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Bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brottsbalken kan, kortfattat, bestå i att affärshän
delser  i  en näringsverksamhet  (affärsrörelse)  uppsåtligen eller  av vårdslöshet  inte 
bokförs eller bokförs felaktigt. Brott kan även uppkomma genom att bokföring sker 
av påstådda affärshändelser, som dock inte är sådana som skall bokföras (falska fak
turor och annat sådant). Brott föreligger även om affärshändelser bokförts, men bok
föringsmaterialet (verifikat) därefter inte bevaras i läsbar form. För att det skall vara 
frågan om bokföringsbrott krävs det att det rör sig om ej endast mindre fel och det 
krävs dessutom att rörelsens ställning och ekonomiska gång inte i huvudsak kan föl
jas genom själva bokföringen (det s.k. huvudsaksrekvisitet). En viktig del av bokför
ingen är årsredovisningen, vilket är en slutlig sammanställning av det bokslutsarbete 
som i allmänhet måste göras utifrån den befintliga löpande bokföringen. 

Bokföringsbrott uppkommer emellertid även i de fall då bokföringen förts på ett 
godtagbart sätt och bokföringsmaterialet bevarats, men där bolaget inte upprättat och 
därmed inte givit in årsredovisning (ÅR) inom föreskriven tid till Bolagsverket (tid
punkten anses i allmänhet vara sex månader efter redovisningsårets utgång såvitt gäl
ler aktiebolag). Ansvarstalan kan då föras mot bolagets ställföreträdare (även faktisk 
ställföreträdare). Själva den brottsliga gärningen anses bestå i att ej i tid upprätta ÅR, 
vilken underlåtenhet lätt uppdagas genom att ÅR inte inkommit till bolagsverket i 
tid. Bolagsverket gör dock inte några anmälningar till ekobrottsmyndigheten (EBM) 
utifrån de uppgifter som finns i verkets register. Bolagsverket begränsar sin verksam
het till att utfärda påminnelser, påföra förseningsavgifter (aktiebolag) och mera un
dantagsvis utfärda vitesförelägganden. Trots att det av Bolagsverkets register enkelt 
framgår vilka bolag som ej i tid givit in ÅR förekommer det aldrig att verket lämnar 
information om dessa förhållanden till EBM. Polisen och åklagarmyndigheten EBM 
gör ej heller själva några registerförfrågningar eller bearbetningar av tillgängliga re
gisteruppgifter. Detta har bolagsverket förklarat med att verket inte kan sluta sig till 
att brottslig gärning föreligger endast utifrån det förhållandet att ÅR inkommit för 
sent. Den fullbordade brottsliga gärningen uppkommer nämligen redan vid den se
naste tidpunkt då ÅR skulle ha upprättats och detta oavsett om den givits in eller ej. 
Brott uppdagas i praktiken i stället endast genom att brottsanmälningar görs av kon
kursförvaltare, bolagens revisorer och av skatteverket i samband med skatteutredn
ingar. Det förekommer även att utomstående enskilda personer gör anmälningar till 
EBM.

Bokföringsbrott vid för sen eller utebliven årsredovisning, liksom andra slag av 
bokföringsbrott,  är  ett  s.k. blankettstraffbud som är så konstruerat  att  brottet  inte 
grundas på fel eller brist i själva bokföringen utan endast i det förhållandet att ÅR 
inte upprättats inom föreskriven tid.  Bokföringsbrott  av detta slag kan vara grovt 
brott, brott av normalgraden och ringa brott. Med blankettstraffbud menas ett straff
stadgande som inte i sig i alla delar anger rekvisiten för gärningen utan hänvisar till 
någon form av norm eller föreskrift i annat lagstadgande eller norm. I doktrinen har 
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det diskuterats om kravet på rättssäkerhet är uppfyllt i det fall som föreskriften i an
nat lagstadgande eller norm, till vilken hänvisning görs, inte är tillräckligt precist ut
format för att med tillräcklig exakthet kunna ligga till grund för den straffrättsliga be
dömningen.

Bokföringsbrott till följd av för sent ingiven eller utebliven årsredovisning har va
rit föremål för uppmärksamhet från lagstiftarens sida under senare år och har föranl
ett en tämligen omfattande diskussion. Det är särskilt avgörande NJA 2004 s. 618 
(”Stjärnsmäll”) som har föranlett diskussioner och även varit den direkta anledninge
n till senare lagändring. Nedan återges ej endast domarna i de tre instanserna utan 
även försvararens överklagandeskrifter samt Riksåklagarens yttrande till HD i målet 
NJA 2004 s. 618.

Vidare förekommer andra avgöranden som belyser frågorna om ansvar och grän
sen mellan ringa brott och normalgraden vid underlåtenhet att inge ÅR. Ett antal så
dana avgöranden återges, i vissa fall tillsammans med parternas yttranden. Jag har 
även tagit  med en PM av RÅ som behandlar  frågorna i  praxis.  Den 1 juli  2013 
infördes en begränsningsregel vad gäller åtal för ringa bokföringsbrott och jag har 
funnit det lämpligt att även ta med dokument rörande denna lagändring eftersom be
gränsningsregel har stor praktiskt betydelse vid fall som kan anses vara ringa brott.

Vidare har jag tagit med vissa yttranden av RÅ i mål där den tilltalade ansökt om 
prövningstillstånd i HD, men sådant inte beviljats. Dessa yttranden finns tillgängliga 
i arkivakterna och jag har funnit det vara av värde att ta med även dessa.

