapital 
understigande 50 000 kronor automatiskt kommer att avföras ur akticbo
lagsregistret den I januari 1982 om de inte dessförinnan trittt i likvidation, 
avförts ur registret pi'1 egen hegäran eller gått i konkurs. Den föreslagna 
<1vgiften torde därför i högre grad komma att drahba fel grupp av företag. 
Nt1gra biirande skäl for alt filägga dessa ytterligare offentliga avgifter har 
inte lämnats. Förbundet avstyrker därför den föreslagna bestiimmelsen. 

St'l'l"iges kiipma1111afiirh1111d: Vi anser att en avgift för registerhållning 
skall bygga pil företagsekonomisk grund och inte utgöra ett sancringsin
strument. Vi har däii"ör svårt att ta ställning till beloppets storlek och vill 
därför inte tillstyrka förslaget utan föreslär i stället att en utredning görs 
betriiffande avgiftsfinansiering av aktiebolagsregistrct. 

Taxcri11gsnii11111dsurc{fi"irn11de11as riksji"irh1111d: Det är otvivelaktigt påkal
lat att avvecklingen av ifrågavarande bolag påskyndas. Den föwrdade 
lösningen torde emellertid få begriinsad betydelse. eftersom den föreslagna 
;1Vgiften endast skulle komma att uttas högst ett par i'tr innan tvångsvis 
upplösning av bolagen - vid utgången av ilr 1981 - skall ske. 

8 Akticbolagsregistrct 

J11stitieka11s/ern: Jag vill särskilt framhiilla att jag kiinner stark sympati 
för de tankegångar som arbetsgruppen redovisar i promemorians avslutan
de avsnitt om aktiebolagsregistret. 

Rik.Hlklagurcn: Jag ansluter mig till vad arbetsgruppen uttalat i frf1ga om 
principerna for en effektivisering av aktiebolagsregistret. 

Ö1·l'rilklagare11 i Stockholms tlklugardistrikt: Jag an~er det vara mycket 
;ingeliiget. att genomföra arbetsgruppens förslag om utökade möjligheter 
;1tt snabbt fö fram aktuella bolagsuppgifter och att man genom personnamn 
!;.an få vetskap om i vilka företag vederbörande har uppdrag samt var 
rörelsen bedrivs m. m. I själva verket torde ett effektivt aktiebolagsregister 
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vara en grundförutsättning för att andra åtgiirder mot den ekonomiska 
hrottsligheten. som innefattar missbruk av aktiebolagsformen. skall ha 
några utsikter att lyckas. 

Örcråklagaren i Giitehorgs åklagardistrikt: Arhetsgruppens förslag till
styrks. 

Öl'eråklagaren i Malmö åklagardistrikt: Jag vill starkt tillstyrka försla
get att aktiebolagsregistret tillika skall omfatta fysiska personer. Om för
slaget i den delen går igenom kommer detta att vara till mycket stor hjälp i 
den fortsatta kampen mot organiserad brottslighet. 

Länsåkhigarrn i Malmiihu.1· län: Den föreslagna effektiviseringen av 
aktiebolagsregistret torde inte få så stor preventiv effekt men bör kunna 
underlätta spanings- och utredningsarbetet. 

ll<i1Tiillen ö1·er Skåne och Blekinge: Hovrätten vill starkt understryka 
behovet av att verksamheten utökas och effektiviseras. Behov av ett 
basregister finns. Tiden synes vara mogen för att i samband härmed skapa 
ett centralt firmaregister. som då ersätter de vid länsstyrelsen förda han
delsregistren. Att detaljerade och helt aktuella uppgifter snabbt kan kom
ma myndigheter och allmänhet tillhanda har Hinge varit ett önskemål i det 
praktiska rättslivet. Framför allt skulle då identifierings- och delgivnings
problem i stor utsträckning försvinna. vilket skulle hidraga till en effektivi
sering av bland annat domstolsverksamheten. 

Rikspolisstyre/sen: Styrelsen får understryka vikten av att ett nytt data
haserat och personsökbart aktieholagsregister inriittas så snart som möj
ligt. 

Bankinspcktioncn: Införandet av ett basregister för uppgifter om före
tag. organisationer och offentliga register torde ha ett än större intresse än 
frågan om en registerhållningsavgift. 

Riksskatte1·erkc1: RSV anser att goda skäl talar för ett basregister av den 
typ arbetsgruppen skisserat, men dessutom vill verket betona vikten av att 
det kombineras med sökregister på person. I detta sammanhang vill RSV 
ifrågasätta om till uppgiftsskyldigheten knutits tillräckliga sanktioner i det 
fall skyldigheten inte fullgörs. Arbetsgruppen påpekar att ett stort antal 
fr~imst ej rörelsedrivande aktieholag underlåter att inom föreskriven tid 
inkomma med föreskrivna anmälningar och registerhandlingar. Systemet 
med vitesföreläggande som för närvarande finns är svf1rarbetat och in
effektivt om en stor mängd förelägganden måste utfärdas. Enligt RSVs 
uppfattning borde försummelser sanktioneras med någon administrativ 
avgift i form av förseningsavgift som kunde utgå utan föreläggande. Enbart 
omständigheten att exempelvis årsredovisning ej inkommit inom föreskri
ven tid skulle vara tillräcklig för debitering av avgiften. I sådant fall bör 
styrelseledamöterna vara betalningsskyldiga jämte holaget. RSV vill un
derstryka att konkurslagskommitten i sitt senaste hetäkande ( SOU 
1979: 13 s. 94-98) haft anledning att hehandla nuvarande. ganska oefter
riittliga förhållanden på registerområdet i fråga om juridiska personer. 

Handelskammarcn .får Örchro och \iiistmanlands liin: Handelskam
maren instämmer i den sympati, som arbetsgruppen uttalat för tanken på 
ett s. k. hasregister, vilket uppenbarligen skulle innebära en önskvärd 
lättnad i den för niiringslivet nu så betungande uppgiftsskyldigheten. 

Patent- och registrerings verket: Patentverket gör för närvarande tillsam
mans med statskontoret en översyn av arbetsrutinerna vid verkets holags
byrå. Därvid överväger man bland annat att införa ett ADB-baserat infor
mationssystem. Ett sådant system kan tas i bruk tidigast år 1982. Införes 
systemet kan många av de synpunkter som arbetsgruppen anfört tillgo
doses. - - -
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Patentverket välkomnar slutligen de synpunkter som arbetsgruppen 
framfört rörande ett framtida basregister och en central firmaregistrering. 
Dessa frågor är värda en närmare utredning. 

Länsstyrelsen i Stockholms län: Länsstyrelsen instämmer i arbetsgrup
pens synpunkter vad gäller vikten av ett väl fungerande aktieholagsregis
ter. där även sökning på person (även revisor) skulle vara möjlig. Det har i 
flera fall visat sig att så gott som samtliga klienter till vissa revisorer ägnat 
sig åt skatteundandragande. 

Arbetsgruppens tankar om ett s. k. basregister bör vidareutvecklas lik
som behovet av ett centralt firmaregister. Båda dessa register bör. om de 
kommer till stånd. om möjligt ha direkt åtkomst för länsstyrelsernas grans
kande personal. Inte endast aktuella uppgifter, utan även uppgifter som 
sträcker sig bakåt i tiden (eftertaxeringsperioden). bör vara lätt åtkomliga. 
Det är från länsstyrelsens taxeringsavdelnings och uppbördsenhets syn
punkt av yttersta vikt att vid varje tillfälle kunna slå fast vem som är eller 
var ansvarig för ett visst bolags verksamhet. för att meningsfulla gransk
ningsåtgärder överhuvudtaget skall kunna företas samt att eventuellt he
talningsansvar skall kunna utkrävas av riitta personer. För att den grans
kande personalens arbete skall kunna bedrivas effektivt och utan onödiga 
omgångar är det av vikt att uppgifter i register är snabbt tillgängliga. 

Uinsstyrelsen för Götehor,;:s och Bohuslän: Arbetsgruppen aktualiserar 
frågan om en samordning mellan aktiebolagsregistret och andra register. 
Gruppen uttalar sin sympati för tanken på ett basregister för uppgifter om 
företag, organisationer och offentliga organ. Ett basregister skulle kunna 
innebära. att styrelsen för ett aktiebolag i framtiden endast skulle behöva 
göra anmälan om verksamheten till ett enda register - t. ex. aktiebolagsre
gistret - som sedan snabbt kan förse andra berörda. såväl kontrollerande 
som stödjande myndigheter med grundläggande registeruppgifter. 

Länsstyrelsen tar hiir inte ställning för eller emot ett sådant basregister 
men anser att frågan är värd att utreda. Det synes inte uteslutet att 
betydande rationaliseringsvinster kan uppnås samtidigt som samhällets 
kontrollerande verksamhet kan underlättas. 

Delegationen jiJr företagens uppg{fts!tlmnande: Under sina kontakter 
med företag runt om i landet har DEFU kunnat registrera en relativt 
omfattande kritik mot hur bolagsbyrån fungerar och har fungerat under en 
längre tid. Låg servicegrad och långa handläggningstider präglar verksam
heten i en inte obetydlig omfattning. Det iir givetvis allvarligt mot bakgrun
den att en av byråns huvuduppgifter är att ge företag service. 

Samhällets ansträngningar måste i första hand inriktas mot att få bolags
byråns nuvarande verksamhet att fungera smidigt och rationellt. En sådan 
förbättring gagnar också de syften som brottsförebyggande rådet har till 
uppgift att verka för. Samtidigt måste konstateras, att endast mycket 
starka skäl kan motivera att bolagsbyrån nu tillförs ytterligare omfattande 
uppgifter. som medför att den nuvarande arbetssituationen förvärras. 

Som utredningen framhåller iir det av största vikt att dagens olika 
system för registerföring av uppgifter om företag blir föremål för en sam
ordning. Företagen får i dag lämna grunduppgifter om sin verksamhet till 
flera olika myndigheter. Kostnaderna för denna dubbla registrering drab
bar håde myndigheter och företag. 

Från DEFUs sida vill vi framhålla vikten av att pågående utredningsar
hete kring s. k. basregister över företag och arbetsställen bedrivs skynd
samt. DEFU har i kontakt med statskontoret och SCB initierat ett konkret 
samarbete mellan de olika myndigheter som har intresse av en samordning 
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av nuvarande registerföring av grund uppgifter om företag och som dessut
om har möjligheter att bidra med underlag för underhåll av insamlade 
uppgifter. Det är DEFUs mt1lsättning att detta samarhete under vfiren skall 
leda fram till förslag om hur registerföringen av basuppgifter om företag 
skall utformas under 1980-talet. 

FAR:FAR ser i princip positivt på förslag till åtgärder som syftar till 
effektivisering av aktiebolagsregistret. 

LRF: De av arbetsgruppen framförda synpunkterna finner LRF väl 
övervägda. 

Svenska ban~förcningen: Bankföreningcn hälsar med tillfredsställelse 
eventuella åtgärder för effektivisering av aktiebolagsrcgistret. 

Stockholms kommun ( =föredragande horRarrådet !: Arbetsgruppen har 
också aktualiserat tanken på någon form av hasrcgister för uppgifter om 
företag, organisationer och offcr.tliga organ liknande det basregister som 
finns inom folkbokföringen. En fungerande registerföring av denna karak
tär skulle markant förbättra kontrollmöjligheterna. I likhet med rcmissin
stanerna tillstyrker jag således detta förslag och förordar ett utrednings
uppdrag med denna inriktning. 

Stockholms kommun (=kammarkontoret): Den fråga som kammarkon
toret i dagsläget bedömer som mest angelägen, nämligen en förbättrad 
registrering av företag. har arbetsgruppen förhållandevis ingående behand
lat. Åberopande bl. a. pågående statliga utredningar har man emellertid 
avstått från att framlägga några konkreta förslag. 

Utöver patent- och registreringsverkets aktiebolagsregister kan statis
tiska centralbyråns företagsregister (CFRJ. länsstyrelsernas handels- och 
företagsregister. riksskatteverkets organisationsnummerregister. MOMS
registret. J-aviregistret (skattskyldiga företag och enskilda näringsidkare), 
källskatteregistret. 8-skatteregistret. ATP-registret. kontrolluppgiftsre
gistret, REX-systemet (redovisningssystem för exekutionsväsendet), yr
kesinspektionens arbetsställeregister m. fl.J utnyttjas i arbetet med att 
bekämpa skatte- och bidragsfusk. Registren som i vissa fall är datorbase
rade. i andra fall manuella. innehåller emellertid ett stort antal ofullstän
diga eller felaktiga uppgifter, uppdateringen sker med långa tidsintervaller. 
innehållet i registren har ej alltid anpassats till samhällsutvecklingen. regis
tren eller datorsystemen har ej alltid utformats så att de snahbt möjliggör 
framtagande av relevanta sammanställningar. åtkomsten till vissa upp
gifter i registren och främst då de manuella är tidsödande och resurskrä
vande. Trots att ett stort antal uppgifter av basdatakaraktär iir gemensam
ma för registren måste allmänhet och företag liimna samma uppgifter till 
flera myndigheter vid olika tillfällen, ofta under samma år. Vidare saknas 
klara regler för kommunikationen mellan registerförande myndigheter. 
Registreringsskyldighet saknas ocksä för vissa uppgifter som är relevanta i 
arhetet med att stävja skattefusk eller ekonomisk brottslighet i alla dess 
former. I det fall registreringsskyldighet föreligger är ihland kontrollen av 
efterlevnaden bristfällig. 

Sammantaget leder detta till, att registerinnehållet inte alltid kan garan
teras tillfredsställande kvalite, att resurser binds för rutinkontroll av bl. a. 
basdata. sökande av rätta adresser o. dyl. samt rättning av felaktiga upp
gifter och att utrcdningsarhetct vid hefarade fall av skatte-. avgifts- och 
bidragsfusk ej kan hedrivas så effektivt som vore önskvärt. Nuvarande 
ordning underlättar för personer och företag som känner till hristerna i 
systemet att bedriva sin verksamhet utan insyn från samhället eller utverka 
icke avsedda förmåner. 
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I friiga om registreringen av fysiska personer. dvs. folkbokföringen finns 
ett fi>rfattningsmiissigt reglerat basregister inneh{illande grund!iiggande 
uppgifter. Förändringar i registret förs in med tiita intervaller. När en 
person byter bostad kan han informera ett stort antal berörda myndigheter 
genom en enkel flyttningsanmälan p;'\ posten. Från folkbokföringens regis
ter aviseras ett stort antal myndigheter med olika samhiillsfunktioner om 
uppgifter ur registret. 

Niigon m11tsvarande registrering niir det gäller juridiska personer finns 
ej. I föreliggande promemoria har arbetsgruppen dock uttalat "sin sympa
ti"' for tanken på ett s. k. basregiskr för uppgifter om företag. organisatio
ner och offentliga organ. Ett basregister skulle innebära att stvrelen för ett 
aktiebolag i framtiden bara behöver göra anmiilan om verksamheten i olika 
avseenden till ett enda register som sedan snabbt skulle kunna förse andra 
berörda. såväl kontrollerande som stödjande. myndigheter med grundliig
gande registeruppgifter. Ett S<'!dant projekt har enligt arbetsgruppen stora 
förtjiinster h<°1de för de företagare vilkas uppgiftsbmnande skulle underlät
tas och för de myndigheter som har att förebygga och bekämpa brottslig

het. 
Kammarkontoret delar denna uppfattning och då en fungerande register

foring är en grundfi.irutsättning om man skall komma tillr~itta med ifrågava
rande ekonomiska brottslighet förordas att ett utredningsuppdrag med 
skisserad inriktning snarast lämnas. Med en väl fungerande registerföring 
torde flertalet av de förslag arbetsgruppen nu framlagt minska i betydelse 
och de resurser som binds vid den ökade byråkrati som följer med försla
gen kunna frigöras för mer produktiva uppgifter. - - -

Behovet av ett basregister för juridiska personer samt en registrerings
skyldighet på juridiska personer motsvarande den som för närvarande 
finns for fysiska personer kan icke nog understrykas. 

I samband med den översyn av patentverkets bolagshyrå som påbör
jades av statskontoret år 1977 har under utredningsarbetets g~ing arbetet 
getts en något annorlunda och mer avgränsad inriktning än vad som ur
sprungligen planerades. Arbetet har sålunda friimst kommit att inriktas 
mot bolagshyråns interna situation och önskemål frän byrfins avnämare 
har inte systematiskt klarlagts. KammarkLmtoret nödgas konstatera att 
detta ej står i överensstämmelse med de intentioner som brottsförebyg
gamlc rådet ger uttryck för i föreliggande promemoria. Kompetens- och 
ansvarsfördelningen statliga myndigheter emellan i registersammanhang 
hör di1rför i framtiden ägnas särskild uppmärksamhet. 

S1·criges mlvokarsam.fimd: Vad avser frågan om inrättande av ett s. k. 
basregister för uppgifter om företag och organisationer och offentliga or
gan anser samfundet, att ställningstagande hiirtill hör anstfl till dess stats
kontorets utredning. omn~imnd under punkt 6.2.1 i promemorian. slutförts. 

Sl'en.l'/.:.a jiireragares rik.1Ji'irh1111d: Förbundet noterar med tillfredsst~illel
se att statskontoret sedan ett par år tillbaka är i fard med att överse 
bolagsbyråns organisation för att åstadkomma en effektivisering bl. a. i 
anslutning till datahehandlingen inom verket. Förbundet vill i detta sam
manhang understryka att bolagsbyr[ms effektivitet iir svag och att den varit 
svag under flera tiotal år. För niirvarande skylls t. ex. de l[mga cxpcditions
tiderna på verkets flyttning till Sundsvall. Tidigare under iirens giing har 
expeditionstidcrna skyllts på andra förhållanden. Kvar stilr emellertid att 
bolagsbyrån. oavsett vem som under olika perioder varit chef for denna 
eller varit ch1.:f för Patentverket. ej har förmått att pt1 ett tillfredsstiillande 
sätt bemästra sina uppgifter. 
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Det är väl bekant att bolagsbyrån inte bara har lilnga cxpcditionstider 
utan all det också under långa tider varit omöjligt all komma i kontakt med 
byrån. beroende på så enkla saker som att byrån har ett för litet antal 
ingående ledningar i sin telefonväxel. 
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1978-12-04 
Justitiedepartementet 

Nyemission av aktier till underkurs m. m. 

395 

Bilaga 11 

Sveriges lndustriförbund, Svenska Bankföreningen samt Föreningen 
Auktoriserade Revisorer FAR har alltsedan 1971 vid olika tillfällen aktuali
serat frågan om att i svensk rätt infoga en bestiimmelse som medger 
aktiemarknadsbolag. dvs. bolag vars aktier är noterade på fondbörs eller 
lista utgiven av fondhandlarföreningen. att emittera aktier till en kurs 
understigande aktiernas nominella värde. Anledningen till organisationer
nas önskemål har främst varit de svårigheter aktiemarknadsbolag med 
gällande förhud mot underkursemissioner får beträffande anskaffning av 
nytt hundet eget kapital då deras aktier noteras till en kurs invid eller under 
pari. Departementschefen uttalade sig senast i frågan i propositionen 1977/ 
78: 41 med iindringar i den nya aktiebolagslagen m. m. och anförde då att 
frågan fick prövas i annat sammanhang. 

Inför en förnyad prövning i departementet av frågan har organisationer
na funnit angeläget göra en sammanfattande analys av de olika argument 
som i dehatten framförts för och emot underkursemissioner. För det ända
miilet har hifogade promemoria utarbetats inom Sveriges lndustriförbund. 

Då organisationerna i början av 70-talet först aktualiserade frågan om 
underkursemissioner förekom börsnoteringar under pari endast i undan
tagsfall. Under de senaste åren har emellertid detta förhållande i grund 
förändrats. och istället har den situationen inträtt att ett flertal av landets 
större företag under lång tid kontinuerligt haft sina aktier börsnoterade 
under pari. Formella hinder gör det sålunda - oberoende av marknadsför
utsättningarna i övrigt - omöjligt för en mycket betydande grupp företag 
att genom nyemissioner öka sitt aktiekapital. 

Soliditeten i svenska bi.irsföretag är alltför låg. Det egna kapitalet i 
företagen kan inte såsom önskvärt tjäna som buffert för finansiella påfrest
ningar i dåliga tider. Den dåliga finansiella uthålligheten är ett allvarligt hot 
mot sysselsiittningen och ett hinder mot industriell utveckling. En solidi
tetsförhättring i svensk industri är utomordentligt angelägen. Vinstnivån i 
företagen är ofta sådan att någon tillräcklig förbättring genom internt 
intjänade vinstmedel inte kan förväntas ske de närmaste åren. Tillskott till 
det egna bpitalet genom nyemissioner framstår som angelägna. 

Företagens strävanden att återvinna aktiemarknadens stöd för sin finan
siering m;lste sålunda på allt sätt främjas. Att aktiebolagsrättsliga bestäm
melser av formell karaktär tillåts förhindra för sysselsättning och utveck
ling nildvändiga kapitaltillskott från aktiemarknaden är härvid enligt orga
nisationernas mening helt otillfredsställande. Akticbolagslagens förbud 
mot underkursemissioner bör därför snarast omprövas. 

Analysen i promemorian av förhällandena vid underkursemissioner ut
mynnar i följande slutsatser. Från bolagsrättsliga och teoretiska utgångs
punkter synes hinder ej möta att tillåta underkursemissioner. Skiil synes 
frän angivna utgångspunkter saknas att uppstiilla bcgriinsningar för under
kursdifferensens storlek eller att föreskriva att den skall utfyllas genast 
eller inom viss tid frän emissionstillfället. De ändringar som behövs i 
aktiebolagslagen för att möjliggöra underkursemissioner synt:s begränsa-
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de. De argument mot underkursemissioner som framforts i debatten synes 
vid en niirmare gr~111skning icke vederbgga ovan redovisade slutsatser. 

I promemorian har vidare undersökts förhiillandena i aktuellt hänseende 
i Norge och Finland. I dessa li·inder har hittills emission till underkurs 
kunnat genomföras som en kombinerad ny- m:h "fond"emission. Särskilt 
hor uppmärksammas att den norska aktieholagslagen i nu avsedda del till 
ordalydelsen iiverensstiimmcr med den svenska aktieholagslagen. 

