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Angående betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen av 

preskription (SOU 2021:90) 

 

Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria. 

 

Ekobrottsmyndigheten tillstyrker förslagen med följande synpunkter.  

 

7.4.2 Den femtonåriga preskriptionstiden 

I betänkandet föreslås att preskriptionstiden för brott vars straffmaximum sträcker sig till 

mellan sex och åtta år förlängs från tio till 15 år. Vad gäller Ekobrottsmyndighetens 

verksamhet träffar förslaget om den nya preskriptionstiden bl.a. grovt bokföringsbrott, grovt 

skattebrott och grov oredlighet mot borgenär.  

 

De skäl som utredningen motiverar en förlängning av preskriptionstiden med, dvs. 

förbättrade möjligheter till forensiska och tekniska utredningar samt brottsoffrets stärkta 

ställning, träffar inte med samma styrka brott inom den ekonomiska sfären, som det gör för 

t.ex. sexualbrott. För grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och grov oredlighet mot 

borgenär är granskning av bokföringen inklusive underliggande verifikat i stället den 

utredningsåtgärd som ofta är avgörande för att kunna utreda misstanke om dessa brott. Enligt 

7 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) ska räkenskapsinformation bevaras fram till och med 

det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. För den nu 

föreslagna preskriptionsbestämmelsen innebär det att bevarandekravet för 

räkenskapsinformation endast kommer att omfatta cirka sju år av den femtonåriga 

preskriptionstiden. Om en harmonisering inte sker mellan den föreslagna preskriptionsfristen 

och den tid som bokföring ska bevaras, innebär förslaget i praktiken inte någon utökad 

möjlighet att utreda den grova ekonomiska brottsligheten.  

 

7.7.1 Utgångspunkten för beräkning av preskriptionstiden vid bokföringsbrott och 

försvårande av skattekontroll 

Enligt 35 kap. 4 § första stycket brottsbalken (BrB) räknas tiden för åtalspreskription som 

huvudregel från den dag då brottet begicks. För bokföringsbrott som inte är ringa och 

försvårande av skattekontroll räknas prekriptionstiden i stället från tidpunkten för konkurs 

eller beslut om revision, om detta skett senast fem år från brottet, se 35 kap. 4 § tredje stycket 

BrB.  

 

Avgörande för att kunna konstatera om preskription har inträtt är frågan när brottet har 

inträffat. Brottstiden bestäms som huvudregel till det räkenskapsår som felaktigheten eller 

underlåtenheten hänför sig till. Det är dock inte klarlagt om preskriptionstiden, likt ett 

perdurerande brott, ska räknas från räkenskapsårets sista dag eller någon annan tidpunkt. 

Andra tidpunkter för beräkning kan t.ex. vara den dag då bokföringen senast ska vara 
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upprättad, vilket följer av bestämmelserna om senareläggning av bokföring. 

Ekobrottsmyndigheten efterlyser därför ett klargörande i denna fråga. 

 

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I den slutliga 

handläggningen har biträdande rättschefen Birgitta Resenius deltagit. Verksjuristen 

Magdalena Vaeren har varit föredragande. 
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