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Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm 

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) 
(Ju2015/1889/L1) 

Sammanfattning 
• Konkurrensverket anser att det är angeläget med regelförenklingar för 

företagandet i Sverige, framför allt för små företag.  

• Konkurrensverkets principiella utgångspunkt är att samma regler, så långt 
möjligt, ska gälla för företagande oavsett organisationsform eller storlek. 
Detta för att säkerställa konkurrensneutralitet mellan företagen på mark-
naden. 

• Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag att det i svensk redovis-
ningslagstiftning införs en ny företagskategori, mikroföretag. Konkurrens-
verket förordar dock att det s.k. Redovisningsdirektivets maximala gräns-
värdesnivåer tillämpas. 

Mikroföretag 
Det s.k. Redovisningsdirektivets1 bestämmelser om mikroföretag innebär att med-
lemsstaterna får införa en ny företagskategori och undanta de allra minsta före-
tagen – mikroföretag – från en del (vissa minimikrav gäller enligt direktivet) av de 
redovisningsbestämmelser som gäller för övriga kategorier av företag. För mikro-
företag ska enklare årsredovisningsregler gälla än för andra slag av företag som 
ska upprätta årsredovisningar. 

Mikroföretag definieras av utredningen som de företag som inte överskrider mer 
än ett av följande kriterier; medelantal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner 
kronor och nettoomsättning 3 miljoner kronor. Utredningen har valt att ansluta 
gränsvärdena för mikroföretag till en redan etablerad nivå i Sverige som bestäm-
mer om ett aktiebolag måste ha en revisor. Med denna avgränsning kommer 

                                                      
1 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, 
koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag. 
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enligt utredningen 257 900 företag i Sverige att definieras som mikroföretag. Detta 
motsvarar cirka 70 procent av de cirka 364 900 företag som utgör s.k. mindre 
företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554, ÅRL).2  Cirka 107 000 företag som 
är att definiera som mindre företag enligt årsredovisningslagen skulle alltså inte 
omfattas av utredningens förslag. 

Utredningens avgränsning avviker och är lägre än vad direktivet maximalt med-
ger undantag för. Direktivet medger undantag för de företag som inte överskrider 
mer än ett av följande kriterier; medelantal anställda 10, balansomslutning på 
350 000 euro (motsvarande cirka 3 miljoner kronor) och en nettoomsättning på 
700 000 euro (motsvarande cirka 6 miljoner kronor). Betydligt större företag än 
vad utredningen föreslår kan alltså enligt direktivet undantas från vissa redovis-
ningsbestämmelser. Enligt utredningen har såväl Storbritannien som Tyskland 
använt direktivets gränsvärdesnivåer. I Sverige skulle enligt utredningen 299 800 
företag, cirka 82 procent av de cirka 364 900 företag som utgör s.k. mindre företag 
enligt ÅRL, bedömas som mikroföretag enligt direktivets gränsvärden. 

De nya bestämmelserna om mikroföretag kommer att utgöra en viss konkurrens-
fördel för dessa företag, eftersom företagen bland annat får en lägre administrativ 
börda och därmed också lägre kostnader. För övriga företag utgör skillnaderna i 
regelverket en relativ konkurrensnackdel. Konkurrensverket konstaterar att 
utredningens förslag leder till en gränsdragningsproblematik som kan medföra 
vissa konkurrenssnedvridande effekter, såväl nationellt som inom EU. 
Konkurrensverket bedömer emellertid att intresset av regelförenkling i samman-
hanget är angeläget och generellt gynnar företagandet och tillväxten på sikt. 
Regleringen av företagandet har stor betydelse för tillväxten, särskilt för små 
företags nyetablering och expansion. Regelförenklingar kan medföra besparingar 
för företagen som leder till en ökad effektivitet och konkurrensförmåga. För att så 
långt som möjligt undvika tröskeleffekter som försvårar för små företag att 
expandera bör gränsvärdena för vad som bedöms som ett mikroföretag läggas så 
högt som möjligt. Konkurrensverket förordar därför att direktivets maximala 
gränsvärdesnivåer tillämpas. 

  

                                                      
2 Utredningen använder antalet mindre företag respektive mikroföretag år 2012 enligt SCB:s 
undersökning Företagens ekonomi. 
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Konkurrensverket tillstyrker alltså utredningens förslag att det i svensk redovis-
ningslagstiftning införs en ny företagskategori, mikroföretag. Konkurrensverket 
förordar dock att direktivets maximala gränsvärdesnivåer tillämpas. 

_____________________________ 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit 
konkurrenssakkunnige Mårten Törnqvist.  

Dan Sjöblom 

 Mårten Törnqvist 
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