Denna sammanställning har endast till  syfte att ge en överblick över de frågor 
som uppkommer vid bedömningen av om underlåtenhet att i tid upprätta ÅR skall 
anses vara ett bokföringsbrott, uppsåtligt eller oaktsamt, samt i förekommande fall 
om brottet skall anses som ringa eller ej. Jag har valt att ta in ett stort antal texter in  
extenso för att  redovisa de överväganden som gjorts  och den argumentering som 
förts av lagstiftaren, domstolar, åklagare samt försvarare. Sammanställningen har så
ledes endast till syfte att vara en praktisk vägledning. Det är min förhoppning att det 
omfattande återgivandet av domar och handlingar i målen skall bidraga till att klar
göra och belysa problemen.

De i denna skrift återgivna debattartiklarna och andra artiklar har återgivits med 
tillstånd av respektive upphovsrättshavare.

Det kan här även påpekas att bokföringsbrott till följd av för sent upprättade ÅR 
enligt polismyndigheten och EBM är ett s.k.  mängdbrott, vilken tillsammans med 
andra bokföringsbrott  tar  i anspråk en inte oväsentlig del av myndighetens utred
ningsresurser. Det kan naturligtvis även tilläggas att  detta slag av bokföringsbrott 
också i betydande omfattning belastar domstolarna samt belastar de tilltalade.

Sammanställningen av materialet ger förhoppningsvis en god bild av den praxis 
som föreligger på området, även om  publiceringen av hovrättsavgöranden inte alls 
är fullständig. Jag har valt att i möjligaste mån anonymisera materialet, dock med bi
behållande av målnummer och diarienummer för att möjliggöra för läsaren att vid 
behov gå till originaldokumenten. Vidare är jag väl medveten om att det kan uppfatt
as som att både försvarare och åklagare upprepar argumenten, men detta har naturl
igtvis sin förklaring i att det rör sig om återgivande av autentiska och fullständiga 
texter i de enskilda målen. De olika personer som avfattat sina texter har naturligtvis 
ibland valt  olika presentationssätt  och uppdelningar.  Som var  och en kommer att 
märka är det tydligt att åklagarmyndigheten (Riksåklagaren) och EBM i flera av ytt
randena till Högsta domstolen använder sig av tämligen standardiserade texter. Det 
bör även uppmärksammas att den ofta refererade boken av Dahlqvist och Elofsson 
(numera Andersson, Dahlqvist och Elofsson) är författad av dessa när de var tjänste
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män hos Ekobrottsmyndigheten (EBM). Det  är  därför inte särskilt  förvånande att 
åklagarmyndigheten ofta refererar till denna publikation och ansluter sig till de be
dömningar  som görs där.  Dock skall  det sägas att  kommentaren endast kortfattat 
uppehåller sig kring frågan om straffrättsligt ansvar vid underlåtenhet att i rätt tid 
upprätta ÅR.

Generaldirektören Rolf Holmqvist (EBM) uttalade i förordet till kommentaren av 
Dahlqvist m.fl. bland annat följande.

”Förekomsten av bokföringsbrott är något som av naturliga skäl nästan ständigt är 
i blickpunkten i utredningar om ekobrott. Ämnet är komplext och berör bl.a. regler 
om redovisning och beskattning samt associationsrätt och givetvis straffrätt i allmän 
och speciell bemärkelse. Rättspraxis på området är i många avseenden svårtolkad. 
Trots detta har brottsbalkens bestämmelser om bokföringsbrott hittills inte gjorts till 
föremål för någon mera omfattande och inträngande analys i litteraturen.”

Vid upprättande av en sammanställning av detta slag av förarbeten, praxis, doktrin 
och debattartiklar kan det vara av värde att erinra om vad Jareborg och Friberg skrev 
i förordet till  "Brotten mot person och förmögenhetsbrotten" (2010), s. 5, rörande 
svårigheter som föreligger vid sammanställning av praxis.

"Som alla sådana rekonstruktioner bygger den i första hand på lag, lagförarbeten 
och auktoritativ rättspraxis. Lagförarbeten och HD-avgöranden kan emellertid vara 
föråldrade eller bygga på bristande insikter eller missförstånd. Vid en rationell rekon
struktion av gällande rätt måste man sträva efter att redovisa en struktur som hänger 
samman - begreppsligt, systematiskt och värderingsmässigt. Gällande rätt kan sägas 
vara en ideell struktur, som dels återspeglar domstolarnas handlande, dels genererar 
detta. Detta hindrar inte att det ibland kan finnas betydande utrymme för skilda upp
fattningar om vad som är gällande rätt, och det som domaren inte bör göra kan för 
övrigt vara något som hon får göra."

Vid närmare studium av huvudsaksrekvisitets verkliga innebörd och hur det under 
senare år har uppfattats av domstolarna vid brott att ej upprätta årsredovisningar, kan 
jag inte finna annat än att det råder en klar av motsättning mellan den tydliga formu
leringen av rekvisitet i brottsbalkens stadgande och dess nuvarande tillämpning av 
åklagarna och domstolarna.  Dessutom förefaller  bedömningsnormen vara  otydlig. 
Den av Elofsson lanserade teorin om 30 procent avvikelse (under vissa förutsättning
ar) förefaller mig i vissa fall vara väl generös mot den bokföringsskyldige, men i vis
sa enstaka fall med begränsad omsättning vara påfallande sträng. Det kan därför med 
fog ifrågasättas om denna tumregel är ändamålsenlig och lämpligt avvägd.
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