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Remissyttrande betänkandet En översyn av 
årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) 

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande och anför 
följande. 
 
3.6 En ny kategori av företag – mikroföretag 
Utredaren föreslår att det införs en ny kategori mikroföretag. Liksom andra storlekskategorier av 
företag ska kategorin mikroföretag avgränsas med hänsyn till företagets balansomslutning, 
nettoomsättning och medelantal anställda. Gränsvärdenivåerna ska vara; medelantal anställda 3, 
balansomslutning 1,5 miljoner kronor och nettoomsättning 3 miljoner kronor. Den tekniska 
utformningen av gränsvärdena för frivillig revision i aktiebolagslagen justeras i enlighet med 
utredningens förslag till ändringar i ÅRL. 
 
Företagarna delar bedömningen att de förenklade reglerna för mikroföretag inte ska tillämpas på 
finansiella holdingföretag, företag av allmänt intresse, investmentföretag och stiftelser. För dessa 
företag finns ett behov för utomstående intressenter av en mer utförlig redovisning. 
 
Även om ytterligare en kategori av företag kan förefalla att krångla till systemet ytterligare är det 
angeläget att förenklingar införs och framtida förenklingar möjliggörs därför tillstyrker 
Företagarna införandet av kategorin mikroföretag. Det gäller dock att minnas att de företagare 
som anser det angeläget med en mer sofistikerad redovisning eller vars intressenter har behov av 
det kan välja att inte tillämpa undantagen för mikroföretag i sin redovisning. 
 
Företagarna anser att gränsen för mikroföretag bör sättas på högst möjliga av 
konkurrensneutralitetsskäl. Svenska aktiebolag ska inte ha dyrbarare eller krångligare regler att 
följa än motsvarande företag i andra EU-länder. Enligt uppgift i betänkande förfaller såväl 
Danmark som Finland att inför regler för mikroföretag på direktivets högsta gränsvärde. Därför 
bör gränsen för mikroföretag vara företag som inte överskrider mer än ett av de tre gränsvärdena 
10 anställda, balansomslutning på 3 miljoner kr och nettoomsättning på 6 miljoner kr. 
 
Samordningen av gränsen för revisionsplikt viktig för att inte ha för många olika gränser att hålla 
reda på. Företagarna föreslår därför att om lagstiftaren väljer en högre gräns för kategorin 
mikroföretag att gränsen för revisionsplikt ändras i motsvarande mån.  
 



3.7.1 Särskilt om periodisering 
Utredaren föreslår att mikroföretag inte bör undantas från skyldigheten att periodisera vissa 
intäkter och kostnader i balans- och resultaträkningen. 
 
Företagarna förespråkar en rak kontantmetod även för de allra minsta aktiebolagen och enskilda 
firmor. Med andra ord att mikroföretag ska bokföra utgifter och inkomster vid betalning och att 
någon periodisering inte ska behöva göras i bokslutet.  
 
För att det ska innebära en reell förenkling måste dock såväl regler angående bokföring och 
redovisning som inkomstskatt och mervärdesskatt samordnas vad gäller en rak kontantmetod. 
Även om skattefrågorna är utanför direktiven hade det varit värdefullt om utredningen 
utförligare belyst ev. problem. Frågan om periodisering för mikroföretag bör därför utredas 
särskilt på ett sätt som tar upp såväl redovisning, skatter och associationsrättsliga 
kapitalskyddsregler m.m. för att belysa såväl möjligheter som risker med en rak kontantmetod. 
 
6.6 Förvaltningsberättelsen i små och medelstora företag 
Utredaren föreslår att Sverige inte utnyttjar redovisningsdirektivets möjligheter till undantag för 
små och medelstora företag beträffande innehållet i förvaltningsberättelsen. 
 
Företagarna föreslår att undantaget utnyttjas och att det blir frivilligt att lämna 
förvaltningsberättelse. I småföretag är förvaltningsberättelse ofta en schabloniserad text som inte 
tillför de upplysningar som kreditgivare och andra behöver utan dessa använder annan mer 
aktuell information. Viktigt att notera är att de uppgifter med noter m.m. som lämnas i resultat- 
och balansräkningen. 
 
Sammanfattningsvis 
Företagarna tillstyrker förslaget om att införa en kategori mikroföretag. Dock bör 
gränsdragningen ändras för största möjliga antal företag ska ha möjlighet att välja de enklare 
reglerna. 
 
Företagarna anser att det bör tillsättas en ny utredning som tar upp enbart frågan om möjligheten 
att tillåta mikroföretag att inte periodisera vissa intäkter och kostnader enligt direktivet. Detta för 
att bättre belysa frågan ur flera perspektiv som inkomstskatt, mervärdesskatt, 
kapitaltäckningsregler m.m. förutom de redovisningstekniska. 
 
Företagarma föreslår även att det ska bli frivilligt att lämna förvaltningsberättelse för små och 
medelstora företag. 
 
 
 
Företagarna 
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