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Delbetänkande - Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 

 

 

 

Småföretagarnas Riksförbund har genom remiss av den 16 maj 2014, beretts tillfälle att avge yttrande över 

ovan rubricerade delbetänkande om genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv. 

 

I juni 2013 antogs ett nytt redovisningsdirektiv som ersätter de två direktiv som antogs när Sverige blev 

medlem i EU. Delbetänkandet innehåller den utredning som gjorts beträffande förutsättningarna för 

införandet av det nya direktivet i svensk lagstiftning. 

 

Det nya redovisningsdirektivet innehåller, liksom de tidigare direktiven, bestämmelser om företagens 

årsredovisningar och koncernredovisningar. Motsvarande svenska bestämmelser finns i årsredo-

visningslagen (ÅRL, 1995:1554). De nya reglerna ska enligt förslaget träda i kraft den 20 juli 2015. 

 

Beträffande den kategori av företag som omfattas av direktivet gäller det för alla aktiebolag och vissa 

handels- och kommanditbolag. 

 

När det gäller gränsdragningen mellan små och stora företag, en definition som är intressant för Förbundet, 

har man satt följande gränsvärden. Antal anställda 50, balansomslutning 40 miljoner kronor och 

nettoomsättning 80 miljoner kronor. Om ett företag överstiger minst två av dessa värden, ska det anses som 

ett medelstort företag och inte ett småföretag. 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån uppgick för år 2012 antalet företag som måste upprätta årsredovisning till 

450 000 stycken. För årsredovisningspliktiga företag som är i delbetänkandets mening små företag, innebär 

flertalet av de föreslagna ändringarna förenklingar i och med att ett flertal bestämmelser, särskilt vissa 

upplysningskrav, inte längre ska tillämpas på dessa företag. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser Förbundet det mest positiva med införandet av direktivet i svensk lagstiftning. Ett av de främsta 

syftena med direktivet är nämligen att förenkla för de små företagen. Vid en tillämpning av de föreslagna 

storlekskriterierna för företag i lagförslaget, framgår inte bara enligt ovan att 450 000 svenska företag är 

skyldiga att upprätta årsredovisningar, utan även av annan aktuell statistik från Statistiska Centralbyrån, att 

cirka 98 procent av alla aktiva företag i företagsregisteret är små företag. Detta talar för att även det alldeles 

övervägande antalet årsredovisningspliktiga  företag är små företag och därmed kommer att beröras av 

förenklingarna i lagförslaget. 

 

Följande exempel kan lämnas på upplysningar som små företag inte längre ska behöva lämna: 

 

löner, sociala avgifter och pensionskostnader 

fördelning av anställda på kvinnor och män 

vissa långfristiga skulder och ställda säkerheter 

antalet aktier 

vinstandelsbevis 

 

Förbundet menar införandet av direktivet innebär ett stort steg framåt beträffande regelförenklingar för de 

små företagen. Efter en övergångsperiod då vissa uppgifter ändå fortsättningsvis måste lämnas till 

Statistiska Centralbyrån, kommer det begränsade uppgiftslämnandet att innebära en stor administrativ 

besparing för de små företagen. 

 

Tillväxtverket har gjort beräkningar av de små företagens administrativa kostnader för att uppfylla dagens 

krav på uppgifter till cirka 100 miljoner kronor per räkenskapsår. Besparingarna för små företag på grund av 

den nu redovisade begränsade uppgiftslämnandet uppgår enligt samma beräkningar till cirka 70 miljoner 

kronor per räkenaspsår.  

 

Förbundet anser sammanfattningsvis att genomförandet av EU:s nya redovisningsdirektiv är mycket positivt 

för de svenska småföretagen. Utredningen avser också att i sitt slutbetänkande ta ställning till om direktivets 

särskilda regler för ”mikroföretag bör utnyttjas i Sverige. Förevarande förslag innehåller nämligen ingen 

definition av dessa företag eller några särskilda bestämmelser för mikroföretag. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundet ställer sig alltså positivt till alla nya lagar och bestämmelser som medför regelförenklingar och 

minskad administrativ börda för de små företagen. Det vore därför utmärkt om utredaren i sitt kommande 

förslag till lagändring ville ta ställning till de andra resterande delarna av redovisningsdirektivet beträffande 

mikroföretagen.  

 

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen Wiggo Lindgren, varit 

föredragande. 

 

 

 

Med vänlig hälsning  
 

Leif Svensson 

Leif Svensson 

Förbundordförande 

Småföretagarnas Riksförbund 