Slutligen har i promemorian undersökts vilka justeringar av aktieholags
lagen som skulle behi.lvas för att den möjlighet som idag ges att nyemittera 
aktier vid börsnotering invid eller under pari. nämligen nyemission före
gången av nedst1ttning av aktiekapitalet, under vissa omständigheter skulle 
kunna utgöra ett praktiskt alternativ till underkursemission. Si1lunda före
sl[1s i promemorian att nedsättning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag 
skall till[1tas ske genom en central registrerings[1tgärd utan infordrande av 
aktiehn.:ven för nedstämpling eller utbyte. Vidare föresliis att gällande 
hestiimmelse om riittens prövning vid vinstutdelning under tre år efter 
nedsättning av aktiekapitalet slopas. om nedsättning sker utan att förlustsi
tuation föreligger enligt bolagets balansräkning och nedsättningsheloppet 
överförs till reservfond. 

Med beaktande av vad som visas i promemorian har organisationerna 
tillika sökt göra en praktisk bedömning av frågeställningen. Organisatio
nerna har diirvid funnit att en möjlighet att använda den ovan redovisade 
metoden som förekommer i Norge och Finland. med kombinerad ny- och 
fondemission sannolikt skulle lösa nu behandlade problem för de flesta 
företag som idag har sina aktier noterade under eller invid pari. Sålunda 
torde fondemissionsdelcn i de flesta fall kunna tas från reservfonden (ev. 
förstärkt med tidigare skuldregleringsfondl eller åstadkommas genom 
uppskrivningar av anliiggningstillgångar. För metoden talar vidare att den 
är enkel nch att den iir konform med rt1dande föreställningar och praxis 
betriiffande aktiekapitalet och dess redovisning. Denna möjlighet bör kun
na ges företagen pf1 grundval av den förebragta utredningen och organisa
tionernas gemensamma bedömning. Vi anser att pä sikt en mera generellt 
tilliimpbar lösning milste sökas som även gör det möjligt för företag som ej 
har kapital eller uppskrivningsmöjligheter att göra underkursemissioner. 

Organisationerna ffir mot bakgrund av vad nu sagts LlCh vad som visas i 
promemorian hemställa all en fiirutsiillningsliis prövning av frt1gan i hela 
dess vidd görs inL•m departementet. För det fall departementet ej finner sig 
kunna tillstyrka en lösning där underkursemission med kvarstiiende under
kursdifferens tillåts hemställes all den i Norge och Finland anviinda meto
den, underkursernission med omedelbar utfyllnad av underkursdifferensen 
frtm eget kapital. i allt fall snarast medges. · 

Som ytterligare i'ttgiirder. och utan att utgiira ett alternativ till det hillills 
sagda. hemstiilles vidare all ovanberörda lagändringar angående ned
stiimpling och utbyte av aktier vid nedsättning av aktiekapitalet och riittens 
prövning av vinstutdelning efter s<1dan nedsiittning gemimförs. 
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Bila~a 11: I 

PM angående nyemission a\' aktier till underkurs m. m. 

I Frågeställningen 

I aktiebolagslagen IABLJ (1975: 1385) 2 kap. H stadgas att hetalning för 
aktier vid hildande av aktiebolag ej för understiga det belopp på vilket 
aktien skall lyda !nominella beloppet). Enligt 4 kap. I~ 3 st. gäller samma 
sak vid nyemission av aktier. Av motiven (prop. 1975: 103 sid. 222 ffJ 
framgår att med "betalning" avses att holaget skall ''tillföras" hela det 
nominella beloppet jämte eventuell överkurs. Förbudet mot underkurs
emission omfattar således även det fall där bolaget av egna medel, fria eller 
bundna, till aktiekapitalet överi'ör medel motsvarande skillnaden mellan 
teckningskurs och det nominella beloppet. 

För bolag vars aktier är noterade på fondbörsen eller lista utgiven av 
Svenska Fondhandlareföreningen innebär detta förbud att bolagen i situa
tioner där deras aktier noteras under eller invid pari i praktiken inte kan 
verkställa nyemission av aktier. För att en nyemission skall vara attraktiv 
för aktiemarknaden fordras nämligen att emissionskursen inte överstiger 
börskursen. Annars skulle det vara billigare att köpa gamla aktier i bolaget. 
För att säkerställa att emissionskursen under hela emissionstiden under
stiger börskursen, med dess normala fluktuationer, brukar emitteringskur
sen sättas väsentligt under börskursen vid emissionens början. Således blir 
i praktiken även bolag vars aktier noteras till eller strax över pari förhind
rade att genomföra nyemission. 1 

Den enda möjlighet som med gällande lagstiftning finns för att komma ur 
detta dödläge är att bolagen enligt 6 kap. I * 3 st. 3 p. ABL först nedsätter 
sitt aktiekapital så att det i redovisningen anpassas till börsens värdering 
av aktierna, och därefter genomför en nyemission. Denna lösning har 
emellertid av näringslivet ansetts vara förenad med alltför stora problem 
av praktisk och psykologisk art. 

2 Frågans tidigare behandling 

I remissyttrande 1971-12-22 över aktiebolagsutredningens förslag till ny 
aktiebolagslag lSOU 1971: 15) anförde bl. a. Sveriges lndustriförbund och 
Svenska Bankföreningen (nedan kallade organisationerna) att en utredning 
om förutsättningarna att infoga en bestämmelse i aktiebolagslagen som 
medgav nyemission till underkurs, vore värdefull. Organisationerna ingav 
därefter 1972-03-28 en promemoria (bilaga 1)2 i ämnet till justitiedeparte
mentet och hemställde att den nya aktiebolagslagen skulle utformas så att 
nyemission till underkurs blev tillåten, om skillnaden mellan emissionskur
sen och det nominella beloppet utfylldes genom överföring till aktiekapita
let av motsvarande belopp från fritt eget kapital. eller i den mån så ej kunde 
ske. från reservfond. Organisationerna föreslog att en sådan överföring 

1 Ett undantag är dock riktade emissioner. som vanligen genomförs till börskurs. 
2 Bilagan utesluten här. 
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skulle ske inom två år från emissionstillfället. Vidare menade organisatio
nerna att man. om man ville markera att möjligheten till nyemission till 
underkurs endast skulle stå till buds för företag vars aktier noterades invid 
eller något under pari. kunde sätta en procentuell gräns för underkursen. 
t. ex. 20%·. 

I propositionen 1975: 103 om ny aktiebolagslag avvisade dock föredra
ganden organisationernas önskemål, bl. a. med motiveringen att behovet 
av underkursemissioner syntes ringa och att den möjlighet som fanns alt 
komma runt problemet genom nedsättning av aktiekapitalet, var ett bättre 
alternativ. Vid riksdagens utskottsbehandling av propositionen aktualise
rade organisationerna åter frågan i en skrivelse till lagutskottet 1975-10-24. 
Vidare väcktes då en motion ( 1975: 2167), som stödde organisationernas 
önskemål. Utskottet (LU 1975176: 4) avslog dock motionen med godta
gande av de skäl föredraganden anfört i propositionen. Därjämte pekade 
utskottet bl. a. på de nya finansieringsformerna konvertibla skuldebrev 
m. m. som ställts till näringslivets fötiogande genom särskild lagstiftning 
1973. Två av utskottets ledamöter reserverade sig till förmån för motionen. 
Riksdagen biföll majoritetens mening. 

Mot bakgrund av den under 1976 och 1977 inträffade starka nedgången 
av börsbolagens börskurser. varigenom ett flertal av landets största företag 
fått sina aktier noterade under pari, ingav Industriförbundet och Förening
en Auktoriserade Revisorer FAR 1977-09-05 en ny skrivelse i ämnet till 
justitiedepartementet och hemställde att möjligheter till underkursemis
sioner tillskapades. I propositionen 1977178: 41 med diverse ändringar i den 
nya aktiebolagslagen m. m. uttalade departementschefen då att frågan fick 
prövas i annat sammanhang. Inför utskottsbehandlingen av propositionen 
väcktes på nytt en motion (1977/78: 178) till stöd för näringslivets hemstäl
lan. Vid muntlig redovisning inför lagutskottet 1977-12-06 presenterade 
Industriförbundet en förteckning som bl. a. utvisade att under tiden I 
januari- 2 december 1977 aktiekurserna för sammanlagt 24 börsbolag note
rats under pari. Utskottet (LU 1977/78: 8) avstyrkte dock åter önskemålen 
om möjligheter till underkursemissioner med hänvisning till vad utskottet 
anfört 1975 och erinrade om att departementschefen med anledning av 
näringslivets förnyade hemställan uttalat att frågan fick prövas i annat 
sammanhang. Två utskottsledamöter rescrvade sig till förmån för motio
nen. Riksdagen biföll majoritetens mening. 

3 Argument som framförts mot underkursemissioncr 

De huvudsakliga argument som från justitiedepartementet och riksda
gens lagutskott framförts mot tillskapandet av en möjlighet att göra emis
sion av aktier till underkurs redovisas i bilaga 21

• Det anförda synes kunna 
sammanfattas enligt följande. 

Det praktiska behovet av underkursemission är litet eftersom det endast 
kan bli aktuellt i s~illsynta fall. Nya finansieringsformer som kan tillgodose 
företagens konsolidcringsbehov. såsom konvertibla skuldebrev m. m .• har 
tillkommit genom siirskild lagstiftning 1973 och den nya aktiebolagslagen. 
ll nderkurscmissinner riskerar att äventyra aktiekapitalets och det övriga 
bundna egna kapitalets funktion av skydd för bolagens borgenärer. anställ
da och aktieägare. Det iir alldeles i sin ordning att bolag som efter förluster 

1 Hilagan utesluten h<ir. 
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saknar täckning för aktiekapitalet ej får göra nyemission till underkurs. 
Sådana bolag bör rekonstrueras. bl. a. genom nedsättning av aktiekapita
let. Även bolag vars aktier enligt justerad balansräkning har ett matema
tiskt värde som täcker aktiekapitalet bör. om de börsnoteras under pari. 
anses sakna täckning för aktiekapitalet. eftersom börskursen ar en bättre 
mätare på bolagets stiillning. U nderkursernissiun bör därför vara förbjuden 
även i det fallet. Det finns vidare risk för att börsen reagerar negativt på en 
underkursernission med ytterligare kursfall på företagets aktier som följd. 

4 Kommentarer till framförda argument mot underkursemissioner 

4:A Behovet av möjligheter till underkursemission 

4:A: I Bt'irskursernas 1111·eckling under 1977-1978 

Då organisationerna i början av 70-talet först aktualiserade frågan om 
underkursemissioner förekom börsnoteringar under pari endast i undan
tagsfall. De senaste åren har detta förhållande i grund ändrats. Som tidi
gare nämnts noterades under I januari-2 december 1977 aktiekurserna för 
sammanlagt 24 börsbolag under pari (se hilaga 3) 1

• Bland börsföretag med 
värdemässigt mest omsatta aktier hade aktiekurserna för 7 bolag. bl. a. 
SKF och Volvo. understigit det nominella beloppet. Beträffande 10 börs
företag hade aktiekursen gått ned till hälften eller mindre av aktiernas 
nominella belopp. Sedan dess har förbättringar inträtt. Dock noterades i 
början på april 1978 (4.4) 11 börsföretag under och 3 till eller strax över 
pari. På fondhandlarlistan noterades vid samma tidpunkt 6 bolag under och 
3 bolag strax över pari (se bilaga 4) 1

• I början på juli 1978 (6.7) noterades 
16 börsbolag under och I till pari. Vid samma tidpunkt noterades 7 bolag 
under pari på fondhandlarlistan (se hilaga 5) 1

. Mot slutet av november 
1978 (20.11) noterades 15 börsbolag under och I till pari. På fondhandlarlis
tan noterades då 8 holag under och I strax över pari (se hilaga 6) 1. De 
redovisade siffrorna visar att den tidigare såsom mindre sannolik ansedda 
situationen med ett flertal aktiemarknadsbolag noterade under pari en 
längre tidsperiod. under 1977 och 1978 blivit en realitet. 

4:A: 2 Beho1•er av nytt riskvilligt kapital 

Behovet av en förstärkning av det riskvilliga kapitalet i svenska företag 
är väl dokumenterat. Det är uppenbart att detta icke kan ske genom enbart 
en ökad lönsamhet i företagen. Företagsskatteberedningen uttalade sålun
da nyligen i sitt betänkande SOU 1977: 86 sid. 440 att "vissa beräkningar 
tyder på att svenska företag de närmaste åren behöver ett tillskott av 
risk villigt kapital med omkring 2 miijarder kr per år. Tillskottet behövs för 
att få till stånd den exportökning som är nödvandig för att återställa 
balansen i vår utrikeshandel." Beredningen föreslog därefter. med yttersta 
syfte att stimulera kapitalökningar via nyemission. bl. a. en utvidgning av 
det s. k. Anneli-avdraget, dvs. den skattemässiga avdragsrättcn för företa
gen av belopp som utdelas på nyemitterade aktier. Även kapitalmarknads
utrcdningen harpa senare tid i sitt betänkande SOU 1978: I sid. 82 ff pekat 
på kapitalbehovet samt föreslagit ökad kapacitet för utbud av riskkapital 
från de institutionella placerarna, försäkringsbolag.en och AP-fonden. och 

' Bilagan utesluten hiir. 
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berört förutsättningarna för ett ökat utbud från hushållen. Mot bakgrund 
av samma uppfattning skall vidare ses de nyligen införda åtgärderna för att 
genom skattelättnader stimulera sparande i aktiefond.er. 

4 :A: 3 Altcmatir till 1111derkursemissio11 

4:A: 3: 1 Andra finansieringsformer 

Som alternativ till underkursemission har pekats på all företagen för sin 
konsolidering skulle kunna utnyttja de nya finansieringsformerna konver
tibla skuldebrev. skuldebrev förenade med optionsriitt till nyteckning. 
konvertibla aktier och lån mot vinstandclsbevis. 

Först bör härvid uppmärksammas. att de angivna finansieringsformerna 
- med undantag för konvertibla aktier - inte är medel att på kort sikt ge 
företagen eget bundet kapital och förstärka soliditeten. Vinstandelslån 
medför över huvud taget ingen ökning av det bundna egna kapitalet. 
Skuldebrev föranleder räntebetalningar och eventuellt amorteringar samt 
påverkar negativt företagens soliditet. Dessa finansieringsformer kan såle
des aldrig ersätta nyemission av aktier. utan endast utgöra ett komplement 
vid företagens kapitalanskaffning. Vad beträffar konvertibla aktier skulle 
närmast konvertibla preferensaktier kunna övervägas i nu avsedda situa
tioner. Sannolikt skulle dock sådana aktiebrev behöva göras så förmånliga 
att de skulle bli en alltför dyr finansieringsform för att vara attraktiv för 
företagen. Inga sådana aktier har emitterats. 

4:A: 3: 2 Nedsättning av aktiekapitalet åtföljt av nyemission av aktier 

Angående metoden att vid börsnotering under pari nedsätta aktiekapita
let så att det anpassas till börskursvärdering av aktierna och därefter 
nyemittera aktier till det nya nominella beloppet eller däröver anförde 
organisationerna i promemorian 1972: 

"Detta stöter emellertid på mycket stora praktiska svårigheter i ett 
börsregistrerat bolag med aktierna spridda på ett stort antal händer. efter
som alla aktiebrev måste infordras för påteckning med det nya nominella 
värdet. Härtill kommer att en sådan nedsättning för aktieägaren i gemen 
måste framstå såsom svårbegriplig och föranleda honom att tro att man tar 
ifrån honom något. med påföljd att aktierna inte är mera värda än det nya 
nominella beloppet. Dessa praktiska och psykologiska hinder måste be
traktas såsom så allvarliga. att man inte kan räkna med att ett börsregi
strerat bolag av större format skall kunna bereda väg för en nyemission 
genom att genomföra en dylik nedsättning av aktiekapitalet.·· 

Sedan detta sades har den nya omständigheten tillkommit att inom kort 
alla börsbolag kommer att vara anslutna till VPC. Antalet aktiebrev har 
härigenom radikalt minskats och aktiehanteringen förenklats. Ett inford
rande till VPC av alla aktiebreven för nedstämpling eller utbyte synes 
sålunda nu något mindre avskräckande än vid tillämpning av äldre aktie
system. Likväl rör det sig i stora börsbolag om avsevärda kvantiteter 
aktiebrev och ett infordrande med nedstämpling skulle medföra stora 
kostnader. 

Vid nedsättning av aktiekapitalet tillkommer dessutom den vinstutdel
ningsbegränsning lagen uppställer 16 kap. 5 * ABLl under tre år efter 
aktiekapitalnedsättningen. såvida icke aktiekapitalet ökats med minst ned
sättningsbeloppet. Sålunda fordras under dessa tre år att rätten ger till
stånd till utdelning. Alla kända borgenärer måste härvid uppges. kända och 
okända borgenärer kallas genom rättens försorg och ges möjlighet att om 
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de så önskar få betalt eller betryggande säkerhet för sina fordringar innan 
rätten kan ge sitt tillstånd. l stora börsbolag blir detta ett omfattande 
ärende. 

De praktiska problemen med en nedsättning av aktiekapitalet i bolag 
med spritt ägande är sålunda alltjämt mycket stora. Vid en nyemission i 
samband med nedsättningsbeslutet kan vidare den osäkerhet angående 
vinstutdelningsmöjligheterna som rättens prövning innebär få en så starkt 
återhållande verkan vid aktieteckningen att emissionen misslyckas. 

4: A:4 Slutsatser 

Ovan har konstaterats, att ett flertal aktiemarknadsbolag under lång tid 
varit börsnoterade under pari. Samtidigt är industrins starka behov av nytt 
riskvilligt kapital väl dokumenterat. De aktuella företagen saknar möjlighet 
att genomföra en nyemission till en kurs motsvarande pari eller däröver 
och alternativa finansieringsformer eller andra praktiskt genomförbara 
lösningar står enligt vad som visats ej till buds för anskaffning av eget 
bundet riskkapital. Behovet av åtgärder nu för att bryta detta dödläge 
framstår som uppenbart. Varje åtgärd i detta syfte är angelägen. Den 
åtgärd som därvid ligger närmast till hands inom ramen för aktiebolagsla
gens system med nominella belopp på aktier är att tillåta underkursemis
sion, såvida allvarliga olägenheter därmed ej kan konstateras. Det fram
förda motargumentet att behovet av möjligheter till underkursemission är 
ringa eftersom det endast kan bli aktuellt i ett fåtal fall har härvid ingen 
tyngd, emedan dels utnyttjandegraden är omöjlig att ange i förväg dels 
behovet sannolikt ökat genom att så många företag nu noterats under pari 
så länge och dels möjligheten att genomföra underkursemission, om allvar
liga olägenheter därmed ej kan konstateras, i sig kan anses behövlig även 
om endast ett aktiemarknadsbolag någon gång - med beaktande av vad 
detta kan innebära för bolagets anställda m. fl. - kan få sina kapitalan
skaffningsproblem lösta på det sättet. 

Härjämte kan finnas anledning se över reglerna om nedsättning av 
aktiekapitalet, så att åtminstone de praktiska olägenheterna därmed kan 
minskas för bolag med spritt ägande. I den följande framställningen skall 
därför med utgångspunkt från de övriga argument som anförts mot under
kursemission. dess reella innebörd analyseras. Härefter skall erforderliga 
lagstiftningsåtgärder beträffande underkursemission och nedsättning av 
aktiekapitalet diskuteras. 

4: 8 Skyddet för bolagets borgenärer, aktieägare och anställda 

4: B: I Systemet med nominellt belopp 

Som en allmän bakgrund finns här anledning att först beröra aktiebolags
lagens system med nominellt belopp på aktier. 

I aktiebolagslagen I kap. I * 2 st krävs att aktie skall åsättas nominellt 
belopp. Aktiebolagsutredningen (SOU 1971: 15) sade härom, sid. 120: 

"I vissa länder (USA. Kanada, Belgien, Japan) förekommer aktier utan 
något nominellt värde (no par value shares). Sådana aktier framträder 
såsom andelar i bolaget, var och en motsvarande viss bråkdel av bolagets 
förmögenhet. Det brukar framhållas att det hos allmänheten lätt framkallas 
missförstånd genom att aktierna åsätts ett visst nominellt värde som kan 
avvika i mycket hög grad från deras verkliga värde. Även om det nominella 
värdet på antytt sätt kan vålla missförstånd anser utredningen att risken i 
sådant avseende numera, när aktiebolaget är en så allmänt använd före-
26 Ri/.:sda!fen 1979180. I sam/. Nr 143. Bilt1Kl'dl'i 
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lagsform och allmänhetens kunskaper i ekonomiska förhållanden har ökat, 
ej är så stor all den gör en övergäng till systemet med aktier utan nominellt 
värde påkallad. En sådan övergång skulle bryta det hävdvunna systemet 
med den fasta relationen mellan aktiernas nominella värde och aktiekapita
let med dess uppgift att begränsa bolagets möjligheter att utdela vinst 
m. m. samt nödvändiggöra nya. ganska komplicerade regler för all ersätta 
det nominella v;irdets nuvarande funktion att bestämma vad som minst 
måste betalas for tecknad aktie." 

