Justitiedepartementet

En frivillig revision
Små aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor

Revision ska bli frivillig för majoriteten av aktiebolagen i Sverige.
Minskningen av den administrativa bördan för aktiebolag kan beräknas
till 2,5 miljarder kr 1 .
Reformen utgör sannolikt den största regelförenklingen för aktiebolag
någonsin.
Regeringens förslag syftar till att aktiebolagen så långt som möjligt själva
ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin organisation och
förvaltning.
Revisionsplikten inskränks enligt förslaget även för vissa andra företag,
bl.a. handelsbolag.
Valmöjligheten står enligt förslaget öppen för privata aktiebolag som
underskrider minst två av följande värden:
• 3 anställda,
• 1,5 miljoner kr i balansomslutning och
• 3 miljoner kr i nettoomsättning.
Det finns i dag cirka 349 000 aktiebolag i Sverige. Reformen omfattar
cirka 72 procent av samtliga eller ungefär 250 000 aktiebolag. Dessutom
berörs uppskattningsvis 15 000 handelsbolag (av de 21 200 som i dag är
revisionspliktiga).
Noterade bolag och andra publika bolag omfattas inte av reformen och
ska alltså alltid ha en revisor. Detsamma gäller alla finansiella företag.
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Enligt beräkningar gjorda med hjälp av Tillväxtverkets databas ”Malin”
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Ett aktiebolag som inte är revisionspliktigt och som vill välja bort revision ska enligt förslaget fatta ett beslut av den innebörden. Det innebär
att bolaget ska ta ställning till revisionsfrågan på en bolagsstämma. Om
bolaget väljer bort revision, ska bolagsordningen ändras. Den befintliga
revisorn ska entledigas. Både bolagsordningsändringen och entledigandet
ska anmälas till Bolagsverket.
Det föreslås vidare att den fasta mandattiden för revisorer i aktiebolag
ändras från fyra år till ett år.
I lagrådsremissen föreslås även att det gränsvärde som avgör om ett företag är skyldigt att upprätta årsredovisning på grund av sin storlek höjs till
gränsvärdet 50 anställda/40 miljoner kr i balansomslutning/80 miljoner
kr i nettoomsättning. (Företagen ska ha uppfyllt minst två av dessa
gränsvärden, minst två år i sträck).
Även det gränsvärde som används för att skilja mellan större och mindre
företag i årsredovisningslagen höjs enligt ovanstående. Höjningen har
betydelse för hur många uppgifter som måste lämnas i företagens
årsredovisningar.
Slutligen föreslås att Skatteverket ska ha möjlighet att under löpande
beskattningsår förelägga ett företag att lämna uppgifter eller visa upp
handlingar för kontroll av att viss dokumentationsskyldighet enligt
skattelagstiftningen kan fullgöras. Detta ska garantera kvaliteten på
redovisningen i de bolag som väljer bort revision. Syftet är att
Skatteverket ska kunna göra riktade insatser för att förmå företagen att
iaktta reglerna om bokföring. Samtliga företag omfattas, alltså inte bara
de som i och med reformen får välja bort revision.
Sverige är i dag princip ensamt i Europa om att kräva revision av alla
aktiebolag. Med regeringens förslag följer Sverige nu den linje som sedan
en tid gäller inom övriga EU.
Syftet med reformen

Revision är bra för många företag. Nyttan av att få en kvalitetsstämpel på
bolaget, och av att ha någon att vända sig till med frågor om skatter och
annat, uppväger kostnaden för många aktiebolag.
Revisionsplikten gäller i dag alla aktiebolag, men alla har inte samma
nytta av en revisor. Någon kanske anlitar en auktoriserad redovisningskonsult som kan vara en revisor eller någon annan ekonomutbildad. Andra bedriver en väldigt liten verksamhet med få
affärshändelser under året.
Regeringen vill att de bolagen ska få välja själva vad de vill lägga sina
pengar på.

3

Reformen innebär ett stort ansvar för bolagen. Regeringen är dock
övertygad om att bolagen är vuxna det ansvaret. Revisionsbranschen och
redovisningsbranschen kommer att kunna ta fram nya tjänster för
företagen, som är billigare och som är lättare att anpassa till företagens
behov.
Utgångspunkten för oss är att Sveriges företagare vill göra rätt. Alla
bolag har ett intresse av ordning och reda i verksamheten; det ger bättre
affärsmöjligheter.
Många aktiebolag kommer sannolikt att behålla sin revisor. En
revisorsgranskad årsredovisning kommer även fortsättningsvis att vara en
kvalitetsstämpel som många banker och andra efterfrågar.
Effekterna för småföretagare

De bolag som väljer bort revision sparar in arvodet till revisorn. Detta
uppgår i regel till 10 000–20 000 kr för ett litet aktiebolag.
Alla som väljer bort revisorn kommer inte att spara in hela arvodet.
Några aktiebolag kanske väljer att investera en del av besparingen i
tjänster; som t ex redovisningskonsulter. Det är också möjligt att det kan
bli dyrare att låna i bank om man inte har någon revisor.
Många kommer sannolikt att välja att ha kvar sin revisor, antingen för att
man tycker att det är värt kostnaden eller på grund av krav från t ex
banker. Dessa kommer inte att märka av någon skillnad med de nya
reglerna.
Poängen är att den som kan bolaget och bolagets behov bäst företagaren själv - får välja vilket alternativ som hon eller han tror är mest
fördelaktigt för bolaget.
Ikraftträdande

Regeringen föreslår att lagen ska träda i kraft den 1 november.
Årsredovisningen för det innevarande räkenskapsåret måste dock
revideras.
Statsfinansiella kostnader av förslaget

Regeringen gör bedömningen att reformen kan komma att kosta cirka
1,3 miljarder kronor per år, på grund av minskade skatteintäkter.
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Skatteverket ges förstärkta resurser på 40 miljoner kr per år för att
hantera den nya skyldigheten att lämna uppgifter om företagens
bokföring.

