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Betänkandet SOU 2021:60 – Förenklingar för mikroföretag och 
modernisering av bokföringslagen 
 
Åklagarmyndigheten har samrått med Ekobrottsmyndigheten. Vi ansluter oss i 
allt väsentligt till vad Ekobrottsmyndigheten anför i sitt yttrande. 
 
Härutöver lämnar Åklagarmyndigheten följande synpunkter. 
 
Arkiveringsreglerna i bokföringslagen (BFL) (7 kap. BFL) 
 
Överväganden i fråga om kravet på bevarande av ursprungligt material 
(avsnitt 7.11) 

Under utredningen har det lyfts ett flertal befarade risker från ett brotts-
bekämpande perspektiv gällande avskaffandeförslaget och Åklagar-
myndigheten vill betona att det i vissa brottsutredningar kan uppstå bevis-
svårigheter om inte räkenskapsmaterialet i ursprungsskick finns kvar för en 
närmare kontroll. Detta avser både möjligheten till att erhålla s.k. 
tilläggsinformation, men också möjligheten att kontrollera om det överförda 
materialet har manipulerats.  
 
Om förslaget att avskaffa bevarandekravet genomförs anser Åklagar-
myndigheten att formuleringarna i bestämmelsen om förutsättningarna för 
överföring i 7 kap 6 § i vart fall bör övervägas ytterligare tex. på det sätt som 
experten Anna Ericson anfört i denna del i sitt särskilda yttrande. 
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Överväganden i fråga om de geografiska kraven (avsnitt 7.12) 
Åklagarmyndigheten instämmer i utredningens slutsats att bokföringslagens 
krav på förvaring av räkenskapsinformation i Sverige för närvarande inte bör 
avskaffas. 
 
 
 
Detta yttrande har beslutats av vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin 
efter föredragning av kammaråklagaren Anna Ginner. I den slutliga 
handläggningen av ärendet har också rättschefen Marie-Louise Ollén och 
överåklagaren Astrid Eklund deltagit. 
 
 
 
 
Katarina Johansson Welin 
 
    
   Anna Ginner 
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