Som framgår av utredningens uttalande är alltsä förekomsten av ett 
nominellt belopp på aktier i sig agnat att framkalla missförstånd om aktiers 
värde. Detta förhållande hör sannolikt inte underskattas. Systemet med 
nominellt belopp är en i vårt land hävdvunnen lagteknisk metod som kan 
vara praktisk d;irför att vissa regler enkelt kan byggas upp kring begreppet, 
såsom vinstutdelningsbegränsningar och likvidationsplikt. Ingen grundläg
gande associationsrättslig princip hindrar emellertid att man övergår till 
det mera verklighetsanpassade systemet med andelar utan nominellt vär
de. Problemen med underkursemission skulle d;irvid försvinna. Lagtek
niskt skulle andra lösningar på ovannämnda spärregler få sökas. Som 
utredningen framhållit finns det systemet i vissa länder. I USA talar man 
t. ex. om "paid in capita!" vilket dessutom har den fördelen att man i 
räkenskaperna omedelbart kan se aktieägarnas tillskott utan att behöva 
reducera aktiekapitalet med vad som överförts vid fondemissioner. En 
jämförelse kan här göras med svenska aktiefonder. Andelsägarnas kapital 
redovisas där på samma sätt som aktiekapital i aktiebolag men helt utan 
koppling till något nominellt värde. Såvitt bekant fungerar detta system 
utan störningar. I den följande framställningen utgås emellertid ifrån att 
lagstiftaren för närvarande, innan en mer genomgripande revision görs av 
aktiebolagsstiftningen. inte är beredd att överge systemet med nominellt 
belopp. 

Principen med nominellt belopp och de därtill knutna rättsverkningarna 
kan med den nya aktiebolagslagens tillkomst s~igas ha i viss man luckrats 
upp. Genom att ett lägsta nominellt belopp ej längre föreskrivs kan aktie
bolag bildas. vars aktier har ett mycket lågt nominellt belopp men som 
emitteras till kraftig överkurs. Dessa bolag får ett bundet eget kapital som i 
sig är stort. men som endast till liten del består av aktiekapital och till 
övervägande delen består av reservfond. Ett sådant bolag har genom 
denna bokföringsåtgärd helt andra möjligheter än ett motsvarande bolag 
med stort aktiekapital och liten reservfond att undvika börsnotering under 
pari. likvidationsplikt etc. 

Den av hänsyn till borgenärerna uppställda spärr som skyldigheten 
enligt 13 kap. 2 ~ ABL att träda i likvidation innebär då bolaget förbrukat 
mer än 2/3 av aktiekapitalet kan vidare sägas vara ineffektiv. Lagstiftaren 
har nämligen uttryckligen i 6 kap. 1 ~ ABL medgivit. att likvidationstvång
et kan undgås genom nedsättning av aktiekapitalet för bortskaffande av 
förluster i redovisningen utan hörande av borgenärerna och utan krav på 
att aktiekapitalet g~nom efterföljande nyemission bringas upp till sitt gamla 
belopp. (Jfr Rodhe: Aktiebolagsriitt, 8:e uppi., sid. 82 f.) Låt vara att 
vinstutdelningsmöjligheterna som nämnts ovan under tre år härefter blir 
beroende av rättens tillstånd. 

4: B: 2 Den föreslaRtW modellen för 11nderk11r.1·emission 

För det fall att de farhågor som uttalats angående borgenärers oeh 
aktieägares m. tl. skydd vid underkursemission utgått ifrån att bolaget om 
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underkursemission tillates skulle komma all visa ett sh1rre eget bundel 
kapital iin det i verklighelen har. eller att vinstutdelning skulle kunna ske 
niir det egenlligen borde vara förbjudet enligt de grundtank~tr SL)m urrbär 
aktiebolagslagens regler om vinstutdelningshegrirnsningar m. m. mt1s1e 
friin biir:ian följande sl~is fast. Organisationernas önskemill om underkurs
emissioner har i<.:kc avsett att <1dana emissioner ~kulle kunna gi1ras vid 
nybildning av hnlag. utan har tagit sikte p{i nvemittcring fri\n existerande 
aktiemarknadsbolag. dvs. bolag vars aktier noteras pii fondbiirsen eller 
lista utgiven av Svenska Fondhandlarcföreningen. Den föreslagna model
len utg{ir ifdn att det egna bundna kapitalet redovisas pa cl! riill visande 
siill. Det har sålunda förutsatts att en negativ post. motsvarande skillnaden 
mellan emissionskursen och det nominella beloppet skall reLILwisas i an
slutning till det nominella aktiekapitalet. C3olageh verkliga aktiekapital 
skulle tbrvid klart anges som det nominella aktiekapitalet med avdra,µ för 
den negativa pusten. i det följande benämnd '"undcrkursdiffercns ... 

.J: /J: 3 Jiimji"irelse 111('//u11 hori.:cniirers. ukti('(igure.1 och 1111.1tiilldus situu
ti"n 1·id 1111dtrk11rscmissi"11 resp. i·id 11cdsiitt11i11g 11r u/.:tic/.:apitall't 1/~f;'i/jt 

m· 11vonissi1111 

En undersökning av horgeniircrs. aktieägares och anstiilldas situation 
vid undcrkurscmission resp. vid nedsättning av aktiekapitalet med åtföl
jande nyemission bör göras med utgangspunkt från dels det fall att bolagcb 
aktier enligt en justerad balansräkning har ett matematiskt värde som 
tii<.:kcr det nominella aktiekapitalet. dels det fall att bolaget efter förluster 
saknar sådan tii<.:kning. 

4: B: 3: I Bolag med börskurs under pari med tiickning för aktiekapitalet 

Av följande starkt förenklade exempel åskådliggörs vad som redovis
ningsmässigt sker i rubricerade fall vid undcrkursemission. 

Bolagets aktier har börskursen 65 kr. mot nominellt 100 kr. Bolaget har 
I 000 aktier och ut visar ett posil ivt resultat. 

130000 

Egcl kapi1e1/ 

Aktiekapital 
Röervfond 
Arets resultat 

U11derk11r.H'l11i.uio11 1il/ 55 /.:r .. 5()() aktier 
Tillxtlngar 

Sedan tidigare 
Genom nyem. 

130000 
'27 500 157 500 

Ege1 kapilal 

Aktiekapital 
Tidigare kap. 
num. 
Nyem. nom. 

Summa nom. 
Underkurs
differens 

Reservfond 

Di~ p. vinst
rn ed e I 
(I 000 bör av
~attas till 
reservfond) 

100000 
20000 
10000 

100000 
50000 

150000 

130000 

- 22 500 127 500 

20000 20(100 

10000 10000 

l'i7 ~00 
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Om bolaget i stället valt att först nedsätta aktiekapitalet och därefter 
vidtaga nyemission hade följande bild erhållits. 

N1•dsäu11i11g m· nominella beloppet till 50 kr. +nvem. 500 aktier till kurs 55 
kr. 
Tilli:ångar 

Sedan tidigare 
Genom nycm. 

130000 
27 500 157 500 

1:,·ger kapital 

Aktiekapital 
Nedsatt kap. 50000 
Nycm. kapital 25000 

Reservfond 

Sedan tidigare 20 000 
Nedsatt 
aktiekap. 50000 
Överkurs vid 
nyem. 

Dis p. vinst
m ed e I 

2 500 

Av exemplet kan följande konstateras: 

75000 

72 500 

!0000 

157 500 

a) Det egna bundna kapitalet binds hårdare i bolaget vid underkursemis
sion, eftersom hela det inbetalda beloppet tillförs aktiekapitalet. Vid ned
sättningsfallet överförs överkursen samt hela det belopp varmed aktiekapi
talet nedsi\tts till n~servfonden. Spärreglerna om likvidation inträder här
igenom vid förlustsituation tidigare vid underkursemission iin i nedsätt
ningsfa\let. 

h) Vid underkursemission kan det tillgängliga utrymmet för vinstutdel
ning komma att minskas beroende på om avsättningar till reservfonden 
måste göras med hänsyn till det större aktiekapitalet. 

c) Vinstutdelning till aktieägarna kan ske i underkursemissionsfallet, 
medan det i nedsättningsfallet är underkastat rättens prövning då aktieka
pitalet ej höjts till tidigare belopp. Om så skett kan i båda fallen vinst 
utdelas i normal omfattning. 

Från horgeniirerna.1· synpunkt talar vad som konstaterats under a) och bl 
för underkursemission. Beträffande vad som konstaterats under cl bör 
märkas att företaget redovisar ett positivt resultat. Vinstutdelning är sålun
da enligt aktiebolagslagens regelsystem normal i detta fall. såvida det 
beroende på omständigheterna i det enskilda fallet inte kan sägas att en 
vinstutdelning skulle strida mot generalklausulen i 12 kap. 2 * 2 st ABL om 
vinstutdelning i strid med god affärssed. Den rättens prövning av vinstut
delning som kan bli aktuell i nedsättningsfallet är givetvis till fördel för 
borgenärerna. men kan sägas vara en i aktiebolagslagen icke direkt avsedd 
konsckvem. eftersom nedsättningen av aktiekapitalet inte föranletts av 
något behov av förlusttäckning och man ej heller genom nedsättningen 
avsett tillskapa en tidigare ej tillgänglig vinstutdelningsmöjlighet (jfr prop. 
1975: 103 sid. 214 f). 

Aktieiigarna har närmast intresse av att bolaget är väl konsoliderat och 
att det kan ge en jämn och god utdelning. Enligt vad som konstaterats 
under a-c torde ej kunna sägas att nedsättningsalternativet på ett bättre 
sätt tillgodoser deras intressen. eller att underkursemission äventyrar 
deras situation. Snarast talar vinstutdelningsbegränsningarna i nedsätt
ningsfallet för underkursemission. 
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Från de <111sriilldas synpunkt torde ej kunna hävdas att underkursemis
sion utgör ett sämre alternativ än nedsiittningsfallet. 

4: B: 3: 2 Bolag med börskurs under pari utan full täckning för aktiekapita
let 

först bör i rubricerade situation konstateras, att även om ett bolag haft 
förluster som ej täcks av dess reserver ingenting i och för sig hindrar att 
förluster under en serie förlust{ir balanseras vidare år från är som en 
negativ post under eget kapital på passivsidan. Detta kan således fortgt1 till 
dess den negativa posten blir sil stor att saldot mellan bolagets aktiekapital 
jiimte bundna reserver och den negativa posten nedgått ända till 1/3 av 
aktiekapitalet, varvid likvidationsplikt intriicler. Om bolaget dessförinnan 
börjar visa vinst kan den negativa posten elimineras successivt. 

I följande starkt förenklade exempel visas vad som redovisningsmässigt 
sker vid en unclcrkurscmission i nu behandlade situation. 

Bolaget visar förlust och har ej full täckning på tillgångssidan för aktie
kapitalet. Börskursen iir 65 kr mot 100 nom. 

År/ 
Tillgäng11r 

Sedan t idigarc 
Minskning 

120000 
- 50 000 70 000 

ERCI kapi/{// 

Aktiekapital 
Reservfond 
Förlust 

100000 
20000 

-50000 70000 

Underkursemission till 55 kr., 500 aktiN 
Tillgäng11r 

Sedan tidigare 
Genom nyem. 

,<\r 2 

70000 
27 500 97 500 

Ege1 kapi1<1/ 

Aktiekapital 
Tidigare kap. 
nom. 
Nycm. nom. 

Summa nom. 
Underkurs
differcns 

Balanserad 
f ii r I u st 
tefter ned
skrivn. av 
reservfond I 

100000 
50000 

150000 

- 22 500 127 500 

-30 000 - ~() 000 

97 500 

Bolaget har de((a är ell i)1·crsko11 på 20 000 kr. 
Tillgdngar 

Sedan tidigare 
Ökning 

97 500 
20000 117 500 

Ege1 kapiral 

Aktiekapital 
Aktiekap nom. 150000 
Underkurs-
differcns -22 500 

H a I. f ö r I u s t - 30 000 

127 500 

Årsresultat 20000 -10000 

117 500 

Om bolaget i stället valt att nedsätta aktiekapitalet och därefter genom
föra en nyemission skulle följande ske. 
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Nedsättning ll\' 110111indla beloppet till 50 kr. +m·e111, 500 aktier riff k11rs 55 
kr, 
Tillgångar 

Sedan tidigare 
GenPm nycm. 

.4.r 2 

70000 
27 500 97 5110 

Eg,,r kapi111l 

Aktiekapital 
N<:dsatl kap. 501HIO 
Nyern. kapital 25000 

Reservfond 
f'ri'm aktiekap. 
efter forlust
Uickninµ 
Överkurs \'id 
nyern. 

20000 

2 ~00 

Bolaget gl'r detta är ett ii1·t'l"skott pli 20000 kr. 

N edsii tt ning ~:tid le t 
Titlg1ln1<<ir 

Sedan tidigare 
Ökning -

97 500 
20000 117 500 

Egl'f ka!'ital 

Aktiekapital 
Reservfond 
Årsresultat 

75000 
22 5(1(1 
200(10 

75 ()()() 

22 500 

lj/ 500 

117 500 

Av exemlet framgfö· beträffande ett bolag som saknar full täckning för 
aktiekapitalet följande: 

a) Nedsättning av aktiekapilalet som är 1vungen för att nli anpassning 
till börskursen men som är större än som behövs för förlusttäckning 
innebär en överföring av mellanskillnaden från akliekapital 1ill reservfond. 
Vid underkursemission sker ej sådan överföring. 

bl Vid underkurscmission kvarstår hela förluslt:n i redovisningen och 
måsle tiickas av nya vinstmedel innan utdelning till aktieägare kan komma 
ifråga. Delta skall jämföras med att i nedsättningsfallet nya vinstmedel 
omedelbart kan utdelas med eller utan rättens tillstånd beroende på om 
kapitalökning skett till ursprungligt aktiekapital eller ej. Vid undcrkurs
cmissionsfallet mf1ste iiven obligatoriska avs~ittningar till reservfond beak
tas. I nedsiittningsfallet blir den frftgan som följd av vad som konstaterats 
under a) beroende på om aktiekapitalet nedsätts mer än den bokförings
mässiga förlusten samt förekomsten av eventuell överkurs ra de nyemil
lerade aktierna. 

cl I en fortsatt förlustsituation inträder spiirreglcrna om likvidation 1idi
gare vid undcrkursemission än i ncdsättningsfallet. 

Från borgenärernas synpunkt synes enligt vad som konstateras under 
a-c även i det fall bolaget saknar täckning för aktiekapitalel. underkurs
emission vara att föredra framför nedsättning av aktickapilalet med efier
följande nyemission. 

Ur akticiigarnas synvinkel däremot synes enligt vad som konstaleras 
under framför allt hl nedsättningsfallet vara att föredra eflersom det iikar 
bolagets möjligheler till vinstutdelning. Bortsett från vinstutdelningsbe
gränsningen kan underkursemission dock inte s~igas mis<;gynna aktieägar
na. 

Utgående från de anstiilldas intressen torde ej kunna hävda~ att under
kursemission utgör ett sämre alternativ än nedsätlningsfallet. 



Prop. 1979/80: 143 407 

4: B:4 Slutsatsrr 

Systemet med nominellt belopp ~ir en bland andra lagtekniska metoder 
för all bygga upp regler avsedda att förhindra att det egna bundna kapital 
varmed borgenärer m. n. haft ankdning r~ikna i ett bolag minskas. utan att 
dessa bereds tillfälle att i tid ingripa och skaffa sig annan siikerhet eller 
betalning. En övergång till annat system skulle kunna eliminera problemen 
rned underkursemissioner. ABL: s nuvarande konstruktion utgår ifrån att 
aktier betalas med minst det nominella beloppet. Av avgörande betydelse 
för borgenärers m. tl. skydd enligt ABL är emellertid i och för sig icke 
detta förhållande utan snarare att det egna bundna kapitalet i bolagets 
redovisning anges på ett korrekt sätt. dess storlek och att sft stor del därav 
som möjligt hänför sig till aktiekapitalet. Den av organisationerna föreslag
na modellen för underkursemissioner tillgodoser kravet på korrekt redo
visning av det egna bundna kapitalet. Underkursemissioner förstärker 
alltid aktiekapitalet med hela det inbetalda beloppet. Man riskerar därvid 
ej en snedvridning av bolagets egna bundna kapital genom att aktiekapital 
onödigtvis överförs till reservfonden. vilket kan ske vid nyemission före
gången av nedsättning av aktiekapitalet för anpassning till börskursen pt1 
bolagets aktier. Vid underkursemission tillskapas inte i något fall vinstut
delningsmöjligheter som enligt grunderna för aktiebolagslagens regler om 
vinstutdelningsbegränsningar ej borde förekomma. Om bolaget enligt sin 
balansräkning saknar täckning för aktiekapitalet innebär underkursemis
sion i förhållande till nyemission föregången av nedsättning av aktiekapita
let en hårdare vinstutdelningsbegränsning, eftersom hinder mot vinstut
delning i det förra fallet kvarstår efter emissionen men i det senare fallet 
kan undanröjas i redovisningen. 

Av det sagda följer att horReniirernas säkerhetsintresse inte äventyras 
vid underkursemission. vare sig bolaget har eller saknar täckning för 
aktiekapitalet. U ndcrkursemission synes tvärtom för deras del närmast 
vara att föredra. Aktieii~arna kan endast i det fall bolaget saknar täckning 
för aktiekapitalet sägas få en sämre ställning efter underkursemission än 
efter nyemission föregången av nedsättning av aktiekapitalet. eftersom 
hinder mot vinstutdelning, som nämnts. kvarstår i det förra fallet men kan 
undanröjas i det senare. Härvid bör dock beaktas, att det är aktieägarna 
själva som har att besluta om de vill genomföra en underkursemission eller 
ej. Omsorgen om aktieägarnas intresse av vinstutdelning kan sålunda ej 
motivera ett förbud mot underkursemissioner. Vad angår de 1111stiillda 
slutligen synes ej heller deras ställning kunna s~igas påverkas negat;vt vid 
en underkursemission. 

4: C Särskilda skäl mot underkursemission då bolaget saknar täckning för 

aktiekapitalet? 

Utgångspunkten för föredragandens motstånd mot underkursemissio
ner. niimligen att bolag som saknar täckning för det egna kapitalet skall 
rekonstrueras bl. a. genom nedsättning av aktiekapitalet i stället för att 
genomföra en underkursemission framstår med ledning av det hittills sagda 
som svår att motivera. Om således ett bolag i denna situation kan uppleta 
aktietecknare som trots att vinstutdelningsmöjligheter enligt vad som vi
sats ovan inte omedelbart gives är beredda att ge bolaget ett kapitaltillskott 
via underkursemission synes lagstiftaren inte ha någon anledning ingripa 
mot detta. Ovan har vidare visats att några andra speciella olägenheter för 
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bolagets intressenter ej kan [1terfinnas i denna situation i förhållande till det 
läget att bolaget har täckning för aktiekapitalet. Andra rekonstruktionsåt
gärder än bokföringsmässig eliminering av förluster kan ju ske oavsett i 
vilken form det nya riskkapitalet tillförts bolaget. 

4: D Börskursen som mätare på bolagens finansiella ställning 

Föredraganden har som nämnts i anslutning till sin framförda uppfatt
ning att bolag som saknar täckning för aktiekapitalet inte bör få göra 
underkurscmission hävdat att börskursen är en bättre mätare på ett bolags 
ställning än aktiers matematiska värde enligt en justerad balansräkning. Så 
snart ett bolags aktier noteras under pari synes föredraganden sålunda 
mena att bolaget skall anses sakna täckning för aktiekapitalet. Även i fall 
då aktiekapitalet trots börsnotering under pari är täckt i balansräkningen 
skulle undcrkursemission därmed bli otänkbar. 

Som framgår synes föredragandens hela resonemang bygga på tesen att 
underkursemission ej kan tänkas i fall då bolaget saknar täckning för 
aktiekapitalet. Som visats under avsnitt 4:C torde bärande motiv för denna 
utgångspunkt dock saknas. Om föredragandens uppfattning i den frågan 
därför överges, är såvitt kan bedömas resonemang om börskursen som 
mätare på bolagets ställning utan intresse i nu aktuella diskussioner om 
underkursemission. 

Om uppfattningen åter ej vill överges. bör följande beaktas. Aktiebolags
lagens regler till skydd för borgenärer och andra intressenter i bolaget 
bygger på de värderingsprinciper som finns nedlagda i aktiebolagslagen, 
bokföringslagen och i viss mån skattelagstiftningen. Börskursen lever i 
förhållande till dessa skyddsregler helt sitt eget liv, och det är i och för sig 
inte märkvärdigare att aktierna på börsen värderas över pari än under eller 
till pari. Det kan visserligen vitsordas, att börskursen inrymmer bedöm
ningar av framtida vinstutdelningsmöjligheter o. dyl. samt att en värdering 
av aktier utgående från en justerad balansräkning i sig inrymmer betydan
de osäkerhetsmoment. I vissa lägen torde sålunda en likvidationsbalans
räkning t. ex. vara mer rättvisande. Aktiebolagslagens skyddsregler utgår 
emellertid inte från ett sådant synsätt. Professionella finansanalytiker ar
betar vidare med ett flertal olika beräkningsmetoder varav ingen metod 
dock är helt baserad på börskursen, med dess understundom irrationella 
svängningar. Det synes härvid ologiskt och innebärande ett brott mot 
aktiebolagslagstiftningens principer att i övervägandena kring enbart en 
aktiebolagsrättslig bestämmelse om underkursemission överge det i lag
stiftningen nedlagda värderingssystemet till förmån för börsens värdering. 

Lagstiftningen blir härigenom vidare inkonsekvent. i det att börskursen 
endast i det läget att denna understiger pari skall anses ha företräde. Då 
detta synsätt dessutom skall tillämpas parallellt med aktiebolagslagens 
värderingssystem uppstår som ovan visats den för borgenärerna oförmån
liga effekten att aktiekapital vid nedsättning av detsamma för anpassning 
till börskurs helt i onödan överförs till reservfond så snart nedsättningsbe
loppet inte motsvaras av verkliga förluster i redovisningen. Vidare bör 
påminnas om de ovan påpekade olika förutsättningar att undvika börsno
tering under pari som skillnader i den bokföringsmässiga fördelningen av 
det egna kapitalet mellan aktiekapital och reservfond kan ge upphov till. 

Det må i sammanhanget tillåtas pekas på några orimligheter en konse
kvent tillämpning i aktiebolagslagen av föredragandens uppfattning om 
börskursens innebörd skulle innebära. Med hänsyn till borgenärsskydd, 
vinstutdelningsbegränsningar m. m. borde då nämligen krävas att bolagen i 
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anslutning till lluktuationerna i dessa aktiers hörskurs skulle skriva upp 
resp. skriva ned det egna kapitalet med motsvarande ändringar p{1 till
gångssidan. Detta alltså även vid noteringar över pari. 

