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Inställning och motivering  
 
 
Förbundet har tagit del av innehållet i slutbetänkandet och mot bakgrund av utredningens olika förslag  
i detta, lämnas följande kommentarer. 
 
I delbetänkandet ”Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv” (SOU 2014:22), redovisade 
utredningen sina överväganden och förslag avseende genomförandet av direktivet. I det nu aktuella 
kompletterande slutbetänkandet, redovisas utredningens överväganden och förslag avseende den svenska 
redovisningslagstiftningen i övrigt. 
 
Det är tillfredsställande, att man enligt direktivet även för Sveriges del, nu vill införa förenklade regler för 
så kallade mikroföretag. Utredningen föreslår nämligen att det i redovisningslagstiftnigen införs en ny 
företagskategori, mikroföretag. För mikroföretag ska gälla betydligt enklare årsredovisningsregler än för 
andra slag av företag som ska upprätta årsredovisning. 
 
Direktiven ger Sverige möjlighet - men inte skyldighet - att införa en ordning där mikroföretagen endast 
behöver upprätta översiktliga balans- och resultaträkningar samt endast lämna ett begränsat antal 
notupplysningar. 
 
Utredningen föreslår för Sveriges del, att ett mikroföretag per definition, ska vara ett företag med ett 
medelantal av anställda om tre personer, balansomslutning på 1,5 miljoner kronor och en nettoomsättning 
på tre miljoner kronor. Företag som är av allmänt intresse t. ex ett finansiellt företag, investmentbolag eller 
stiftelser, ska inte kunna vara mikroföretag. 
 
För mikroföretag föreslås dessutom ett antal administrativa förenklingar när det gäller undertecknandet av 
årsredovisningen, fastställelseintyg och meddelanden om brister i redovisningshandlingar. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dessutom föreslås att mikroföretagen på sikt ska kunna inge årsredovisningen elektroniskt men denna och 
andra liknande frågor får avgöras inom ramen för Uppgiftslämnarutredningen. 
 
Utredningen föreslår att den nuvarande ÅRL ersätts med en ny årsredovisningslag och har upprättat ett 
förslag till en sådan ny lag. Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 
2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. 
   
 
I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen Wiggo Lindgren, varit 
föredragande. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Leif Svensson 
Förbundsordförande  


