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Förord
Samlingsvolymen utkommer nu för 42:a året i följd. I FARs Samlingsvolym Redovisning
får du tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar och allmänna råd samt självreglering från RFR, FAR och BAS. Regler om revisorer och revision hittar du i FARs Samlingsvolym Revision.
I FAR Online finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i
denna bok, liksom skattelagstiftning, IFRS-regelverket och mycket mer. Regeluppdateringar sker där löpande under året; perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen!
Bland nyheterna i denna upplaga kan följande nämnas:
–
Ändringar i flertalet associationsrättsliga lagar till följd av det nya regelverket om
tjänstepensionsföretag.
–
Nya EU-regler om aktieägares rättigheter har lett till ändringar i bl.a. aktiebolagslagen angående ersättning till ledande befattningshavare i noterade aktiebolag. Det
har även införts en ny beslutsordning för väsentliga transaktioner med närstående,
vilka nu bl.a. ska underställas bolagsstämman.
–
Lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag har sänkts från 50.000 kr till 25.000
kr.
–
Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden: BFNAR 2019:3 Bokföring i konkurs. Det
allmänna rådet ersätter den tidigare regleringen i BFN U 87:10 och innebär ingen
ändring i sak.
–
Justeringar av kommentarstexter i BFNs vägledningar K2/K3 Årsbokslut och K2
Årsredovisning i mindre företag, bl.a. till följd av en dom i HFD.
–
Uppdateringar i FARs rekommendation RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, främst
av förtydligandekaraktär.
–
Sedvanliga uppdateringar av RFRs regelverk och BAS-kontoplanen, dock har inte
de förenklade kontotabellerna eller kopplingstabellerna uppdaterats vid denna boks
pressläggning, varför de återges såsom för föregående år.
FARs Samlingsvolym Redovisning är uppdaterad per den 1 januari 2020. Även ändringar
som träder i kraft vid ett senare datum har tagits med. Dessa är markerade genom att
texten ligger på ett raster, dvs. en svagt tonad bakgrund, och har försetts med en not
med ikraftträdandedatum. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom lagändringarna återfinns sist i varje lag en förteckning med lagens propositioner.
Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor av boken är välkomna till
bok@far.se.

Stockholm den 16 januari 2020
David Nylund
Förlagschef
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