Som bekant har i svensk och såvitt veterligt i internationell rätlstradition 
börskurserna aldrig givits denna betydelse framför företagsekonomiska 
värderingsprim:iper. Att utgå frfrn börskursen innebär att man kastar om 
hela redovisningssystemet. så att det egna kapitalet i stället för att utgöra 
ett saldo styr värderingen av tillgångssidan. Då ett sådant system ej synes 
kunna bli aktuellt saknas anledning föra diskussionen vidare. 

Det av föredraganden förda resonemanget omfattar ej heller de fall där 
bolag noteras till eller strax över pari. Även dessa bolag kan som utveck
lats ovan ha behov av möjlighet till underkursemission. Om siidana holag 
enligt sin redovisning har täckning för det egna kapitalet kan med utgiings
punkt från börskurserna sålunda ej hävdas att täckning skulle saknas. 

Sammanfi1ttninRs1·is kan betr~iffande detta av•mitt konstateras. 
I. Börskurserna som värdemätare på ett bolag torde i nu diskuterade 

sammanhang inte finnas anledning närmare beakta. annat än om man 
godtar ståndpunkten att undcrkursemission ej bör få förekomma i bolag 
som saknar täckning för aktiekapitalet. 

2. Att endast vid börsnotering av aktier under pari anse att börskursen 
skall ha företräde framför aktiebolagslagens värderingssystem (och således 
innebiira att bolaget då saknar täckning för aktiekapitalet) är ologiskt. gör 
lagen inkonsekvent, strider mot aktiebolagslagstiftningens principer, och 
kan slå ojämnt. Som argument mot underkursemissioner kan uppfattning
en ej användas i situationer där ett bolags aktier börsnoteras till eller strax 
över pari. 

4: E Börsens reaktion vid underkursemission 

Föredraganden och lagutskottet har uppehållit sig vid den tänkta reak
tionen på börsen vid en nyemission till underkurs. Sålunda har farhågor 
uttalats för att börskursen vid en underkursemission skulle komma att 
sjunka ytterligare eller att emissionen skulle uppfattas som en bekräftelse 
på att företagets ställning är dålig. 

Utgående från uppfattningen att en börskurs under pari innebär att 
bolaget ifråga saknar täckning för det egna kapitalet kan det givetvis sägas 
vara mindre önskvärt att i lagstiftningen tillåta fö11'aranden som riskerar att 
ytterligare sänka kursen och därmed urholka det egna kapitalet. Svaghe
terna i detta sätt att uppfatta börsnoteringar har dock nyss redovisats. 
Börsens reaktion på en underkursemission är vidare mycket svår att uttala 
sig om i förväg. Om exempelvis ett bolag genom en riktad underkursemis
sion skulle få ett livgivande kapitaltillskott kan snarare en uppgång i 
börskursen förväntas. Det kan vidare vara friiga om att via en underkurs
emission ta till vara en tillfällig stämning på börsen etc. Bedömningar av 
detta slag ankommer närmast på aktieägarna eller om dessa givit fullmakt 
diirtill bolagsledningen att göra inför emissionsbeslutct. Utan att fördjupa 
diskussionen ytterligare synes kunna sägas att friigan om reaktioner pii 
börsen är av sådan komplex och oförutsebar karaktiir att de biir lämnas 
utanför det lagstiftningsiirende som nu behandlas. 
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5 Aktieägarnas inbördes relationer 

I friigan om aktieägarnas inbördes relationer anförde organisationerna i 
sin promemoria 1972: "Den omständigheten all emissionskursen ligger 
under värdet på de förutvarande aktierna ger upphov till exakt samma 
problem. vare sig emissionskursen ligger över eller under pari. och beho
vet av utjämning mellan förutvarande och nytillkommande aktieägare ge
nom regler om företrädesrätt till teckning och överl[1telse av teckningsrät
ter finns i lika miin i blida fallen.·· Eftersom det har hiivdats att underkurs
emissioner endast torde bli aktuella i form av riktade emissioner kan 
tilläggas. all de avsteg från aktieägares företrädesrätt m. m. som en riktad 
emission innebär heller inte blir annorlunda vid en emissionskurs under 
pari än vid en emissionskurs över pari. 

6 Underkurscmissioner i Finland och Norge 

6: A Finland 

I Finland gäller alltjämt 1895 års aktiebolagslag. Stadgandena om ökning 
av aktiekapitalet är knapphändiga (29 ~). Nyemission av aktier till under
kurs har ansetts kunna ske. om samtidigt till aktiekapitalet överförts be
lopp fril.n bolagets egna medel motsvarande underkursdifferensen. I den 
nya aktiebolagslag (prop. 1977 rd nr 27) som inom kort träder ikraft synes 
denna möjlighet enligt samma modell som i den svenska aktiebolag.slagen 
ha tagits bort 14 kap. 12 *jämfört med 2 kap. 11 ~). I motiven ges ingen 
förklaring till denna ändring av riittspraxis. Sålunda sägs endast (sid. 40) 
"De nya aktierna fär icke emitteras till underkurs. Om marknadskursen är 
under pari men man önskar öka aktiekapitalet i enlighet med en sanerings
plan. t. ex. i syfte att kvitta skulder. kan det vara ändamålsenligt att 
nedsätta aktiekapitalet och samtidigt öka detsamma.·· 

Underkur~emissioner med utfyllnad av underkursdifferensen från egna 
medel har i Finland med tanke pä fondemissionselementet benämnts 
"blandade emissioner"'. De har genomförts av sa väl börsnoterade som 
icke biirsnoterade företag. Motiven för de blandade emissionerna har 
såvitt uppgivits från finskt bankhåll i allmänhet inte varit en börsnotering 
under pari utan allmänt sett vid en mindre god börskurs ett sätt att göra 
emissionen sil attraktiv att dess lyckliga genomförande pft en kapitalsvag 
marknad kunnat föruhes. Vid en god stiillning har det ansetts vara ett säll 
att ge aktidigarna fondemissionsfördel. Riktade emissioner har ej före
kommit. 

Av hilaga 71 framgår hur en vanlig "'blandemission" genomförts med en 
tcekningskurs om 37.50 mk mot nominellt 50 mk. Exempel finns även där 
teckningskursen ligger under 50 % av det nominella heloppet (bilaga 8J 1• 

Vid sidan av detta förfarande har en annan typ av blandemission förekom
mit. Mot samma emissionskupong har därvid två aktier kunnat erhållas, 
den ena mot betalning av aktiens nominella hclopp och den andra gratis 
I hilag11 9) 1• Slutligen har blandemission kombinerats med vanlig fondemis
sion < hi/aga /() J 

1
• Blandade emissioner har sedan 1970 enligt tillgiingliga 

cmissionsvillkor förekommit vid minst 11 tillfälkn och senast v[1ren 1978 

' Hilag<rn utesluten h~ir. 
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di1 ht>rsholaget Otava samtidigt i förhallandet 10: I genumflirde fondemis
sitm och i förhallandet 2: J genomförde underkursemission till kursen 88 
mk mot 110 rnk nominell!. 

I den disku;.sion som fim:kommit kring blandemissioner har, enligt vad 
som uppgivits friin finskt bankhiill, som kritiska synpunkter framhitllits, att 
blamkmission är L'lt sätt att tvinga pi't nyemissioner p{i de förutvarande 
aktidgarna. Om dessa ej haft medel att delta i nyemission har de an<.etts 
ha haft sv~irt att tillgodogöra sig fondemissionselementet. Siirskilt torde 
denna kritik avse fallet dti samma kupong avser hiide en nyemitterad aktie 
och en gratisaktie. 

(1: B Norge 

I den nya norska aktiebolagslagen (Lov av 4 juni 1976 nr 59) stadgas 
såsom i Sveriges och i Finlands nya aktiebolagslagar att aktier vid nyemis
sion ej må hetalas med lägre belopp än aktiernas nominella belopp(~ 4-4, 
I st., 6 p .. jämfört med ~ 2-3, 3 st.). I avsaknad av viigledande motivutta
landen har bestämmelsen i Norge emellertid i praxis inte förhindrat ny
emission till underkurs då skillnaden mellan underkurs och nominellt be
lopp fylls ut rned tillgängligt eget kapital. Två bolag noterade på fondbör
sen har således nyligen genomfört sådana emissioner (bilaga 11 och I 2) 1• 

Aktierna i G. Block Watne als hiirsnoterades vid tillfället till ca 115-120 
kr mot nominellt 100 kr. Bolaget ansf1g såvitl iir känt metoden mer praktisk 
iin all först företa nyemission till pari och sedan fondemission. Aktierna i 
Norcem a/s å andra sidan var vid tillfället börsnoterade under pari, och 
holaget ansåg metoden vara den mest framkomliga viigen för att i denna 
situation fä nytt kapital. 

7 Aktuella lagändringar 

7: A lJndcrkursemission 

Vad giillcr hehiivliga lagiindringar för att möjliggöra nyem1ssH•ner av 
aktier till underkurs kan först hänvisas till organisationernas PM 1972. Det 
;ir s<llunda nödviindigt. att regler uppstiills om att en motpost motsvarande 
underkursen skall redovisas i samband med aktiekapitalet. så att detta inte 
framstar som större iin det i verkligheten iir. Som utvecklats i promemo
rian saknas vidare anledning uppställa vinstutdelningsbcgriinsningar i sam
hand med underkursemission. eftersom kapital motsvarande undcrkursdif
ferensen aldrig tillförs bolaget. och horgcnärerna sälede~ aldrig far ankd
ning riikna därmed. 

T\"<i frågor som ta~ upp i promemorian 1972 fortjiinar hiirefter alt ytterli
gare hclysas. Det iir fr~1gan om underkursdifferen~en hör fyllas ut och i s~i 
fall med vad och inom vilken tid. Samt frågan om hur l{mgt under pari en 
emission kan tillt1tas. 

Av den ovan gjorda genomgilngen av vad en underkursernission innehiir 
följer att borgenärer. aktieiigare och anstiillda inte miss!!ynnas av att en 
underkursdifferens fiirekommer i holagets redovisning. Ur horgeniirernas 
synpunkt kan visserligrn siigas att det alltid är bra att sä mycket egct 

1 Bilagorna uteslutna här. 
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kapital som möjligt överförs till aktiekapitalet (jämför med vad ovan sagts 
om aktiebolagslagens skyddsreglers funktion! och att en utfyllnad av diffe
rensen därför vore bra. Detta är dock ett allmirnt önskemål som ej gör sig 
g;illande med siirskild styrka just vid underkursemissioner. Frågan om 
underkursdifferensen kan tillåtas stå kvar eller ej får därför bedömas med 
utg[mgspunkt från om redovisningstekniska eller lagtekniska sk;il kräver 
att det eliminera~. 

Det synes härvid beträffande redovisningen sv~trligcn kunna h;ivdas att 
balansräkningarna skulle bli svårtvdbara eller alltför komplicerade om en 
sådan differenspost redovisades i anslutning till det nominella aktiekapita
let. I sammanhanget bortses från att företeelsen är ny och att det för att 
den rätt skall först[1s givetvis krävs att läsare av redovisningen kan s;itta sig 
in i vad en underkursemission och förekomsten av en underkursdiffercns 
innebär. Möjligen kunde finnas skäl att införa en ny term. såsom "verkligt 
aktiekapital" e. dyl. innebärande det nominella aktiekapitalet minus even
tuell underkursdifferens. Lagtekniskt synes problemet kunna bemästras 
med en allmiin föreskrift att ett bolags aktiekapital om underkursdifferens 
förekommer skall anses vara dess verkliga aktiekapital enligt ovan givna 
definition. En anknytning av aktiebolagslagens rättsverkningar till det 
verkliga aktiekapitalet synes nödvändig. eftersom annars t. ex. likvida
tionsplikt skulle inträda tidigare än som motiveras av storleken på det egna 
bundna kapital varmed borgenärerna haft anledning räkna, överavsättning
ar till reservfond skulle framkallas etc. 

Med bortseende således från de pedagogiska problemen i samband med 
en ändrad lagstiftning följer av vad nu sagts att avgörande skäl for att 
uppställa krav på utfyllnad av underkursdifferens ej synes föreligga. Dess
utom skulle krav på eliminering innebära att holag som saknar medel till 
omedelbar täckning av underkursdifferensen i onödan - enligt vad som 
visats under avsnitt 4:C - uteslöts från möjligheten att göra underkurs
emission. 

Om ett holag skulle vilja eliminera differensen bör dock givi.:tvis möjlig
het därtill givas. Som utvecklats i promemorian 1972 sker detta lämpligen 
mot fritt eget kapital eller bundna fonder. Om man inte vill betrakta detta 
förfarande som en fondemission fordras härvid att bestämmelserna om 
reservfond och uppskrivningsfond kompletteras. så att en sådan använd
ning av fondmedlen medges. 

Vad sedan g~iller fr{1gan om huruvida någon gräns för underkursdifferen
sens storlek fordra!> kan följande sägas. Av det förhållandet att borge
niirers. aktieiigan:s och anställdas ställning inte påverkas negativt vid 
underkursemission följer att det för dessa är likgiltigt hur långt under pari 
en emissionskurs s;itts. Ovan har visats att den omständigheten att ett 
bolag bö1jat förbruka sitt aktiekapital ej bör diskvalificera det frim att få 
göra underkursemission. Resonemang som bygger på att emission ej hör fö 
ske annat <in strax under pari därför att en börskurs under pari skulle 
indikera att holaget oavsett sin hokföringsmässiga ställning ej har tiickning 
for aktiekapitalet saknar därvid intresse. Om man vidhiiller att bolag utan 
Hickning för aktiekapitalet ej skall fä göra underkurscmission hör som ovan 
motiverats detta förhtillande lämpligen avgöras utgående från bolagets 
redovisning och ej fr<in börskursen på dessa aktier. Niigon griins för 
underkursen blir därvid onödig även i detta fall. Erfarenheterna frän Fin
land talar vidare för att praktiska behov av en avsevärd underkursdifferens 
kan föreligga. 
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7: B Nedsättning av aktiekapitalet 

Nedsättning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag. med de regler som 
gäller för detta. har som nämnts inte ansetts vara en i praktiken framkomlig 
väg för att bana väg för en nyemission vid börsnotering under pari. För att 
denna metod skulle kunna utgöra åtminstone ett alternativ till underkurs
emission bör därför förenklingar i reglerna om nedsättning av aktiekapita
let sökas. Härvid kan följande anföras. 

Tidigare har pekats på att anslutningen till VPC-systcmet medfört att 
antalet aktiebrev i börsbolagen minskat kraftigt och att aktiehanteringen 
förenklats. Likväl rör det sig i de stora bolagen om avsevärda kvantiteter 
aktiebrev. och ett infordrande för nedstämpling skulle medföra en stor 
omgång och stora kostnader. Det synes därför motiverat att inledningsvis 
överväga om inte lagstiftningen kunde utformas så att aktiekapitalned
sättning i dessa bolag kunde verkställas genom en central registreringsåt
gärd utan att aktierna infordrades. Efter hand som aktiebreven kommer in 
till VPC för växling m. m. skulle brev med det nya beloppet ersätta de 
gamla. Förutom de praktiska vinsterna skulle de psykologiska verkning
arna hos aktieägarna av kapitalnedsättningen härigenom sannolikt mildras. 
För bedömningen av denna metods genomförbarhet synes avgörande vilka 
olägenheter som kan tänkas till följd av att V PC-aktiebreven under en tid 
innehåller en felaktig uppgift om det nominella beloppet. Vid ett omedel
bart betraktelsesätt synes några rättsförluster för aktieägarna eller andra 
därigenom ej kunna uppstå. 

Vidare bör prövas om kravet på rättens tillstånd för vinstutdelning under 
tre år från beslutet om nedsättning av aktiekapitalet behöver upprätthållas 
i alla situationer. Rättens prövning motiveras med att aktiekapitalet genom 
nedsättningen blir mindre än borgenärerna haft anledning räkna med och 
att bolaget genom nedsättningen, till borgenärernas nackdel och trots 
förluster. kan skaffa sig en möjlighet att dela ut vinst. Bestämmelsen 
drabbar emellertid även ett bolag som utan förluster och med vinstutdel
ningsmöjligheter nedsatt sitt aktiekapital för anpassning till börskursen och 
därvid haft att överföra nedsättningsbeloppet till reservfond. Detta bolag 
har sålunda efter nedsättningen lika stort bundet eget kapital som före 
nedsättningen. Det förhållandet att reservfonden kan sägas vara något 
mindre hårt bunden till bolaget kan knappast motivera att rättens prövning 
för vinstutdelning behövs i dessa fall. låt vara att man teoretiskt sett kan 
tänka sig att ncdsättningsbcloppct i en framtid används för förlusttäckning. 
Situationen täcks dessutom av den nya allmänna bestämmelsen om vinst
utdelningsbegränsning. nämligen 12 kap. 2 § 2 st. ABL om förbud mot 
vinstutdelning i strid med god affärssed. Det synes sålunda böra övervägas 
om lagstiftningen ej kunde ändras så. att rättens tillstånd för vinstutdelning 
ej erfordrades då aktiekapitalet utan att förlustsituation föreligger nedsätts 
och nedsättningsbeloppet överförs till reservfond. 

8 Sammanfattning 

De argument som. sedan organisationerna först aktualiserade frågan 
1971. anförts mot en möjlighet att emittera aktier under det nominella 
beloppet synes vid en närmare analys ej ha sådan bärkraft att de motiverar 
ett förbud mot sådana emissioner. Tv~inom synes. om aktiebolagslagens 
system med nominellt belopp på aktier ej vill överges, önskvärt nu införa 
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en sådan möjlighet för all bryta det dödläge som börsnoteringar under pari 
medfört under lång tid beträffande ett flertal aktiemarknadsbolags möjlig
heter att skaffa riskvilligt kapital. Ur borgenärernas synpunkt synes under
kursemission närmast vara att föredra framför nyemission föregången av 
nedsättning av aktiekapitalet. Vid den senare metoden riskerar man att 
snedvridningar uppkommer beträffande bolagens egna bundna kapital. 
Anledning saknas beträffande underkursemissioner att undanta bolag som 
ej har täckning för det egna kapitalet. Om det verkliga aktiekapitalet klart 
redovisas behöver ej föreskrivas att skillnaden mellan det nominella aktie
kapitalet och emissionskursen måste utfyllas omedelbart eller inom viss 
tid. Möjlighet till utfyllnad bör dock givetvis ges. Ej heller är nödvändigt 
att uppsätta gräns avseende hur mycket emissionskursen får understiga 
pari, eller några vinstutdelningsbegränsningar efter emissionen. De in
grepp i aktiebolagslagen som erfordras för att möjliggöra underkursemis
sioner synes relativt begränsade. 

I Norge har. trots att de svenska och norska aktiebolagslagarna till sina 
ordalag synes överensstämma på denna punkt. i avsaknad av viigledande 
motivuttalande underkursemissioner med utfyllnad av bolagets egna medel 
upp till nominellt belopp nyligen kunnat ske i två fall. I Finland har sädana 
emissioner hittills varit relativt ofta förekommande. Utan att närmare 
motivering givits synes möjligheterna till undcrkursemission dock inom 
kort försvinna i Finland då en ny aktiebolagslag, som på denna punkt såväl 
till lagtext som i viss mån till motiv överensstämmer med den svenska. 
träder i kraft. 

För att nyemission föregången av nedsättning av aktiekapitalet under 
vissa omständigheter skall kunna utgöra ett alternativ till underkursemis
sioner bör lagändringar vidare övervägas innebärande att aktiekapitalned
sättning i aktiernarknadsbolag tillåtes ske genom en central registreringsåt
gärd utan infordrande av aktiebreven for nedstämpling och att rättens 
prövning av vinstutdelning efter nedsättning av aktiekapitalet slopas om 
nedsättningen sker utan att förlust situation är för h::rnden och nedsättnings
bcloppet överförs till reservfond. 

Stockholm den 27 november 1978 

Lennart Grahe 
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Bilaga 12 

Sammanställning av remissyttranden över skrivelse 
1978-12-04 från Sveriges industriförbund, Svenska bank
föreningen och Föreningen Auktoriserade revisorer FAR 
om nyemission av aktier till underkurs m. m. 

Efter remiss har yttranden över skrivelsen avgeth av hovrätten över 
Skåne och Blekinge. kammarrätten i Stockholm. Stockholms tingsrätt. 
bokföringsnämnden, bankinspektionen, Stockholms fondbörs. riksskatte
vcrket. kommerskollegium. patent- och registreringsverket. statens indu
striverk. länsstyrelsen i Stockholms lim. Institutet för intern revision, 
Landsorganisationen i Sverige (LOJ. Svenska handclskammarförbundet. 
Svenska revisorsarnfundet. Sveriges ackordscentral. Sveriges advokat
samfund, Sveriges aktiesparares riksförbund, Sveriges bokförings- och 
revisionsbyråers förbund. Svenska företagares riksförbund. Sveriges gros
sistförbund, Sveriges köpmannaforbund. Sveriges redovisningskonsulters 
förbund och Yärdepapperscentralen VPC Aktiebolag. 

Kommerskollegium har bifogat yttranden av Skånes handelskammare. 
Stockholms handelskammare och Svenska fondhandlareföreningen. 

Hmnlrten iirer Skåne och Blekinge: Hovrätten tillstyrker att de frågor 
som upptagits i organisationernas skrivelse blir föremål för utredning och 
erinrar om att lösningar bör sökas som inte försvårar det nordiska lagstift
ningssamarbetet. 

Kammarrätten i Stockholm: Med anledning av remissen vill kammarrät
ten inledningsvis framhålla att kammarrätten inte i samband med den 
dömande verksamheten - såvitt nu är i fråga närmast med avseende på 
skattemålen - gjort erfarenheter som är ägnade att belysa det problem 
som aktualiserats i de remitterade handlingarna. Mot den bakgrunden vill 
kammarrätten anföra följande. 

