Stockholm 2021-04-13

Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och
koncernredovisning (K-regelverken), ert Dnr 2020:144
BAS-intressenternas Förening (BAS) har fått Bokföringsnämndens förfrågan om utvärdering av
Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning (K-regelverken).
Förfrågan om synpunkter är ett inledande steg i den planerade översynen av K-regelverken och utgörs
av ett antal frågor utifrån tre olika områden: Separata fullständiga regelverk, Normgivningsteknik samt
Regelverkens förhållande till varandra samt deras tillämpningsområde.

Om BAS-intressenternas Förening
BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer,
intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BASkontoplanen och publikationer i anslutning till denna.
Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-kontoplanen är emellertid
idag den helt dominerande kontoplanen inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av
alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan.
Vår verksamhet omfattar underhåll, revidering och förbättring av BAS-kontoplanen samt relaterade
publikationer, liksom andra aktiviteter som är av betydelse för användningen av BAS-kontoplanen.
De publikationer som är kopplade till kontoplanen beskriver hur kontoplanen är tänkt att användas för
att ge bäst fördelar för företagen i olika sammanhang. Används kontoplanen korrekt underlättar det
för företagen vad gäller extern rapportering till exempelvis Skatteverket och Statistiska Centralbyrån
(SCB). Konceptet innehåller också stöd för företagens interna rapportering, möjligheter till analys,
m.m.

Svar på BFN:s förfrågan
BAS ändamål är, som beskrivits ovan, att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen. Föreningens ändamål
är däremot inte att uttala sig om olika redovisningsfrågor eller att bedöma om de normer som utgör
god redovisningssed är ändamålsenliga eller inte. Vi väljer därför att lämna ett övergripande svar
utifrån vad en ändrad inriktning på normgivningen kan komma att innebära för BAS-kontoplanen.
BAS-kontoplanen är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser. Den kan
användas av företag och organisationer oberoende av storlek, typ av verksamhet och juridisk form.
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Under åren har fokus när det gäller inriktningen varit olika, men generellt har inriktningen varit att
prioritera att hjälpa mindre och medelstora företag. I det perspektivet inriktas kontoplanen idag i
första hand på företag som tillämpar K2, men den ger stöd till alla företag.
Tanken med BAS-kontoplanen är att den ska ge ett stöd till företag vid upprättande av
årsbokslut/årsredovisning, inkomstdeklaration, statistikrapportering och intern rapportering. För att
beskriva detta producerar BAS stödlitteratur samt ger ut en tidskrift med artiklar som berör aktuella
frågor kring kontoplanen och dess användning. Allt detta utgör en form av ”infrastruktur” för de
mindre och medelstora företagen. En infrastruktur som idag har en stor inriktning mot K2-regelverket.
BAS roll är inte att lämna synpunkter på om redovisningsnormerna är ändamålsenliga eller inte. Vi kan
däremot utifrån de frågor som BAS får konstatera att många mindre och medelstora företag
uppskattar att det finns tydliga och enkla svar på hur konteringen ska göras. Det pågår också en del
digitaliseringsprojekt för att underlätta för företagen. Exempel på detta är digital inlämning av
årsredovisning, elektroniska fakturor, digital statistikinlämning, m.m. BAS-kontoplanen har ofta en
viktig roll i dessa sammanhang.
I det fall BFN beslutar om en ändrad inriktning på normgivningen finns risk att BAS-kontoplanen kan
behöva anpassas. Omfattningen och tidsåtgången för detta arbete beror på hur normgivningen
kommer att se ut. Om BFN beslutar att ta bort dagens K2-regelverk ser BAS en stor risk i att det blir en
omfattande och kostsam förändring för mindre och medelstora företag i Sverige.
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