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Remiss – Bolagsverkets förslag till föreskrifter till följd av 
regeringens uppdrag att införa en tjänst för ingivning av 
finansiell information avseende årsredovisningar m.m. 

AD 41/2018 

Skatteverket tillstyrker förslaget till föreskrifter. Skatteverket har dock synpunkter av 
förtydligande karaktär på 2 och 4 §§ i föreskriften.  

2 § Skatteverket anser att begreppet elektronisk stämpel ska tas bort från föreskriften.  

I 2 § anges ett antal begrepp och deras betydelse. Med begreppet elektroniskt undertecknad 
avses att vara försedd med en elektronisk underskrift eller en elektronisk stämpel. 
Föreskrifterna hänvisar till E-delegationens vägledning för elektroniska original, kopior och 
avskrifter från den 7 juni 2012. Enligt denna vägledning definieras en elektronisk stämpel 
som ”en motsvarighet till en elektronisk underskrift som inte är knuten till en fysisk person 
utan till en myndighet eller en annan organisation”. En årsredovisning, och det inlämnande 
som nu är aktuellt, ska dock alltid bestyrkas av en fysisk person.  

4 § Skatteverket anser att kravet på det elektroniska bestyrkandet ska vara en avancerad 
elektronisk underskrift. Verket föreslår därför att 4 § i den föreslagna föreskriften i stället ska 
ha följande lydelse: 

Det elektroniska bestyrkandet ska undertecknas med en sådan avancerad 
elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om 
upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. 

I 4 § anges att bestyrkandet ska vara undertecknat med en e-legitimation som uppfyller 
kraven i Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden1. Enligt denna 
förordning finns det tre olika nivåer på den elektroniska underskriften. Det kan vara fråga 
om en ”elektronisk underskrift”, ”avancerad elektronisk underskrift” eller ”kvalificerad 
elektronisk underskrift”. De e-legitimationer som används idag uppfyller kraven på en 
avancerad elektronisk underskrift, se prop. 2015/16:72 s. 532. Används en avancerad 
elektronisk underskrift kan den som skriver under identifieras. Se även 2 kap. 7 § 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre 

marknaden (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den 

inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. 
2 Proposition 2015/16:72 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. 
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årsredovisningslagens (1995:1554) krav på en avancerad elektronisk underskrift när 
årsredovisningen upprättas i elektronisk form. 

 

 