I. Soliditet och kapitalhehm·. Kammarrätten delar uppfattningen att 
soliditeten i svenska börsnoterade företag är alltför låg och att en förbätt
ring av densamma är utomordentligt angelägen. Uttalanden i fackpressen 
och uppgifter i företagens årsredovisningar bestyrker detta. Detsamma 
gäller uppgiften om den ofta alltför låga självfinansieringsgraden. Slutsat
sen all tillskott till det egna kapitalet genom nyemissioner framstår som 
angelägna är därför riktig. I konsekvens härmed måste - såsom organisa
tionerna funnit - företagens strävanden att återvinna aktiemarknadens 
stöd för sin finansiering på allt sätt främjas. 

2. Börskursens företräde. En omprövning av vissa aktiebolagsrättsliga 
regler kan vara en väg att främja nyssnämnda strävanden. Det av organisa
tionerna väckta förslaget att slopa det enligt 4 kap I ~ tredje stycket 
aktiebolagslagen (ABL) gällande förbudet mot underkursemissioner har 
utan tvivel vissa förtjänster. Det kan sägas vara ett relativt ~midigt sätt att 
lösa föreliggande huvudproblem och kan sannolikt också i enstaka konkre
ta fall leda till önskat resultat. Förslaget är emellertid ~iven behäftat med 
väsentliga svagheter. Sålunda kan organisationerna knappast anses ha 
tillfredsställande vederlagt departementschefens av lagutskottet godtagna 
huvudinvändning mot tidigare förslag av samma innebörd. Departements
chefen uttalade i huvudsak (prop 1975: 103 s. 223) att övervägande skäl 
talar för att man i de lägen förslaget avsåg bör ge företräde åt den värdering 
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som börskursen innebär framför företagens bokföringsmässiga värdering 
enligt reglerna om årsredovisning. I angivna lägen ter sig en anpassning av 
värderingen till börskursen så mycket naturligare som reglernas huvud
syfte bl. a. är att förebygga att bolaget redovisar en ställning som är bättre 
än den verkliga (jfr Nial Om aktiebolag 1948 s. 66). Detta syfte synes bäst 
kunna nås genom den bedömning av företagets ställning och framtidsutsik
ter, som såväl äldre som nytil\trädande kapitalägare vid nyemission måste 
ha enats om. Det ter sig också naturligt att man i samband med ett 
kapitaltillskott verkställer en ny och mera marknadsbetonad uppskattning 
av bolagets resurser. En sådan uppskattning får anses utgöra god finansie
rings- och redovisningssed i synnerhet för sådana fall då företag bland 
tillgångarna har stora anläggningar av tvivelaktigt värde. 

3. Skydd för borRenärer och aktieä{?are. Vad organisationerna åberopat 
i fråga om huvudförslagets inverkan på borgenärernas rätt är i och för sig 
riktigt och betydelsefullt. Emellertid synes den redovisade undersökning
en och argumenteringen ha lagt förhållandevis större vikt vid denna fråga 
än vid det spörsmål som i förevarande fall bör vara det väsentliga. nämli
gen gamla och nytillträdande aktieägares intressen. Vid en nyemission 
vänder sig företaget till aktiemarknaden med begäran om kapitaltillskott. 
Efter detta tillskott skall bolagets aktier - liksom tidigare - kunna omsät
tas på marknaden. Det är i båda fallen av synnerlig vikt att företaget i sin 
redovisning lämnar riktiga och klara uppgifter om sin ställning. Den i 
förslaget upptagna tekniken för redovisningen kan icke anses helt motsva
ra detta krav. På tillgångssidan kan vissa värden - som rätteligen bort 
nedskrivas - komma att upptas till för höga värden. På kapitalsidan 
kommer att redovisas en post. i förslaget betecknad underkursdifferens, 
vars funktion och innebörd torde förbli oklar för andra än experter. Även 
om underkursemission i praktiken måhända endast kommer att äga rum i 
form av sk riktad emission. är likväl den föreslagna lagstiftningen avsedd 
att vara generellt giltig. Utformningen av regelsystemet måste därför an
passas efter det angivna syftet och de krav detta ställer. 

4. Alternativ lösning m• huvudproblemet. I en vid den remitterade skri
velsen fogad PM 1972-03-20 har ställts frågan hur ett bolag, som befinner 
sig i den situationen att dess aktier på börsen noteras under pari skall gå 
tillväga för att kunna genomföra en kapitalökning. Organisationerna har 
inte berört den möjlighet att lösa förevarande problem som synes vara 
inrymd i bestämmelserna i 3 kap. 1 ~ andra stycket I jfrt med samma 
stycke 3 ABL. Enligt dessa punkter skall bolagsordningen bl a ange om 
aktier ej skall medföra lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. En 
emission av aktier till underkurs får materiellt sett anses ha samma inne
börd som utgivande av preferensaktier med rätt att få viss utdelning utöver 
den som stamaktieägarna erhållit. Såvitt framgår av lagtext, förarbeten och 
doktrin möter i formellt hänseende inga hinder mot en sådan lösning (Jfr 
SOU 1971:15 § 17 och sid. 155, 1944 års lag 9 § I mom. tredje st., 
Lagberedningens förslag SOU 1941:9 sid. 76 Nial. Om aktiebolag sid. 19). 
Underlag saknas emellertid för att bedöma de praktiska. psykologiska och 
marknadsmässiga förutsättningarna för nyemission enligt här skisserade 
metod. Måhända kan den vara värd en närmare undersökning. 

5. Prövning m· hu1·udfrl1Ran. Med hänsyn framför allt till frågans bety
delse såväl för de enskilda företagen som för näringslivet i dess helhet 
synes den i skrivelsen i första hand ställda frågan böra prövas i hela dess 
vidd. Det kan därvid bl. a. vara av intresse att närmare studera det i USA 
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förekommande systemet med "no par value shares". Det bör emellertid i 
detta sammanhang påpekas att - om samförstånd mellan de nordiska 
länderna ej kan påräknas - det måste krävas mycket starka skäl för att 
frångå de grundprinciper, på vilka de nordiska akticbolagslagstiftningarna 
med dess betydelsefulla rättslikhet vilar. 

6. Den norska och.finska metoden. Vad så angår den i skrivelsen därom 
ställda frågan kan i huvudsak sägas följande. Den i Norge och tidigare i 
Finland använda metoden. underkursemission med omedelbar utfyllnad av 
underkursdifferensen från eget kapital. ter sig något mera tilltalande än den 
i huvudförslaget inrymda metoden. Mot den norsk-finska metoden kan 
emellertid invändas att ej heller denna medför en önskvärd anpassning till 
den verklighet. för vilken underkursen är ett uttryck. 

7. Nedstämpling m' aktier. Ett genomförande av förslaget till ändring av 
reglerna angående nedstämpling och utbyte av aktier vid nedsättning av 
aktiekapital kan visserligen antas medföra vissa nackdelar. Därmed för
bundna fördelar kan emellertid förväntas överväga. Organisationernas för
slag i denna del synes kunna godtagas. 

8. Rättens tillstånd till vinstutdelning. Den föreslagna ändringen i kra
vet på rättens tillstånd för vinstutdelning under tre år från beslut om 
nedsättning av aktiekapital synes knappast behövlig för att nå det med 
förslaget avsedda huvudsakliga syftet. Såvitt framgår av framställningen 
åsyftar organisationerna att underlätta nyemission av aktier efter nedsätt
ning av aktiekapital. Enligt 6 kap. 5 § andra meningen ABL krävs icke 
rättens tillstånd för vinstutdelning om aktiekapitalet ökats med minst ned
sättningsbeloppet. Förevarande ändrade regel skulle alltså i praktiken bli 
aktuell endast i fall då det nyemitterade kapitalet understiger det belopp 
varmed aktiekapitalet nedsatts. Tillräckliga skäl för att för dessa fall slopa 
kravet på rättens tillstånd till utdelning har inte visats föreligga. 

9. Börskursen. Allmänt. Kammarrätten övergår här till en närmare be
dömning av organisationernas förslag till lagändring och skälen för denna. 

I det remitterade förslaget har organisationerna hävdat att departe
mentschefens ståndpunkt i fråga om värderingen av företaget i det aktuella 
fallet skulle vara ologisk. Anmärkningen synes mindre väl grundad. Syftet 
med organisationernas förslag är att förbättra aktiemarknadens funktion. 
Varje åtgärd i denna riktning bör därför rimligen vara så marknadsinriktad 
som möjligt. Det ter sig i allt fall från denna utgångspunkt mindre riktigt att 
i en så väsentlig sak som värderingen i samband med nyemission under
känna marknadens bedömning av företaget och ge företräde åt en på delvis 
historiska fakta grundad uppskattning av detsamma. 

Ett godtagande av organisationernas uppfattning att värderingen i det 
aktuella sammanhanget bör kunna ske med ledning av de i 11 kap. ABL 
intagna reglerna för årsredovisning skulle medföra påtaglig risk för att 
anskaffningskostnaden för anläggningar, vid vilka rimligt lönsam drift un
der överskådlig tid uppenbarligen ej kan påräknas. skulle tillåtas på ett 
oriktigt sätt påverka värderingen. Föreskrifterna i 4 kap. 20. 21 och 22 §§ 

ABL om innehållet i emissionsprospekt kan i förevarande hänseende ej 
anses lämna tillräckliga anvisningar om en med hänsyn till ändrade förhål
landen avpassad värdering. Ej heller synes den allmänna föreskriften i 11 
kap I § om iakttagande av god redovisningssed - utan förtydligande 
exemplifiering - i förevarande fall kunna lämna tillräckligt skydd mot 
felaktig värdering. 

Såvitt kammarrätten kan finna skulle ett slopande av förbudet mot 
27 Riksdai<en 1979180. I sam/. Nr 143. Bilai:cdcl 
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undcrkursemission innefatta en minskning ;iv det i lagen åsyftade skyddet 
för den k;ipitalinvesterande allm~inheten. 

JO. K\'l//ijiccrad majoritet fiJr hes/ut om emission till 1111derk11rs. Såsom 
redan tidigare anförts får en emission av aktier till underkurs materiellt sett 
anses ha samma innebörd som utgivande av preferensaktier med rätt att fi'1 
viss u1dclning utöver den som stamaktieägarna erhållil. För nyemission av 
aktier med sistnämnda rätt synes krävas beslut av bolagsstämma med 
sådm1 kvalificerad majoritet som föreskrives i 9 kap. 15 * andra och tredje 
styckena ABL. Eftersom de till underkurs emitterade aktierna far förutsät
tas skola äga lika rätt till andel i bolagets vinst. dvs. få samma utdelning 
som tillfaller äldre aktieägare trots att de nytillkommande aktieägarna ej 
inbetalat hela det belopp pil vilkel aktierna lyder. kan det ifrågasättas 
huruvida icke ett slopande av förbudet mot emission till underkurs borde 
förenas med en föreskrift om beslut med kvalificerad majoritet på bolags
stämma. 

11. Registrering av aktiekapitalökning. Enligt 4 kap. 12 ~tredje stycket 
ABL fastställes genom registreringen ökningen av aktiekapitalet till belopp 
som angetts i första stycket samma lagrum, dvs. det sammanlagda nomi
nella beloppet av tecknade och tilldelade nya aktier. (Jfr lagberedningens 
förslag till förutvarande aktiebolagslag, SOU 1941 :9 s. 205: Aktiekapitalet 
skall så snart registrering skett i anledning av anmälan anses ökat med 
sammanlagda beloppet av de aktier som anmälts vara tillfullo inbetalda.) 
Ett godtagande av organisationernas förstahandsförslag om rätt att verk
ställa emission till underkurs aktualiserar ett krav på ändring i reglerna för 
registrering. Det bör givetvis icke ifrågakomma att större aktiekapital 
registreras än det som verkligen inbetalats. Här uppkommer emellertid då 
olägenheten att räkenskaperna och därmed också de offentliga balansräk
ningarna kan upptaga ett högre aktiekapital än det registrerade. Detta kan 
hos allmänheten ge upphov till misstro såväl mot rättsordningen som mot 
de aktuella företagen. 

12. Redovisningen. Begreppet underkursdifferens. Enligt promemorian 
skulle i balansräkningen under rubriken "aktiekapital" avräknas en post 
benämnd "underkursdifferens''. Den valda tekniken kan för den mindre 
initierade läsaren ge upphov till osäkerhet och missförstånd ifråga om 
postens innebörd och funktion. Även med hänsyn till önskemålet om 
största möjliga enhetlighet i redovisningstekniken olika nationer emellan 
inger förslaget i denna del betänkligheter. 

13. Rcdol'isningen. Skyddet för borgenärer. I fråga om borgenärsskyd
det har intresset i promemorian ensidigt inriktats på de borgenärer vars rätt 
skyddas av reglerna i 6 kap. ABL om nedsättning av aktiekapital. Emeller
tid kan även andra borgenärers rätt - exempelvis nytillkommande leve
rantörer till företag - beröras av en nyemission till underkurs. Såsom 
tidigare anförts kan nämligen finansieringstekniken i konkreta fall leda till 
redovisning av en ställning som är bättre än den verkliga och detta trots att 
bolaget ej har framtidsutsikter som ter sig särskilt ljusa. 

14. Redol'isningen. Behov al' för/11sttiicknin1:. I promemorian upptas 
rubriken " Bolag med börskurs under pari med täckning för aktiekapita
let". Därmed måste tydligtvis avses att täckning föreligger enligt ABLs 
regler för årsredovisning (I I kap). I promemorian konstateras i fråga om 
det diskuterade nedsättningsalternativet bl. a. att nedsättningen av aktie
kapitalet i detta fall inte föranletts av något behov av förlusttäckning. Detta 
är riktigt endast om man godtar historiska fakta som väsentlig grund för 
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värderingen. Skulle man i sammanhanget fästa något väsentligt avseende 
vid börsens bedömning kan bilden i det konkreta fallet bli en annan. 
Börskursen kan ju bero på att företaget har vissa anläggningar. vid vilka 
man av skilda skäl icke kan påräkna lönsam drift. I dessa fall föreligger ofta 
i realiteten behov av förlusttäckning. 

15. Redm·isningen. Eget bundet kapital. I promemorian anförs bl. il· 
"Den av organisationerna föreslagna modellen för umkrkursemissioner 
tillgodoser kravet på korrekt redovisning av det egna bundna kapitalet". 
Detta påstående är riktigt om underkursen huvudsakligen beror på mera 
tillfälliga fluktuationer på börsen. men kan ej ens vid ett mycket formellt 
betraktelsesätt anses riktigt till den del börskursen beror på exempelvis 
strukturförändringar eller på större felinvesteringar. Sådana omständighe
ter kan dessvärre antas föreligga för i alltfall några av de företag för vilka 
den föreslagna finansieringsmetoden skulle kunna bli aktuell. 

16. RedoFi.min[:efl. Konsehensen i rege/systemet. I promemorian häv
das att man med utgångspunkt från departementschefens uppfattning om 
börskursens innebörd borde kräva att bolagen i anslutning till fluktuatio
nerna i aktiernas börskurs skulle skriva upp resp skriva ned det egna 
kapitalet med motsvarande ändringar på tillgångssidan. Denna uppfattning 
saknar bärkraft. Det får anses vara i sin ordning att en särskilt omsorgsfull 
prövning av bolagets framtidsutsikter och därmed av dess ställning sker i 
anslutning till en nyemission. En sådan prövning får anses överensstämma 
med god finansieringssed. En lämplig anpassning till aktiemarknadens 
bedömning bör då verkställas. Däremot ställer regeln i 11 kap. I § ABLjfrt 
med 2 § bokföringslagen om iakttagande av god redovisningssed självfallet 
inga krav på en värdering grundad på kontinuerlig anpassning till börskur
sen. 

17. RedoFisningen. Konsekvens och verk/ighetsanpassning. Det är i 
och för sig riktigt att ABLs regelsystem för värdering är konsekvent 
uppbyggt. Även den i 13 kap. 2 § omnämnda likvidationsbalansräkningen 
skall upprättas med historiska fakta såsom grund. <Jfr SOU 1971: 15 s. 328.) 
Emellertid torde man vid upprättandet av en likvidationsbalansräkning 
icke kunna komma ifrån att samtidigt beakta regeln om iakttagande av god 
redovisningssed. I enlighet med denna regel bör exempelvis värdelösa 
anläggningar helt bortskrivas och värdet av tvivelaktiga tillgångar nedskri
vas. ABL - som i ett flertal lagrum hänvisar till bokföringslagen - bygger 
alltså ej på ett huvudsakligen formalistiskt betraktelsesätt. Tvärtom bör 
ABL tolkas så att den eftersträvar största möjliga och rimliga anpassning 
till verkligheten. En sådan anpassning bör tid efter annan komma till stånd 
under ett företags utveckling. Ett av de lämpligare tillfällena till en sådan 
anpassning är vid tillförseln av nytt kapital till företaget. Det är då - utom 
möjligen i särskilda undantagsfall - svårt att frånkänna aktiemarknadens 
omdöme en väsentlig betydelse vid bedömningen. 

Kammarrätten har i detta sammanhang inte ansett sig ha anledning att gå 
in på de skatterättsliga problem som möjligen kan aktualiseras. Detta är 
något som bör anstå till dess att mera preciserade lagändringsförslag fram
lagts. Kammarrätten vill till sist framhålla att av ovan anförda synpunkter 
framgår att kammarrätten inte funnit anledning att motsätta sig att den av 
organisationerna väckta frågan görs till föremål för en förutsättningslös 
prövning inom justitiedepartementet. 
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Stockholms tinRsriitt: Tingsrätten förstår, att det i dagens ekonomiska 
situation kan finnas intresse hos olika företag att öka sitt kapital genom 
emission till underkurs. 

För att möjliggöra emission till underkurs fordras ändringar i aktiebo
lagslagen. Man kan då gå fram på två vägar. 

En möjlighet är att i enlighet med andrahandsyrkandet i den remitterade 
fr<tmställningen bestämma, att den underkursdilTerens som uppkommer 
omedelbart skall utfyllas från medel. som står till bolagets förfogande. 
Begreppet nominellt värde på aktie får då samma betydelse som f. n. och 
frågan om vinstutdelningsbegränsning efter underkursemission behöver 
inte bli aktuell. Detta är den enklaste möjligheten rent lagstiftningsmässigt 
sett och medför, att man inte behöver använda sig av två slags aktiekapi
talsbegrepp i aktiebolagslagen. 

Den andra möjligheten är att i enlighet med förstahandsyrkandet i den 
remitterade framställningen tillåta emission till underkurs utan samtidig 
utfyllnad upp till nominella värdet. Detta skulle medföra att det i aktiebo
lagslagen skulle komma att finnas två slag av aktiekapital, dels ett nomi
nellt. som utgör summan av aktiernas nominella värden, dels ett verkligt, 
som utgör det nominella värdet minus underkursdifferensen. Man måste 
då reglera vilka bestämmelser i aktiebolagslagen som skall knytas till de 
olika funktionerna. Tingsrätten har inte sett någon anledning att göra en 
genomgång av samtliga bestämmelser i aktiebolagslagen utan nöjer sig med 
att påpeka att exempelvis föreskrifterna i I kap. I § 2 st. 2 p. och 2 kap. 2 § 
bör anknyta till det nominella aktiekapitalet och föreskrifterna i 12 kap. 4 § 
samt 13 kap. 2 §till det verkliga aktiekapitalet. Om nedsättning av aktieka
pitalet eller nyemission sker beträffande aktiebolag med underkursdiffe
rens. påverkas såväl det nominella som det verkliga aktiekapitalet. 

Eftersom flertalet av aktiekapitalets rättsverkningar torde böra knytas 
till det verkliga aktiekapitalet förefaller det lämpligt att, ungefär som före
slås i den till framställningen till justitiedepartementet fogade promemo
rian, införa en allmän bestämmelse i aktiebolagslagen av innebörd att med 
aktiekapital skall förstås det nominella aktiekapitalet i förekommande fall 
minskat med underkursdifferens, om annat inte föreskrivs. Begreppet 
underkursdilTerens bör också definieras i lagen. 

Det är enligt tingsrättens mening angeläget att uppgifter om aktiebolags 
aktiekapital är lätt tillgängliga. I den till framställningen fogade promemo
rian föreslås att nominellt aktiekapital, underkursdifferens och verkligt 
aktiekapital skall redovisas i bolagets räkenskaper. Uppenbart bör införas 
en föreskrift om detta i aktiebolagslagen. Tingsrätten vill dessutom föreslå 
att uppgift om underkursdifferens intas i aktiebolagsregistret och redovisas 
på utdrag ur registret tillsammans med uppgift om det nominella aktiekapi
talet. 

Tingsrätten delar den i promemorian framförda uppfattningen att det 
saknas anledning att införa begränsning av rätt till vinstutdelning efter 
nyemission till underkurs. Om begreppet aktiekapital, som föreslagits, i 
fortsättningen skall betyda nominellt aktiekapital minus underkursdiffe
rens behövs ingen lagändring för att sådan utdelning skall vara tillåten. 

Det kan inte uteslutas att ett system med två olika aktiekapitalsbegrepp 
kan leda till missförstånd. I den remitterade skrivelsen begärs att frågan 
om tillåtande av emission till underkurs förutsättningslöst skall prövas 
inom justitiedepartementet. Tingsrätten ser ingen anledning att motsätta 
sig en sådan prövning. I den till framställningen till departementet fogade 
promemorian men inte i själva framställningen har frågan tagits upp att 
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slopa kravet på att aktie skall åsättas nominellt belopp. Tingsrätten menar 
att det kan finnas skäl som talar för att man i första hand inom departemen
tet prövar om man inte bör slopa kravet på att aktie skall åsättas nominellt 
värde. Redan detta begrepp kan ju leda till missförstånd. 

I framställningen till departementet begärs att oberoende av hur frågan 
om emission till underkurs löses ändring skall ske i aktiebolagslagen. som 
medför att vid nedsättning av aktiekapital aktiebreven inte skall behöva 
infordras för nedstämpling eller utbyte. Det finns enligt tingsrättens me
ning starka praktiska skäl. som talar för detta. En sådan ändring innebär 
emellertid ett första steg mot slopande av kravet på nominellt värde för 
aktie. Detta talar också för att frågan om nominellt värde på aktie utreds i 
hela dess vidd. 

