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Angående betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av 

bokföringslagen (SOU 2021:60) 

 

Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över ovan nämnda betänkande.  

 

Del 1 Förenklade regelverk för mikroföretagande  

 

Ekobrottsmyndigheten har, utifrån det verksamhetsområde myndigheten har att bevaka, inget 

att erinra mot de förslag som framförs i del 1 i betänkandet men önskar framföra följande 

synpunkter. 

 

Utredningen föreslår att ett antal förenklingar som identifierats ska utredas vidare.  

 

4.3.1 Ändrade gränsvärden för frivillig revision. 

 

I betänkandet föreslås att frågan om att slopa revisionsplikt för företag ska utredas vidare vad 

gäller företag som inte når upp till följande gränsvärden: nettoomsättning om 20 miljoner 

kronor, balansomslutning på 20 miljoner kronor och anställda om högst nio personer. 

Ekobrottsmyndigheten anser att revisionspliktens omfattning bör belysas ur fler perspektiv än 

de som föreslås i betänkandet, t.ex. revisionens brottsförebyggande effekt och betydelse för 

redovisningens kvalitet. 

 

4.3.3 Reglerna om kapitalbrist 
 

I betänkandet föreslås att regeringen ska låta utreda kapitalbristreglerna i aktiebolagslagen i 
syfte att förenkla dessa. . Bland annat bör det utredas vidare om det finns förutsättningar för att 

kontrollbalansskyldigheten inte ska gälla de första sex månaderna under det första 

räkenskapsåret. Det föreslås vidare att en sådan utredning ska innehålla förslag om att 

eventuellt avskaffa det personliga betalningsansvaret. Ekobrottsmyndighetens delar 

utredningens uppfattning att reglerna om kapitalbrist bör utredas vidare, men anser att den 

centrala frågan vad gäller kontrollbalansskyldigheten är att utreda hur borgenärsskyddet ska 

tillvaratas.  

 

Del 2 Modernisering av bokföringslagen  

Ekobrottsmyndigheten har ingen erinran mot betänkandets förslag i de delar som avser 

avsnittet om bokföring för enskild verksamhet för företag som avses i 6 kap. 1 § 

bokföringslagen (1999:1078), BFL och förändringar av terminologin i 7 kap. BFL.  

Ekobrottsmyndigheten har dock följande synpunkt på förslaget till ändring i 7 kap. 6 § BFL. 

Ekobrottsmyndigheten har ingen erinran mot utredningens beräkning av att företagens 

administrationskostnader skulle minska om möjlighet ges att förstöra originaldokument och 
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fysiska bärare av elektroniska handlingar efter överföring av uppgifter till nytt format. 

Huruvida dessa behov är av större vikt än att handlingarna sparas i kontrollsyfte och vid 

utredning av brott bör övervägas noga. Ekobrottsmyndigheten vill i detta sammanhang 

framhålla att fysiska originalhandlingar i flera fall har haft stor betydelse i bevishänseende. I 

takt med den tekniska utvecklingen får denna form av bevisföring dock allt mindre betydelse.  

Det bör ändock betonas att det i vissa brottsutredningar skulle kunna uppstå betydande 

bevissvårigheter om kravet tas bort på att ursprunglig räkenskapsinformation ska sparas efter 

konvertering.       

         

När ska en originalhandling få förstöras? 

 

Ekobrottsmyndigheten ansluter sig till experten Anna Ericsons särskilda yttrande som 

innebär att det inte ska vara tillåtet att förstöra dokument eller elektronisk handling innan den 

affärshändelse som verifieras i dokument eller i en elektronisk handling har bokförts i 

enlighet med god redovisningssed. Syftet är att säkerställa att de uppgifter som finns i 

originaldokumenten faktiskt dokumenteras korrekt i företagets bokföring. Det kan förtydligas 

att originaldokumentet inte behöver vara tillgängligt i företagets bokföringssystem eller 

användas som underlag i samband bokföringsåtgärden utan endast sparas i avvaktan på att 

den konverterade informationen har bokförts.   

 

Utformning av lagtext avseende 7 kap. 6 § sista meningen 

 

Ekobrottsmyndigheten ansluter sig till synpunkterna i experterna Therese Allards och Anna 

Ericsons särskilda yttranden att betänkandets förslag inte är tillräckligt tydligt vad gäller vilka 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att konvertering från ett originaldokument till 

företagets egna bokföringssystem ska få utföras. Ekobrottsmyndigheten instämmer i 

experternas förslag till utformning av 7 kap. 6 § BFL sista meningen.  

 

Del 3 Tydligare regler för kombiuppdrag  

 

Ekobrottsmyndigheten är positiv till att det tydliggörs i lagstiftningen hur en revisor ska 

förhålla sig till jävsreglerna när det gäller kombiuppdrag och tillstyrker betänkandets förslag 

om att göra undantag från huvudregeln vid byråjäv vid revision av icke noterade företag. 

Ekobrottsmyndigheten har dock en annan uppfattning om vilket gränsvärde som ska 

användas för att undantagsregeln ska tillämpas. Enligt myndigheten bör gränsvärdet för 

revisionsplikt för aktiebolag användas som gräns för att få undantag och därigenom avse till 

storleken betydligt mindre associationsformer än de som i betänkandet föreslås omfattas av 

undantaget från byråjäv. En sådan utformning av regelverket skulle kunna öka incitamentet 

för sådana mindre företag och föreningar att efterfråga revisionstjänster och bidra till en 

tydlighet när det gäller syftet med kraven på revision och bestämmelserna om byråjäv samt 

hur dessa hänger ihop med varandra.            
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga 

handläggning har biträdande rättschefen Birgitta Resenius deltagit. Strategiske ekorevisorn 

Henrik Lundin har varit föredragande. 

   

Monica Rodrigo 

 

    Henrik Lundin  
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