Vidare yrkas i framställningen till departementet att det nuvarande kra
vet på rättens prövning av vinstutdelning efter nedsättning av aktiekapita
let under tre år efter nedsättningen skall slopas. om förlustsituation inte 
föreligger och nedsättningsbeloppet överförs till reservfond. Tingsrätten, 
som då och då prövar framställningar om tillstånd till vinstutdelning efter 
nedsättning av aktiekapital. har ingen erinran mot den föreslagna ändring
en. 

Bokfiiringsnämndcn: Nämnden skall enligt sin instruktion främja ut
vecklingen av god redovisningssed i Sverige. Frågorna om att i aktiebo
lagslagen införa en bestämmelse som medger nyemission av aktier till 
underkurs i "aktiemarknadsbolag" resp. nedsättning av aktiekapitalet i 
"aktiemarknadsbolag" genom central registreringsåtgärd utan infordran 
av aktiebreven för nedstämpling eller utbyte berör enbart indirekt företa
gens redovisning. Nämnden tar därför inte ställning till om nyemission av 
aktier till underkurs resp. förenklad nedsättning av aktiekapitalet skall 
tillåtas. 

I hemställan presenteras två metoder för nyemission av aktier till under
kurs nämligen 
- nyemission av aktier varvid underkursdifferensen antingen kvarstår 

eller utfylls genom överföring av fria eller bundna fonder omedelbart 
eller inom viss tid. 

- blandad ny- och "fond"emission varvid antingen underkursen utfylls 
med fria alternativt bundna fonder eller att mot samma emissionsku
pong erhålls t. ex. två aktier mot betalning av aktiernas nominella be
lopp samt en fondaktie. 
Om nyemission av aktier till underkurs i "aktiemarknadsbolag" tillåts 

har bokföringsnämnden följande synpunkter på redovisningen därav i före
tagens årsredovisning. 

Nyemission av aktier med kvarstående undcrkursdifferens. Enligt nämn
dens bedömning kan redovisning i balansräkningen av underkursdifferens 
leda till svårigheter vad gäller förståelsen av postens innebörd samt storle
ken av företagets aktiekapital. Nämnden anser därför att nettoredovisning 
av aktiekapitalet. dvs. att det till underkurs emitterade aktiekapitalet upp
tas till inbetalt belopp, i balansräkningen är att föredraga framför bruttore
dovisning, dvs. att det till underkurs emitterade aktiekapitalet upptas till 
nominellt belopp samt att underkursdifferensen redovisas i separat post i 
balansräkningen. I not bör i förekommande fall upplysning lämnas om hur 
många aktier som emitterats till underkurs samt totala beloppet av under
kursdifferensen. Aktiekapitalposten kommer vid nettoredovisning inte 
längre att visa det nominella värdet av emitterade aktier utan en blandning 
av nominellt värde och inbetalat belopp. Nackdelen härmed torde dock 
28 Rik.1d11Ken 1979180. I .wunl. Nr 143. Bilt1Kt'1frl 
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enligt nämndens hedömning uppvägas av att missförshi.ml om aktiekapita
lets storlek inte lika lätt kan uppstä. 

Blandad 1n-- och ''.fimd"'cmission. Den blandade ny- och "fond"cmis
sionen företer stora likheter med i Sverige tillämpade metoder för ökning 
av aktiekapitalet. Det torde underlätta förståelsen av vad nyemission av 
aktier till underkurs innebär. Genom alt välja denna metod torde missför
stiind om aktiekapitalets storlek inte uppst<i. 

Ytterligare fördelar ~ir dels all någon ny balanspost inte införs. dels att 
del till utfyllnad anviinda kapitalet binds hårdare. Avsiitlningcn till reserv
fond kommer vidare att vara mins! lika stor som dii kvarsl{iende undcr
kursdifferens redovisas. Om ""fond"emissionen sket! genom ianspråkta
gande av reservfond kommer avsättning till rest:rvfond att behöva ske 
under en längre tidsperiod iin om kvarstäende underkursdiffercns redovi
sats. 

Nl'dsiittning 111" aktiekapital innan nvC'lnission ar aktier fim'tas i aktie
/Jo/ag utan redm·isad förlust. Nämnden vill vidare peka på vissa informa
tions problem som kan uppst[i vid den i propositionen 1975: 103 Aktiebo
lagslag m. m. n~imnda och av organisationerna tillbakavisade lösningen 
med nedsättning av aktiekapital innan nyemission av aktier företas i aktie
bolag i vilka börskursen är lägre än pari och som inte har redovisad förlust. 

Nedsältningen av aktiekapitalet är for dessa företag enbart en ren! 
hokföringsteknisk överföring. Varken storleken av företagets tillgängar. 
det bundna eller fria egna kapitalet förändras härav. Aktie~igarna upplever 
trots det ofta att '"värdet"' av deras aktier har minskat. Detta kan leda till 
sviirigheter vad gäller att genomföra en lyckad nyemission. Vidare torde 
svfaigheler kunna uppstå med försäljning samt erhf1llande av lcverantörs
krediter. 

Nedsättningen av aktiekapitalet kan vidare göras verkningslös. Det tidi
gare till reservfonden överförda beloppet kan föras tillbaka till aktiekapita
let genom fondemission antingen i samband med eller efter nyemission. 
Den i propositionen 1975: !03 aktieholagslag m. m. föreslagna lösningen 
skulle således enbart leda till merarbete od1 kostnader som inte motsvaras 
av niigon nytta eller mervärde för företaget samt troligtvis leda till andra 
ekonomiska svfirigheter för företaget och dess aktieägare. 

Ba11kinspektio11e11: Inspektionen kan instämma i organisationernas utta
lande att det är otillfredsställande om aktieholagsrättsliga hestämmclser av 
formell karaktär tillåts förhindra för sysselsättning och utveckling nödvän
diga kapitaltillskott från aktiemarknaden. Behovet av en omprövning av 
förbudet mot underkursemissioner påvisas också av organisationerna. I 
fråga om de praktiska möjligheterna att tillgodose detta behov får inspek
tionen anföra följande. 

Organisationerna diskuterar systemet med nominellt belopp med ut
gångspunkt från akticbolagsutredningcns uppfatlning all förekomsten av 
ett nominellt värde kan föranleda missuppfattning hos allmänheten om 
aktiens verkliga värde men att en övergång till ett icke nominellt system 
skulle nödvändiggöra nya. ganska komplicerade regler. Organisationerna 
påpekar att systemet med nominellt belopp är en i vårt land hävdvunnen 
lagteknisk metod som kan vara praktisk därför att vissa regler enkelt kan 
hyggas kring detta system såsom utdelningsbegränsningar och likvida
tionsplikt. Organisationerna utgår däiför från att lagstiftaren för närvaran
de inte är heredd att överge systemet med nominellt belopp. Inspektionen 
anser för sin del att systemet med nominellt belopp bör bibehållas. Organi
sationerna visar pf1 ett enligt inspektionen övertygande sätt att emission till 
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underkurs inte innebär n~igon försiimring för borgeniirernas del jiimfört 
med nedsä!lningsfallet liksom inte heller för de anställdas del. När det 
giiller bolag med börskurs under pari utan full täckning för aktiekapitalet 
kan de gamla aktieiigarna niigot missgynnas av underkurs jämfört med 
nedsättning. Som organisationerna anför är det dock aktieägarna som 
bestämmer om de vill genomföra en underkursemission eller ej. 

Organisationerna tar också upp och diskuterar börskurserna som mätare 
på bolagens finansiella ställning. Inspektionen delar organisationernas 
uppfattning att börskursen lever sitt eget liv i förhållande till aktiebolagsla
gens skyddsregler och att det i och för sig inte är märkviirdigare att 
aktierna på börsen värderas över pari än under pari. Inspektionen kan 
sålunda instämma i att lagstiftningen blir inkonsekvent om börskursen 
skall anses ha företräde endast i det läget att den understiger pari. 

Inspektionen anser sammantaget att den inte bör motsätta sig en lagänd
ring som innebär att underkursemission tillåts i aktiemarknadsbolag. Orga
nisationernas förslag innebär emellertid också dels att nilgon utfyllnad av 
underkursdifferensen inte skulle behövas göras. dels att någon nedre gräns 
för underkurs inte skulle uppställas. 

Inspektionen anser för sin del att utfyllnad måste ske så snart det är 
möjligt och i vart fall innan utdelning sker. Organisationernas diskussion 
om att införa en ny term "verkligt aktiekapital" synes knappast överty
gande. En snabb utfyllnad ansluter också bäst till systemet med nominellt 
värde på aktien. Vidare framgår av organisationernas skrivelse att de flesta 
företag som i dag har sina aktier nocerade under eller invid pari är i stånd 
att göra en omedelbar utfyllnad. Med inspektionens förslag krävs inte 
heller någon gräns för underkursen. 

Organisationerna hemställer också om formella förenklingar i samband 
med nedsättning av aktiekapicalet i aktiemarknadsbolag. En sådan förenk
ling går ut på att aktiekapitalnedsällning skulle kunna ske genom en central 
registreringsåtgärd utan att aktierna infordras. Som organisationerna anför 
blir avgörande för bedömningen av om man kan genomföra en sådan 
metod vilka olägenheter som kan tänkas till följd av att VPC-aktiebreven 
under en tid innehåller en felaktig uppgift om det nominella beloppet. 
Inspektionen delar organisationernas uppfattning att några rällsförluster 
för aktieägare och andra därigenom inte synes uppstå. Den har sålunda 
ingen erinran mot den föreslagna ändringen. 

Med den tolkning som organisationerna gör av 12 kap. H 2 st. AB Lom 
förbud mot vinstutdelning i strid med god affärssed är inspektionen beredd 
att godta att kravet på rättens prövning av vinstutdelning inte behöver gälla 
när nedsättning av aktiekapitalet inte skett för att läcka förluster utan för 
all åstadkomma en anpassning till börskursen. 

Stockholms fondhörs: Det svenska näringslivet står inför en period som 
kommer att kräva stora tillskott av riskvilligt kapital till företagen. Detta är 
ett villkor för att expansionsmöjligheter skall kunna tillvaratas samtidigt 
som omfattande strukturella förändringar blir nödvändiga. För det övervä
gande flertalet börsföretag är f. n. soliditeten alltför låg varför det kan bli 
nödvändigt att företagens egna kapital fortsättningsvis växer fortare än 
skulderna. Det är osannolikt att företagen helt eller till övervägande del 
själva kommer att kunna generera dessa tillskott till det egna kapitalet ur 
vinsterna. Tillförseln utifrån måste öka. En utveckling i enlighel med 
rådande ekonomisk-politiska planer och förväntningar innebär all 
börsföretagen kommer att behöva göra nyemissioner på marknaden. 

Huruvida företagen verkligen kan genomföra nyemissioner beror givet-
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vis på hur avkastningstltsikterna för det i företaget investerade kapitalet 
bedömes av företagets befintliga eller nytillkommande aktieägare. Utveck
lingen av vinster. utdelningar och kurser har under senare år inte varit 
gynnsam för nyemissioner. Det kraftiga fallet för så gott som samtliga på 
börsen noterade aktier torde bl. a. kunna förklaras av aktiers låga avkast
ning efter skatt i förhållande till alternativa placeringar. t. ex. i form av 
obligationer eller fastigheter - en relation som ett stort antal placerare 
räknar med som bestående. För ett antal företag. främst sådana som 
inställt utdelningen, har börskursen noterats under pari. För att en nyemis
sion i ett sådant läge skall vara genomförbar krävs det att det finns gamla 
eller nytillkommande aktieägare som dels vågar tro på att företaget i en 
framtid kan ge tillfredsställande avkastning, dels finner den erbjudna teck
ningskursen attraktiv. För att det sistnämnda skall vara fallet måste kursen 
ligga ett stycke under börskursen. Emissionskursen måste sättas så att den 
tillsammans med förväntad utdelning kan väntas tillfredsställa rådande 
avkastningskrav. 

Om det finns placerare som är villiga att genom en underpariemission 
tillföra ett företag nytt kapital. i det läge företaget befinner sig i. finns det 
enligt börsstyrelsens uppfattning inga skäl för att lagen skall hindra detta. 
Organisationerna har i promemorian på ett övertygande sätt visat att en 
emission till underkurs inte försätter vare sig borgenärer eller anställda i ett 
sämre läge än det som rådde före emissionen. 

Den föreslagna ändringen bör genomföras. Detta ökar antalet alternativ 
för företagens finansieringspolitik. Företagen torde sannolikt även i fort
sättningen ha betänkligheter mot att göra nyemission vid låga kurser. 
Underkursemissioner skulle måhända i en del fall lämpligen kunna ske i 
form av riktade emissioner, i den mån de befintliga aktieägarna inte utnytt
jar sin företrädesrätt. 

Lagändringen bör utformas så att den även kommer att gälla konvertibla 
skuldebrev med konverteringskurs under aktiernas parivärde. 

Förslaget om förenklat förfarande vid nedsättning av aktiekapitalet till
styrkes. 

Riksskatteverket: Verket, som enbart granskat förslagets skattemässiga 
konsekvenser, finner att det inte föreligger skattemässiga hinder för infö
randet av de ändringar som föreslagits. 

Kommerskollegium: Kollegiet finner i likhet med organisationerna att 
det är angeläget att underlätta för aktiebolag att genom nyemission kunna 
erhålla erforderligt kapitaltillskott även i de fall bolagets aktier noteras till 
en kurs invid eller under pari. I framställningen presenteras tre vägar 
härför nämligen underkursemission med kvarstående underkursdifferens, 
underkursemission med omedelbar utfyllnad av differensen samt nedsätt
ning av aktiekapitalet utan nedstämpling. 

I. Underkursemission med kvarstående underkursdijferens. Kollegiet 
delar i och för sig organisationernas uppfattning att ett system med under
kursemissioner utan utfyllnad av differensen inte på något sätt skulle 
försämra borgenärernas ställning eller på annat sätt rubba skyddsvärda 
intressen. Tvärtom kan anföras att ett införande av metoden skulle kunna 
bidra till att den på många håll rådande föreställningen om det nominella 
aktiekapitalet som ett uttryck för bolagets solvens skulle ersättas med ett 
mera realistiskt betraktelsesätt där intresset mera riktade sig mot bolagets 
hela egna kapital i olika former. 

Emellertid innebär ett införande av denna typ av emission ett radikalt 
brott med det nu rådande systemet med ett aktiekapital vars storlek be-
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stäms av aktiernas nominella belopp. Ett flertal grundläggande principer 
inom aktiebolagsrätten - exempelvis likvidationspliktsreglerna - vilar i 
själva verket på denna princip. Kollegiet vill mot bakgrund härav föresprå
ka att den nu aktualiserade metoden tas upp till bedömning i samband med 
en mera allmän översyn av hela aktiekapitalsbegreppet och därmed sam
manhängande frågor. 

2. Underkursemission med omedelbar utfi•llnad. Detta förfaringssätt 
synes stå i bättre överensstämmelse än det ovan nämnda med rådande 
föreställningar om ett av aktiernas nominella belopp bestämt aktiekapital. 
Kollegiet kan i och för sig tillstyrka att en dylik emissionsmöjlighet införs 
redan nu. Det bör i sammanhanget dock påpekas att organisationernas 
framställan på denna punkt inte är alldeles klar. Den metod som nämns i 
promemorian och som innebär att två aktier kan erhållas mot samma 
emissionskupong, den ena mot betalning av aktiens nominella belopp och 
den andra gratis. synes således i princip utgöra en vanlig kombinerad 
nyemission och fondemission mot vilken redan idag inga hinder gäller. 

3. Nedsättning al' aktiekapitalet utan nedstämpling m. m. Kollegiet har 
ingen erinran mot förslaget att i VPC-anslutna bolag aktiekapitalet skall 
kunna nedsättas genom en central registreringsåtgärd utan infordrande av 
aktiebreven för nedstämpling eller utbyte. Självfallet bör dock en sådan 
ordning förbindas med obligatorisk information till alla registrerade ak
tieinnehavare och ett system för ett så snabbt utbyte som möjligt av gamla 
aktiebrev mot nya. 

Vad slutligen gäller förslaget att slopa rättens prövning av vinstutdelning 
under tre år efter nedsättning av aktiekapitalet - om nedsättningen sker 
utan att förlustsituation föreligger enligt bolagets balansräkning och ned
sättningsbeloppet överförs till reservfond - delar kollegiet uppfattningen 
att rättens prövning i dessa fall innebär en onödigt omfattande omgång. 
Däremot är kollegiet tveksamt till att nu avskaffa varje form av prövning. 
Att balansräkningen ej visar att förlustsituation föreligger - varmed torde 
avses att bolaget ej börjat tära på aktiekapitalet - kan inte i detta samman
hang sägas vara en tillräcklig garanti för bolagets ekonomiska stabilitet. Ett 
sätt att tillgodose önskemålet om förenkling vore att frågan om tillstånd till 
vinstutdelning i de nu aktuella fallen prövades i administrativ ordning -
förslagsvis av kommerskollegium som redan ålagts handhavandet av ett 
flertal olika tillståndsfrågor enligt aktiebolagslagen. Utan att här utveckla 
frågan närmare kan i sammanhanget finnas skäl att peka på den förenkling 
det skulle kunna innebära om frågor enligt exempelvis 6 och 14 kap. 
aktiebolagslagen prövades i administrativ ordning istället för som nu i 
rättslig ordning. 

Skånes handelskammare: Till stöd för sin hemställan har organisationer
na bifogat en promemona vari en grundlig genomgång av frågan om under
kursemission presenteras. Handelskammaren har inte funnit anledning till 
erinran mot det resonemang som förs i promemorian. Att frågan om 
underkursemission fått ökad aktualitet genom senare års låga börskurser 
synes uppenbart. De invändningar som tidigare rests mot tanken på under
kursemissioner vederläggs på ett övertygande sätt i promemorian. Av 
särskilt värde är enligt handelskammarens mening den jämförande studien 
mellan effekterna av en underkursemission och en nedsättning av aktie
kapitalet kombinerad med nyemission, den möjlighet som närmast står till 
buds i dag. Härav framgår att underkursemission i flera fall bättre torde 
kunna skydda det bundna kapitalet och innebära ett starkare incitament för 
framtida lönsamhet än en nedskrivning av aktiekapitalet. Bl. a. av det 
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skälet svnes underkursemission också vara att föredraga från borgenärs
synpunkt. Som framhålls i promemorian synes det även ur de anställdas 
synvinkel vara invändningsfritt att öppna möjlighet till underkursemission. 
Det är svårt att ha någon bestämd uppfattning om i vilken utsträckning 

· underkursemission skulle komma att utnyttjas. Även om den praktiska 
anviindningen skulle visa sig relativt begränsad är detta dock inget skäl att 
inte öppna möjligheten för denna finansieringsform. 

Handelskammaren anser således i likhet med organisationerna att frågan 
om underkursemission nu bör tas upp till prövning i departementet med 
sikte på att snarast kunna framlägga ett förslag. Handelskammaren vill 
härvid erinra om att riksdagen, då frågan vid riksmötet 1977/78 var uppe till 
prövning, uttalade att frågan skulle få prövas i annat sammanhang än i det 
då aktuella lagstiftningsärendet. Riksdagens ställningstagande vid det till
fället synes i icke oväsentlig grad ha sammanhängt med en ovilja att så 
snart efter den nya aktiebolagens införande göra en förändring på denna 
punkt. Det kan noteras att frågan ånyo väckts motionsvägen vid föregåen
de riksmöte och att detta motionsförslag nu är under remissbehandling. 
Tiden borde nu vara mogen för att genomföra denna förändring av aktiebo
lagslagen. 

Stockholms handelskammare ansluter sig till de synpunkter som Skånes 
handelskammare har framfört. 

Svenska .f<mdhandlareföreningen tillstyrker framställningen. 
Patent- och registreringsverket: Patentverket anser att en väl planerad 

och genomförd riktad emission till underkurs kan ge det önskvärda resulta
tet att ett företag med finansieringsproblem tillförs det kapital som är 
nödvändigt för att tillfredsställande stärka dess soliditet och ge företaget 
ökad tilltro bland finansiärer på den öppna marknaden. 

En säker bedömning av behovet av den föreslagna lagiindringen kräver 
emellertid en klarare bild av de nuvarande kapitalanskaffningsmöjlighe
terna och deras praktiska värde. Inte minst förutsätter ett slutgiltigt ställ
ningstagande en utvärdering av erfarenheterna i länder med en ordning 
likartad med den som nu föreslås. Den praxis som tillämpats i Norge och 
Finland är här av särskilt intresse. 

Om det i skrivelsen framlagda förslaget läggs till grund för lagstiftning 
bör enligt patentverkets mening särskild uppmärksamhet ägnas vissa ännu 
ej klarlagda frågor rörande definitionen av det lagtekniska begreppet aktie
kapital och de rättsverkningar aktiebolagslagen knyter till detta. 

Ur rent registreringsteknisk synvinkel har patentverket ingen invänd
ning mot den regel organisationerna föreslår. 

Patentverket ställer sig tveksamt till förslaget att nedsättning av aktieka
pitalet i aktiemarknadsbolag skall kunna ske medelst en central registre
ringsåtgärd. En regel av nämnda innehåll kan i vissa fall skapa oklarhet om 
värdet hos en aktie. vars nominella belopp nedsatts men som ännu ej 
nedstämplats. Såsom organisationerna också påpekar har den omständig
heten att de allra flesta börsnoterade aktiebolag är anslutna till Yärde
pappersccntralen avsevärt förenklat den praktiska hanteringen. varför be
hovet av den föreslagna åtgärden ej längre förefaller lika stort. 

Organisationerna har vidare föreslagit att stadgandet om obligatoriskt 
tillstånd från rätten vid vinstutdelning inom tre år efter nedsättning av 
aktiekapitalet för avsättning till reservfond bör upphävas för det fall att 
förlustsituation enligt balansräkningen ej föreligger. Patentverket finner 
det svårt att. utifrån det redovisade materialet och de erfarenheter verket 
har av tillämpningen av gällande bestämmelser, bedöma tänkbara olägen-
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heter av all man borllager del moment av offentlig insyn som nuvarande 
regler innefattar. I den mån nuvarande ordning vid en n:irmare granskning 
visar sig vara ett hinder för en sund form av kapitalanskaffning i företag 
som har tillgängar som till fullo motsvarar skulderna. har patentverket 
emellertid inget att erinra mol ell bifall till förslaget i denna del. 

Statens ind11.1·1ri\'('rk: I ABL 2 kap. 2 *stadgas '"att hctalning för aktie far 
ej understiga det belopp på vilket aktien skall lyda I nominella beloppet)". 
De huvudsakliga argument som frän justitiedepartement och riksdagens 
lagutskott framförts mot en iindring av nuvarande lagstiftning iir fiiljande: 

- Dl't praktiska hl'horl't iir litet 

Industriverket anser, med anledning av de sena~te iirens kraftiga kurs
sänkningar. att behovet av denna finansieringsform iir betydligt stiirre än 
då lagutskottet lämnade sitt betänkande 1975176: 4. Kurssankningarna har 
medfört att ett stort antal aktiemarknadsbolag för niirvarande har börs
kurser som ligger invid eller väsentligt under pari. 

- Andra .fin1111.~icrinRskiillor st lir till buds 

Industriverket vill framhålla att de övriga finansieringskällor som kan 
komma i fråga för företag med börskurs invid pari, ej blivit tillräckligt 
behandlade i nrganisationernas PM. 

En rad finansieringsformer har ställts till niiringslivets förfogande gennm 
1973 års partiella reform av aktiebolagslagstiftningen. Syftet med de då 
införda reglerna om konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med 
optionsrätt till nyteckning samt konvertibla preferensaktier var just att 
trygga näringslivets kapitalförsörjning och förbiittra företagens möjligheter 
att på sikt förstärka det egna kapitalet. 

Konvertibla skuldebrev är en alternativ finansieringsform för företag 
med börskurs invid eller under pari. 

Med skuldebrev uppnås dock inte omedelbart en förstärkning av företa
gets soliditet, detta sker först då konvertering till aktier ägt rum. 

Vid en nyemission av aktier sätts emissionskursen som regel väsentligt 
under gällande börskurs - detta dels för att ha marginal i händelse av 
kursfall på aktien dels också för att göra nyteckningserbjudandet attraktivt 
så att nyemissionen verkligen kommer till st{md. 

Knnverteringskursen för konvertibla skuldebrev behöver dock inte dras 
ner lika kraftigt, då åtskilliga fördelar existerar jiimfört med en aktie. Är 
fördelarna hos skuldebrevet särskilt framträdande kan det till och med 
vara möjligt att fastställa konverteringskurscn till ett högre belopp än 
aktuell aktiekurs. Konvertibla skuldebrev kan ur pla.:erarens synvinkel 
vara fördelaktigare än aktier då dessa erbjuder ett "golv" för kursfall, har 
ett bättre läge i händelse av konkurs samt ger en högre och säkrare 
förräntning än aktier. 

Fördelarna för det låntagande företaget ligger främst i att det möjliggör 
lägre kapitalkostnader än alternativet nyemission. Räntekostnaderna på 
lånet är avdragsgilla för företaget och efter konvertering till aktier finns 
rätten till Anell-avdrag. Eftersom konverteringskursen kan sättas högre än 
emissionskursen vid omedelbar aktieemission, kan företaget vid emittering 
av skuldebrev dra till sig ett visst givet belopp med färre antal utgivna 
aktier än vid nrdinär emissinn. 

Konvcrtihla skuldebrev är enligt industriverket en bra alternativ finansi
eringsform för företag med låg aktiekurs. 
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- Skyddet för bolagets borgenärer, anställda och aktieägare 

Reglerna om förbud mot underkursemissioner har uppställts till skydd 
för borgenärer, aktieägare och anställda i syfte att säkerställa att bolaget 
vid nyemission verkligen tillförs reella tillgångar som minst uppgår till 
kapitalökningens belopp. 

Den av organisationerna föreslagna modellen för underkursemissioner 
utgår ifrån att det egna bundna kapitalet redovisas på ett rättvisande sätt. 
En negativ post motsvarande skillnaden mellan emissionskursen och det 
nominella beloppet redovisas i anslutning till det nominella aktiekapitalet. 
Bolagets verkliga aktiekapital anges därvid klart som det nominella aktie
kapitalet med avdrag för den negativa posten "underkursdifferens". 

Den föreslagna modellen tillgodoser enligt industriverket kravet på kor
rekt redovisning av det egna bundna kapitalet. Det bör dock i lag föreskri
vas att underkursdifferensen skall utfyllas omedelbart eller inom viss tid. 

Industriverket instämmer vidare i organisationernas bedömning att 
skyddet för borgenärer, aktieägare m. fl. ej åsidosätts i jämförelse med 
alternativet nedsättning av aktiekapitalet med åtföljande nyemission. 

- Börskursen ger den mest rätfl•i.rnnde bilden m• bolagets ställning 

Lagutskottet anser i sitt betänkande 1975/76: 4 att man bör ge företräde 
åt den företagsvärdering som börskursen innebär. LU anser att i aktiernas 
matematiska värde finns betydande osäkerhet. 

Det faktum att börsen avspeglar företagens värde, dvs. summan av 
framtida förväntningar på vinstutdelning och utdelningspolitik, är endast 
korrekt i det fallet det finns en "effektiv" börs. 

Sammanfattning 
Industriverket anser det vara ytterst angeläget att en förstärkning av de 

svenska företagens soliditet kommer till stånd. Företagen är i stort behov 
av nytt riskvilligt kapital. Tillskott behövs för att stärka konkurrenskraften 
gentemot utländska företag och få till stånd den exportökning som är 
nödvändig för att återställa balansen i vår utrikeshandel. Dessutom behövs 
riskvilligt kapital för att främja industriell produktutveckling inom företa
gen. 

För att ett företag med framgång skall kunna vända sig till aktiemarkna
den med en nyemission måste företaget göra sannolikt att det kan expande
ra med minst samma räntabilitet som marknadens avkastningskrav. Detta 
avkastningskrav bestämmes av vad alternativa placeringar med jämförbara 
egenskaper - bl. a. med avseende på risk och beskattning - kan bedömas 
ge. 

Emission av aktier till underkurs ställer således stora krav på företaget 
vad beträffar förväntad expansion, lönsamhet och avkastning. Risken för 
ytterligare kursfall på aktien är överhängande om marknaden inte anser att 
företaget kan uppfylla dess krav. 

Industriverket vill inte motsätta sig organisationernas förslag att skapa 
de formella förutsättningarna för en gynnsam utveckling av företag som 
annars skulle befinna sig i en ekonomiskt trängd situation. Möjlighet bör 
finnas för aktieägare vilka är beredda att ge företaget ett kapitaltillskott vid 
underkurs. Industriverket anser dock att finansiering med konvertibla 
skuldebrev är en bättre finansieringsform för företag med låg aktiekurs. 

Länsstyrelsen i Stockholms län: Framställningen innebär allenast att 
vissa ändringar företas i aktiebolagslagen. Länsstyrelsen avser icke att 
närmare beröra de föreslagna ändringarna i nämnda lag. De ifrågavarande 
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bolagen måste onekligen bedömas vara i ett besvärligt läge då det egna 
kapitalets storlek är av betydelse även för upplåning. Genom de föreslagna 
åtgärderna vid underkursemission får enligt länsstyrelsens mening ha vi
sats att skyddet för bolagets borgenärer, anställda och aktieägare ej blir 
eftersatt. Förslaget synes även ur samhällsekonomisk synpunkt vara att 
förorda. Fråga är dock om förslaget bör genomföras i hela den utsträckning 
som angetts i promemorian. För bolag som saknar täckning för det egna 
kapitalet kan tveksamhet råda om underkursemission bör tillåtas utan 
närmare kännedom om bolagets förhållanden. Länsstyrelsen tillstyrker 
därför ett genomförande av organisationernas alternativa förslag om un
derkurscmission med omedelbar utfyllnad av undcrkursdifferensen från 
eget kapital. För bolag som saknar täckning för det egna kapitalet kan 
eventuellt övervägas en bestämmelse att regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer efter ansökan från bolaget äger meddela tillstånd att 
företaga underkursemission om särskilda skäl föreligger. 

Vad i ärendet anförts beträffande organisationernas yrkande om lagänd
ringar angående nedstämpling och utbyte av aktier vid nedsättning av 
aktiekapitalet och rättens prövning av vinstutdelning efter sådan nedsätt
ning är enligt länsstyrelsens uppfattning för aktiemarknadsbolagen av så
dan betydelse att angivna förslag bör genomföras. 

Institutet för intern revision: I likhet med vad man kommit fram till i den 
till skrivelsen bifogade utredningen anser vi att det inte föreligger några 
redovisningstekniska skäl som talar emot ett medgivande till emission av 
aktier till en kurs understigande aktiernas nominella värde (underkurs
emission). 

Ej heller synes dylika skäl kunna åberopas för en tvingande regel till 
utfyllnad av den differens som skulle skapas vid en underkursemission. 

Vi ifrågasätter om den föreslagna lösningen med underkursemission 
grundar en praktisk möjlighet att tillgodose kapitalbehovet för de börsno
terade företagen (som åberopas i utredningen). 

Troligen är problemet av en mer komplex natur och andra åtgärder, 
bl. a. av fiskal natur. torde vara nödvändiga för att stimulera aktiemarkna
den och investeringsviljan i svenskt näringsliv. 

Av de alternativa förslag som framförs synes en lösning med nedsättning 
av aktiekapitalet i kombination med nyemission vara det som smidigast går 
att anpassa till gällande lagstiftning. Detta förutsätter att den lagstiftade 
begränsning av utdelning i företag med nedsatt aktiekapital som föreligger 
på något sätt elimineras särskilt med avseende på sådana företag som har 
betryggande soliditet. 

Det merarbete denna lösning skulle innebära för företagen bl. a. i form 
av infordrande av aktiebrev för nedstämpling torde inte innebära några 
större praktiska problem eftersom flertalet av de företag det här är fråga 
om är anslutna till VPC. 

LO: Frågan om upphävande av aktiebolagslagens bestämmelse om för
bud mot nyemission till underkurs (under nominella beloppet) har aktuali
serats tidigare. bl. a. i samband med utredningarna inför och riksdagsbe
handlingen av den nya aktiebolagslagcn 1975. Det är framför allt i lågkon
junkturskeden med tendenser till låga aktiekurser - varvid en del börsbo
lagskurser också sjunker under nominella värdet - som frågan har aktuali
serats. 

Bakgrunden till aktiebolagslagens förbud mot underkursemission torde 
vara omsorgen om bolagens soliditet i den allmänna meningen att en 
nominell kapitalökning alltid skulle motsvaras av ett lika stort kontanttill-
29 Riksdt1Ren 1979180. I sam/. Nr 143. HilaRedel 



Prop. 1979/80: 143 430 

skott i tillgångarna. I argumenteringen under 1970-talet vid två tillfällen 
(197::! och 1978!. då Sveriges lndustriförbund och Svenska Bankföreningcn 
aktualiserat sitt rcformkra v, har argumenten för en reform varit att kapital
ökningsbehovct kan vara skäligt även om aktiemarknadskursen för tillfäl
let är låg och att den andra utvägen (först kapitalnedsättning, sedan ny
emission) får en ur viss synpunkt ofördelaktig psykologisk effekt för bola
get. Senare, då nya former för kapitalanskaffning medvetet tillskapats 
(konvertibla skuldebrev med rätt till nyteckningsoption. konvertibla aktier 
och lån mot vinstandelsbevisJ har förslagsställarna framhiillit att dessa 
former inte stärker soliditeten utan bara bolagets kapitalmiissiga manöver
utrymme. 

De mot reformförslaget kritiska synpunkterna har varit att det praktiska 
behovet av nyemissioner i sådana speciella konjunktur- och aktiemark
nadslägen som avses är obetydligt, vidare att de befarade nackdelarna 
<inklusive de administrativa och kostnadsmässiga) med kapitalnedsättning 
är överdrivna, att själva kapitalförsörjningsproblemet kan lösas på annat 
sätt och vidare alt reformkraven inte är starka nog gentemot det åsyftade 
skyddet för borgenärer, aktieägare och anställda. 

LO anser för sin del att den gamla regeln i aktiebolagslagen kan stå kvar 
utan olägenheter. Det är i varje fall inga allvarliga olägenheter förenade 
därmed. Det är emellertid väsentligt att öppet analysera olika fall, där 
önskan om underkursemission uppstår, för att se om trots allt starka skäl 
finns för en sådan. 

Man kan skilja på olika beslutssituationer, som gäller t. ex. önskad 
kapitalförstärkning för vissa bestämda nya investeringsprojekt i företaget 
eller val av handlingsalternativ i en situation i fråga om fusionering, samgå
ende eller uppköp av annat företags sida eller vidare val-alternativ i ett läge 
då konkurs eller reorganisation aktualiseras. 

När det gäller behov av kapitalförstärkning anser LO att den kritik som 
säger att underkursemission hindrar en sund kapitalförstärkning kombine
rad med ökad soliditet inte är avgörande. Önskan om nyemission i sådana 
lägen är erfarenhetsmässigt mindre vanlig. Dessutom finns knappast skäl 
att hiivda soliditetsbchovet i ett läge. då uppenbart lönsamhetsfrågan och 
vinstutsikterna på längre sikt är den mest kritiska faktorn. Ä andra sidan 
följer av ett sådant resonemang att samhället och framför allt hanksyste
met måste erbjuda större risktagande och möjligheter till uthållighet än för 
närvarande i konjunkturavmattningslägen. Detta är ett problem som inte 
kan lösas av rätt till underkursemissioner. Erfarenheten under 1970-talet 
har varit att aktieägarna sviktat just i pressade lägen och genom en viss 
riskkapitalflykt t. o. m. bidragit extra till låga aktiekurser. 

När det gäller ett bolag i kris med risk för nedläggning, omorganisation 
eller övertagande genom annat företag kommer andra överväganden in i 
bilden. Förbudet mot underkursemission försvårar i någon mån därvid en 
lösning som innebär, att de tidigare aktieägarna mobiliserar egna resurser 
för att genom nya egna projekt få in företaget på en gynnsam lönsamhctsut
veckling. En annan lösning, som innebär riktad emission till nya ägare. 
t. ex. ett investmentföretag, eller investeringsbanken blir formellt sett svå
rare. I det fallet kan det dock sägas att en riktad emission av det slaget är 
en så pass stor omställning att det vore ohållbart att måla ut en föregående 
kapitalnedsättning som en svår eller psykologiskt ofördelaktig åtgärd. 

I ett läge då ett företag med lågt marknadsläge för aktiekurserna och 
sviktande lönsamhet blir föremål för erbjudanden om uppköp av en kon
kurrent eller annat företag vilket som helst blir som sagt en underkursemis-
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sion - riktad eller av normalt slag - utesluten av det gällande förbudet. I 
det fallet är det knappast styrelsen eller ägarna genom stämman som har 
anledning känna saknad av formell möjlighet till underkursemission. 

Förslagsställarna torde inte ha tänkt sig möjligheten av en lagfäst rätt till 
emissionsförtur för de anställda i ett sådant läge. LO anser för sin del inte 
att denna situation leder fram till ett behov av att medge möjlighet till 
underkursemission. Däremot kan det komma att finnas behov av förturs
regler vid överlåtelse eller riktad emission i framtiden, men detta behov 
innefattar inte ett krav på möjlighet till underkurs. 

I annat sammanhang har förslag förts fram i Sverige om riitt för bolag att 
äga aktier i det egna bolaget. LO vill bestämt varna för en kombination av 
sådan rätt med möjlighet till den nu föreslagna underkursemissionen. I ett 
sådant läge uppstår betydande spekulationsmöjligheter för större företag 
att företa en "löpande emission". varvid de egna aktierna säljs respektive 
köps på marknaden beroende på kursläget. Allvarliga möjligheter till kurs
manipulationer skulle skapas. Möjligheterna till osund fusionsverksamhet 
skulle också drastiskt öka genom att köp av andra företag betalas med 
aktier i det egna företaget. 

Med hänvisning till ovanstående får LO förorda att förbudet mot under
kurscmission nu inte upphävs. 

Svenska lumdelskammarji"irlmndet: Till stöd för sin hemställan har orga
nisationerna bifogat en promemoria vari en grundlig genomgång av frågan 
om underkursemission presenteras. Svenska handelskammarförbundet 
har inte funnit anledning till erinran mot det resonemang som förs i prome
morian. Att frågan om underkursemission fått ökad aktualitet genom sena
re års låga börskurser synes uppenbart. De invändningar som tidigare rests 
mot tanken på underkursemissioner vederläggs på ett övertygande sätt i 
promemorian. Av särskilt värde är enligt förbundets mening den jämföran
de studien mellan effekterna av en underkursemission och en nedsättning 
av aktiekapitalet kombinerad med nyemission. den möjlighet som närmast 
står till buds i dag. Härav framgår att underkursemission i flera fall bättre 
torde kunna skydda det bundna kapitalet och innebära ett incitament för 
framtida lönsamhet än en nedskrivning av aktiekapitalet. Bland annat av 
det skälet synes underkursemissionen också vara att föredraga från bor
genärssynpunkt. Som framhålls i promemorian synes det även ur de an
ställdas synvinkel vara invändningsfritt att öppna möjlighet till underkurs
emission. Det är svårt att ha någon bestämd uppfattning om i vilken 
utsträckning underkursemission skulle komma att utnyttjas. Även om den 
praktiska användningen skulle visa sig relativt begränsad är detta dock 
inget skäl att inte öppna möjligheten för denna finansieringsform. 

Svenska handclskammarlorbundet anser således i likhet med organisa
tionerna att frågan om underkursemission nu bör tas upp till prövning i 
departementet med sikte på att snarast kunna framlägga ett förslag. För
bundet vill härvid erinra om att riksdagen. då frågan vid riksmötet 1977178 
var uppe till prövning, uttalade att frågan skulle få prövas i annat samman
hang än det då aktuella lagstiftningsärendet. Riksdagens ställningstagande 
vid det tillfället synes i icke ov:isentlig grad ha sammanhängt med en ovilja 
att så snart efter den nya aktiebolagslagens införande göra en förändring på 
denna punkt. Tiden borde nu vara mogen för att genomföra denna föränd
ring av aktiebolagslagen. Det kan noteras att frågan ånyo väckts motions
vägen vid föregående riksmöte och att detta motionsförslag nu är under 
remissbehandling. 

Svenska rn·isor.wmfimdet: Den utväg aktiebolagslagen anvisar för ak-
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tiebolag. vars aktier noteras under pari. att nedsätta aktiekapitalet genom 
nedsättning av aktiernas nominella belopp och därefter företa en nyemis
sion. är som framställningen anger behäftad med såväl praktiska som 
psykologiska nackdelar. Den i promemorian redovisade möjligheten att 
emittera nya aktier till en kurs under det nominella värdet innebär ett 
betydligt enklare förfarande. Samfundet instämmer i den i skrivelsen fram
förda uppfattningen att några påtagliga nackdelar med ett dylikt system 
inte torde uppkomma vare sig för borgenärer, aktieägare eller anställda. 
Med hänsyn härtill understöder samfundet hemställningen om ändring i 
aktiebolagslagen i syfte att möjliggöra för aktiemarknadsbolag att emittera 
aktier till en kurs understigande det nominella beloppet. 

En öppen redovisning i räkenskaperna av underkursens belopp synes 
vara att föredra framför en nettoredovisning. Den sistnämnda redovis
ningsmetoden kan givetvis kompletteras med föreskrift om förklaring i 
notform. men bruttoredovisning i balansräkningen synes i jämförelse här
med vara att föredra. Den framkommande restposten. som kan bestå av 
såväl inbetalt kapital som fondaktiekapital. bör lämpligen med hänsyn 
härtill benämnas "verkligt aktiekapital". 

Därest möjlighet till underkursemission öppnas, synes ingen anledning 
föreligga att uppställa något gränsvärde för underkursens storlek. Inga 
sarskilda skadeverkningar behöver befaras av det förhållandet att under
kursen ligger långt under pari jämfört med det fallet att avvikelsen från 
nominella värdet är mera måttlig. Som nedan framgår, anser samfundet att 
eliminering av underkursdifferensen bör krävas, vilket gör emissioner till 
kurser långt under pari mindre lockande. 

Beträffande frågan huruvida krav på utfyllnad av underkursdifferensen 
skall uppställas och den tid inom vilken utfyllnad i så fall skall ske, vill 
samfundet framhålla. att underkursemissioner utnyttjas i lägen då bolagens 
aktier värderas så lågt att emissioner till nominellt värde inte är genomför
bara. Det är enligt samfundets uppfattning naturligt att krav uppställes på 
utfyllnad efter hand av underkursdifferensen. Det belopp varmed utfyllnad 
skall ske. kan lämpligen sammankopplas med utdelningen till aktieägarna. 
antingen på så sätt att en viss procent av årsvinsten, exempelvis 20 pro
cent. avgår för reducering av underkursdifferensen, innan utdelning får 
ske. eller också på så sätt att, därest bolagsstämman fattar beslut om 
utdelning överstigande exempelvis 5 procent. ett belopp motsvarande det 
varmed den beslutade utdelningen överstiger 5 procent. överföres för 
utfyllnad av underkursdifferensen. Möjlighet bör även införas att omedel
bart utfylla skillnaden mellan nominellt och verkligt aktiekapital genom 
överföring av reservfond eller fritt eget kapital. 

Vad beträffar det i skrivelsen framförda förslaget om förenkling av 
förfarandet vid nedsättning av aktiekapitalet i marknadsbolag instämmer 
samfundet häri. Likaså delar samfundet uppfattningen om önskvärdheten 
av en lagändring innebärande slopande av rättens prövning av vinstutdel
ning efter nedsättning av aktiekapitalet. då nedsättningen sker utan att 
förlustsituation är för handen och nedsättningsbeloppet överförs till re
servfonden. 

Sveriges ackordscentral: Den av de tre organisationerna väckta frågan 
är inte ny. Vid ett par tillfällen tidigare har förslag med samma innebörd 
överlämnats till statsmakterna. dock utan framgång. Enligt ackordscentra
lens mening visar emellertid erfarenheterna från de senaste fem åren att 
förslaget om rätt för börsnoterade företag att emittera aktier till underkurs 
nu bör bifallas. För vårt näringsliv är det viktigt att företagen gör de 
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investeringar som är nödvändiga för att vårt land skall kunna behålla sin 
konkurrenskraft på den internationella marknaden. något som är en förut
sättning för att vår levnadsstandard inte skall sjunka. För investeringar 
krävs vanligen riskvilligt kapital. Den senaste tidens utveckling visar dock 
att benägenheten att tillhandahålla företagen s:'\dant kapital har p[1tagligt 
minskat. De tre organisationerna är övertygade om att ett bifall till deras 
förslag skulle öka denna benägenhet. Ackordscentralen delar denna upp
fattning och ackordsi::entralen har också förståelse for näringslivets mot
vilja mot att utnyttja den i dag till buds stående möjligheten att först 
nedsätta aktiekapitalet och därefter gå ut på marknaden med en nyemis
sion för att få riskvilligt kapital. Ackordscentralen kan vidare inte finna att 
tillräckligt vägande skäl av principiell natur kan anföras mot förslaget. 

På grund av det anförda får ackordscentralen tillstyrka bifall till försla
get. 

.'freriges advokatsamfund: Det nu gällande förbudet mot underkurs
emission innebär, såsom påvisas i utredningen. att bolag vilkas aktier är 
noterade på fondbörsen eller lista utgiven av Svenska Fondhandlareför
eningen i praktiken inte kan verkställa nyemission av aktier i de fall där 
bolagets aktier noteras under eller invid pari. Detta är ägnat att allvarligt 
försvåra kapitalanskaffningen för bolag med en sådan kursutveckling. 
Denna sammanfaller ofta med tidpunkter när olust råder på börsen och 
investeringar kan vara som mest angelägna både för det berörda företaget 
och för samhället. Med hänsyn till att under senare år ett förhållandevis 
stort antal av landets större företag haft sina aktier noterade på denna nivå 
är en revidering av förbudet mot underkursemission en angelägen fråga. 
Samfundet ansluter sig därför till organisationernas uppfattning att man 
genom ändringar i aktiebolagslagen bör underlätta möjligheterna att öka 
aktiekapitalet i berörda företag. 

Den i Norge och Finland använda metoden, underkursemission med 
omedelbar utfyllnad av underkursdifferensen från eget kapital. synes inte 
inge några betänkligheter och samfundet tillstyrker att en sådan reform 
genomföres. Det skulle möjligen kunna ifrågasättas huruvida i angivna fall 
en underkursemission bör tillåtas i kombination med en riktad emission 
enär en emission av detta slag kan sägas på visst sätt gynna den nye 
aktieägaren på förutvarande aktieägares bekostnad. Samfundet ansluter 
sig emellertid till uppfattningen att det nu diskuterade problemet inte har 
något att göra med den inbördes relationen mellan aktieägarna. eftersom 
den omständigheten att emissionskursen ligger under värdet på de förutva
rande aktierna ger upphov till exakt samma problem. vare sig emissions
kursen ligger över eller under pari. 

Samfundet delar organisationernas uppfattning att den möjlighet som i 
dag ges att nyemittera aktier vid börsnotering invid eller under pari. 
nämligen nyemission föregången av nedsättning av aktiekapitalet. med nu 
gällande regler knappast är praktiskt genomförbar. Även om till skapandet 
av VPC-systemet medfört att antalet aktiebrev minskats och att aktiehan
teringen förenklats. rör det sig dock alltjämt i de större börsnoterade 
bolagen om stora mängder aktiebrev. Samfundet tillstyrker förslaget att 
nedsättning av aktiekapitalet i s. k. aktiemarknadsbolag skall tillåtas ske 
genom en central registreringsåtgärd utan infordrande av aktiebreven för 
nedstämpling eller utbyte. 

I utredningen har enligt samfundets mening på ett övertygande sätt 
visats att något egentligt borgenärsintresse inte kan anföras för att bibehål
la de nuvarande reglerna i 6 kap. 5 § aktiebolagslagen om rättens tillstånd 
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till vinstutdelning inom tre år från ncdsättningsbeslutets registrering för det 
fall att nedsättning skett utan att förlustsituation föreligger enligt bolagets 
balansräkning och nedsättningsbeloppet överförts till reservfonden. Sam
fundet tillstyrker därför organisationernas förslag att för angivna fall slopa 
dessa bestämmelser. 

Ett genomförande av ovan tillstyrkta lagstiftningsåtgärder kommer san
nolikt att medföra att behovet av underkursemission med kvarstående 
undcrkursdifferens inte blir särskilt framträdande. 

Sveriges aktiesparares riksförbund: Skrivelsen från Industriförbundet 
m. fl. behandlar två problem, det ekonomiska - finns det behov av att 
genomföra nyemissioner till underkurs, samt det juridiska - vilka ändring
ar krävs i så fall i aktiebolagslagen. Aktiespararnas kommentarer begrän
sar sig till det första problemet. Dessutom anser vi det angeläget att belysa 
en annan effekt av möjligheten att emittera till underkurs. 

I aktiebolagslagen finns regler om att aktiebolag måste åsätta aktier som 
ges ut ett nominellt värde. Som Industriförbundet m. fl. påpekar finns det 
dock inga krav på storleken av det nominella värdet. Ett företag som 
önskar arbeta med ett bundet eget kapital (aktiekapital + reservfond) på 
100 miljoner och I miljon aktier kan således välja mellan att åsätta varje 
aktie ett nominellt värde på exempelvis en krona eller åttio kronor. I det 
förra fallet blir aktiekapitalet en miljon och reservfonden 99 miljoner. I det 
senare fallet blir motsvarande siffror 80 resp. 20 miljoner. Vid en aktie
marknadsmässig värdering torde en sådan skillnad i relationerna mellan 
aktiekapital och reservfond knappast tillmätas någon betydelse. 

För aktievärdering spelar däremot substansvärdet, dvs. summan av 
bundet och fritt eget kapital viss roll. Det kan med viss rätt hävdas att 
substansvärdet borde utgöra det normala börsvärdet på företaget. Endast 
om ett företag har eller förväntas få högre lönsamhet än vad som motsvarar 
aktieägarnas avkastningskrav kommer börsvärdet att överstiga substans
värdet. Är å andra sidan lönsamheten lägre sjunker börsvärdet i relation till 
substansvärdet i motsvarande grad. Det förtjänar återigen att understrykas 
att den intressanta relationen i detta sammanhang är mellan substansvärde 
och börsvärde dvs. mellan företagens lönsamhet på hela det egna kapitalet 
och aktieägarnas avkastningskrav. Hur det egna kapitalet fördelar sig på 
olika reserver etc. är i detta sammanhang ointressant. 

I Sverige värderas idag börsaktier till i genomsnitt ca 50 procent av sitt 
substansvärde, vilket bl. a. är ett uttryck för näringslivets låga lönsamhet. 
Innebörden av detta är att om någon satsar pengar i ett företag genom att 
deltaga i en nyemission kommer värdet av denna satsning att omedelbart 
halveras. Förutsättningen för att detta inte skall gälla är att företagets 
lönsamhetsutsikter inte förändras p. g. a. nyemissionen. Självfallet innebär 
en sådan förmögenhetsförlust ett allvarligt hot både mot företagens möjlig
heter att finansiera sig med riskvilligt kapital och mot aktieägarnas önske
mål att finna en värdesäker sparform. Det skulle kunna hävdas att risken 
för förmögenhetsförluster är större ju lägre börsvärdet är i förhållande till 
substansvärdet. Om så vore fallet kunde det vara motiverat att hindra 
nyemissioner i företag där börsvärdet understiger en viss procentsats av 
det egna kapitalet. Det är dock inte sannolikt att en sådan spärr skulle 
medföra att samma företag som idag hindras att göra nyemission p. g. a. 
aktiebolagslagens förbud mot underkursemissioner skulle drabbas. Det 
finns därför anledning att i denna del instämma i lndustriförbundets m. fl. 
kritik mot förbud mot underkursemissioner. 

De utredningar som Industriförbundet m. fl. redovisat har inte tillräck-
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ligt belyst orsakerna till den kraftiga nedvärdering som skett av aktier. En 
av förklaringarna är naturligtvis. såsom ovan påpekats. de dåliga rörelsere
sultaten i företagen. Andra viktiga förklaringar är den misstro som sprider 
sig mot aktieplaceringar över huvudtaget och de intressanta placeringsal
ternativ som finns. t. ex. premieobligationer. 

Om man beaktar skattesituationen och risktagandet framstår premieobli
gationer som ett klart gynnsammare alternativ än aktier som placerings
form. Likaså är beskattningen av fastigheter mycket fördelaktig jämfört 
med aktier. då fastigheter får tillgodoräkna sig kontinuerlig höjning av 
ingångsvärdena med hänsyn till inflationen. 

Vårt nuvarande skattesystem utgör alltså en viktig orsak till det dåliga 
intresset för aktieplaceringar vi idag kan notera. Samhällets tolerans för 
vinster måste höjas och aktier jämställas med andra placeringsalternativ i 
fråga om beskattningen. Därvid måste också den diskriminerande dubbel
beskattningen undanröjas. Inom Europeiska Gemenskapen finns flera mo
deller som borde kunna utnyttjas i vårt land. En förbättrad skattebehand
ling av aktieägarna i kombination med en positivare inställning från politi
kernas sida till aktieägande skulle positivt påverka börskurserna och där
igenom både göra behovet av emissioner till underkurs mindre och möjlig
heterna till normala emissioner större än för närvarande. 

Det bör också understrykas att den ur teoretisk synpunkt avgörande 
frågan är vilken lönsamhet tillskottet av eget kapital får i företaget. Antag 
att ett företag med ett eget kapital på I 000 redovisar en förlust på 50. 
Genom en nyemission tillförs företaget 100 vilket möjliggör en rekonstruk
tion som medför att vinsten stiger till 30. Trots att detta bara motsvarar 
knappt 3 procent av det nya substansvärdet utgör vinstökningen i förhål
lande till tillskottet av eget kapital hela 80 procent. En korrekt utvärdering 
av huruvida en nyemission är till gagn för aktieägarna eller ej förutsätter 
således en prognos över hur lönsamheten för kommande år kommer att 
påverkas av en nyemission. Det behöver knappast påpekas att en sådan 
prognos inte är beroende av relationen mellan aktiernas nominella värde 
och börsvärdet. 

Aktiespararna vill i detta sammanhang framhålla vikten av att företag i 
samband med emissioner verkligen ger ett ordentligt underlag till aktie
ägarna så att dessa kan bedöma sannolikheten för att lönsamheten skall bli 
acceptabel. Detta är i synnerhet viktigt för de mindre aktieägarna som i 
allmänhet saknar tillgång till sådant material som företagsledningen och 
företagsledningen närstående kretsar förfogar över. Risken är annars stor 
att de mindre aktieägarna drabbas av förmögenhetsförluster. 

Om ett företags styrelse ser det som angeläget att emittera till underkurs 
är sannolikt både lönsamhetsläget dåligt och behovet av kapitalförstärk
ning akut. Om bolagets gamla aktieägare efter sedvanlig prövning står för 
kapitaltillskottet förbättras troligen företagets framtidsutsikter. annars 
skulle emissionen inte kunna genomföras. Som ovan redovisats torde detta 
leda till att avkastningen på det gamla kapitalet avsevärt förbättras. och det 
nya aktiekapitalet får också en betydande avkastning. 

Under senare år har vi emellertid sett att företag i en pressad situation 
tvingats be statsmakterna om bistånd antingen i form av direkta subven
tioner eller i form av så kallade mjuka lån. t. ex. villkorslån. Finns det då 
en möjlighet för företaget i fråga att genom en riktad emission till under
kurs erbjuda långivaren, som kan vara staten eller eventuellt framtida 
fonder. rätten att teckna aktier kan detta vara till stark nackdel för bolagets 
gamla aktieägare. Statsmakterna eller fonderna kan då sätta som villkor att 
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få rätt att teckna en riktad emission. I ett sådant tvångsläge kan aktieägar
na bli tvingade acceptera detta. Att göra det svårare att besluta en dylik 
riktad emission till underkurs genom kvalificerad majoritet kan synas vara 
tillräckligt. Finns en laglig möjlighet att besluta en riktad emission blir 
emellertid majoritetsgränsen en chimär. eftersom långivaren kan ställa 
villkor. Utan fördelaktig riktad emission ställer långivaren kanske inte 
upp. Och vi har därigenom tvångssituationen som allvarligt kan skada de 
gamla aktieägarna. Däremot borde det vara möjligt för bolagets styrelse att 
låta långivare teckna till underkurs i den utsträckning som de gamla aktie
ägarna inte utnyttjar sin rätt att teckna vid en eventuell emission. 

Aktiespararnas Riksförbund föreslår därför att emission till underkurs 
accepteras, men att en sådan emission inte får vara riktad. Däremot bör 
styrelsen, liksom idag, ha rätt att låta även icke aktieägare utnyttja över
blivna teckningsrätter. 

Sveriges bokförinRS- och revisionshyråers förbund: Under senare år har 
kursvärdet på aktier i bolag som är noterade på fondbörs eller lista utgiven 
av fondhandlareföreningen i större utsträckning noterats under nominella 
värdet. Detta förhållandet gäller för ett flertal av landets större företag som 
under lång tid haft sina aktier noterade under pari. Nyemitteringar av 
aktier i dessa bolag är enligt nuvarande lagstiftning praktiskt taget ogörligt 
om man bortser från möjligheterna till nedsättning av aktiekapitalet enl. 6 
kap. I § 3 st. 3 p. i aktiebolagslagen. Detta förfaringssätt torde emellertid 
vara mindre attraktivt för aktieägarna. såväl praktiskt som psykologiskt. 

Många av dessa bolag, som på grund av konjunkturförändringar eller 
andra omständigheter kommit att ligga under pari. har behov av att genom 
kapitaltillskott bygga upp och vidareutveckla företagen, vilket såväl ur 
borgenärers, anställdas, samhällets och aktieägarnas synpunkt kan vara 
fördelaktigt. Förbundet instämmer i organisationernas bedömning om att 
en lagändring som gör det möjligt till nyemitteringar under pari måtte 
komma till stånd. 

I övrigt föranleder förslaget inga kommentarer från förbundets sida. 
Svenska företagares ribförb1111d: Förbundet skall i fortsättningen uppe

hålla sig endast vid frågorna om underkursemission. - - - Förbundet 
ansluter sig helt till den framställning organisationerna gjort. Organisatio
nerna har på ett övertygande sätt visat I) att behov av den föreslagna 
reformen föreligger 2) att inga berättigade intressen träds för nära genom 
reformen 3) att de argument emot reformen som hittills presterats ej är 
hållbara 4) att reformen lagtekniskt och praktiskt är tämligen lätt att 
genomföra. 

Förbundet vill framförallt understryka ett led i organisationernas moti
vering. Börsens notering av ett bolags aktier innebär långt ifrån någon 
otvetydig eller säker värdering. Detta gäller vare sig aktierna noterats över 
pari. vid pari eller under pari. Visserligen påverkas börsens notering av 
sådana omständigheter som bolagens soliditet, likviditet och resultat, av 
företagets ställning på marknaden, och av förtroendet för företagspolitiken 
och för företagsledningen. Men noteringen tar även hänsyn till konjunktu
rella förhållanden i stort och till den politiska och sociala situationen i 
samhället. Den nuvarande låga värderingen av aktiemarknadsbolagens 
aktier speglar sålunda både det internationella konjunkturläget och aktie
marknadens pessimism inför en samhällsutveckling där företagens ställ
ning att fungera på en fri marknad alltmera beskurits och där nya. än värre 
inskränkningar i rörelsefrihet och ägartrygghet hotar. Börsens notering blir 
därför - ur de värderingssynpunkter som i det nu förevarande samman-



Prop. 1979/80: 143 437 

hanget är aktuella - inte tillförlitlig, i vart fall inte så att den bör få sätta ur 
spel gängse företagsekonomiska och aktiebolagsrättsliga metoder för vär
dering av företagen. Om de av organisationerna föreslagna reformerna ej 
genomfördes, skulle konsekvensen därför bli den att en lång rad av våra 
främsta och bäst skötta företag inte skulle kunna intressera aktiemarkna
den för nyteckning av aktier utan att bolagen dessförinnan hade nedsatt sitt 
hittillsvarande kapital så mycket att det nominella värdet komme att ligga 
ej oväsentligt under den nuvarande börskursen. Sådana konsekvenser 
anser förbundet inte godtagbara. 

Förbundet har bland sina medlemmar huvudsakligen ledare för mindre 
och medelstora företag. Dessa har endast undantagsvis sina aktier notera
de på fondbörs eller fondhandlarelista. Det oaktat anser förbundet det som 
angeläget att organisationernas framställning bifalles. Som bekant har med 
nuvarande skattelagstiftning ett framgångsrikt mindre familjeföretag ej 
några möjligheter att växa till någon nämnvärd storlek. Det är ju nämligen 
inte möjligt att inom företaget generera eller att genom tillskott från aktie
ägarna bygga upp ett aktiekapital som är tillräckligt stort för en annars 
möjlig expansion. Företagens ägare nödgas i stället finanisera en expan
sion genom lånemedel av olika slag. Denna utväg innebär självfallet ett 
starkt beroende till långivarna och stora risker för borgenärerna. Ökande 
lån kan inte ersätta ett ökat risktagande aktiekapital. I detta dilemma har 
som bekant ett stort antal - hundratals - av våra bäst skötta mindre och 
medelstora familjeföretag under den senaste 15-årsperioden tvingats att 
uppgå i större koncerner och ofta nog bli avvecklade som individuella 
företagsenheter. 

Förbundet anser det ytterst viktigt att aktiemarknadens möjlighet att 
fungera förstärks, såväl genom reformer av det slag organisationerna före
slår som genom andra reformer. De mindre och medelstora företag som 
idag har expansionsmöjligheter måste ges möjligheter att växa utan en 
ökande skuldbörda och utan bidrag och understöd från samhället. De 
storföretag som idag finns på aktiemarknaden och som svarar för en 
väsentlig del av vår allmänna levnadsstandard och av resursskapandet i 
Sverige har inte behövt finansiera sin tillväxt enbart genom lån utan främst 
genom successiva utökningar av det riskbärande aktiekapitalet, utökningar 
som tillförts dem via aktiemarknaden av enskilda människor och av andra 
företag och institutioner. 

Sveriges grossistförbund: Frågan om nyemission av aktier till underkurs 
har aktualiserats vid ett flertal tillfällen under 70-talet men har hittills icke 
fått någon tillfredsställande lösning. Den nu gjorda framställningen bygger 
på en promemoria, vilken bifogats remisshandlingarna i kopia. I prome
morian belyses på ett utmärkt och uttömmande sätt alla de spörsmål som 
sammanhänger med underkursemissioner. 

Vi finner det väsentligt att det för de bolag som i dagens börsläge i 
praktiken är förhindrade att göra nyemissioner tillskapas nya regler, som 
möjliggör emissioner till underkurs. Vi har inte kunnat finna att ett sådant 
institut skulle äventyra anställdas eller borgenärers intressen. De invänd
ningar som rests, bl. a. av föredragande statsrådet i prop. 1975: 103, anser 
vi väga mindre tungt än de uppenbara fördelar som uppnås om det nu 
framlagda förslaget blir föremål för lagstiftning. Till dessa fördelar hör icke 
minst företagens möjlighet till ökad konsolidering i form av ett större eget 
bundet kapital med därav följande bättre finansiell uthållighet. 

Vi tillstyrker därför det nu framlagda förslaget och instämmer i fram
ställningens redovisade uppfattning att emittering till underkurs endast 
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skall få göras av existerande marknadsbolag och att skillnaden mellan 
nominella värdet och inbetalt belopp (underkursen) skall redovisas som 
avgående post i direkt anslutning till aktiekapitalet. 

Sl'erii;es kiipmannafiirbund förklarar sig inte ha något att erinra mot att 
de framlagda förslagen får ligga till grund för beslut i ärendet. 

S1·eriReS redovi.rningskonsulters förbund: Först kan konstateras. att vi i 
dag upplever en i efterkrigstiden helt ny situation. där ett stort antal 
börsbolag noteras till kurser under pari. Detta måste givetvis menligt 
inverka på företagens möjlighet att anskaffa nytt riskvilligt kapital. Då 
bolagens förmåga att genom tillräckliga vinster själva finansiera sin verk
samhet begränsats, har följden blivit dålig finansiell uthållighet. Vad detta 
betyder för sysselsättningen torde även för en bredare allmänhet i dag stå 
helt klart. Alla tänkbara ansträngningar bör därför göras för att underlätta 
för företagen att återvinna aktiemarknadens förtroende. 

Enligt vår uppfattning är detta emellertid mer en fråga om politiska 
beslut än lagtekniska ändringar för att tillåta nyemission till underkurs. 
Den diskriminerande behandlingen av aktier i jämförelse med premieobli
gationer, lotterier av alla de slag etc. måste undanröjas; dubbelbeskatt
ningen av aktieutdelning måste upphöra; klarhet måste vinnas i frågan om 
vad som avses med löntagarfonder etc. Det är i dessa frågor problemen 
ligger. Det är också här som lösningarna måste presenteras. 

Skulle beslut i ovan nämnda hänseende dröja, måste dock andra lösning
ar under tiden stå till buds. Vårt förbund instämmer därför i rubricerade 
organisationers åsikt om det angelägna i möjligheten till nyemission av 
aktier till underkurs med beaktande av de i den upprättade PM skissade 
lösningarna. 

Viirdepapperscentralen VPC Aktiebolag: Vi anser att det icke ankom
mer på oss att bedöma hur stort behovet är av de föreslagna åtgärderna och 
har i stället studerat förslagen från i första hand teknisk synpunkt. Vi anser 
att de föreslagna åtgärderna kan genomföras inom ramen för vår nuvaran
de aktiehanteringsteknik. 
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