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                                                      REMISSVAR  
Datum: 2008-08-04 

 Ert datum: 2008-04-04 
 Er beteckning: Ju2008/3092/L1 

 
      
 
   Regeringskansliet 
   Justitiedepartementet 
   103 33 STOCKHOLM 

 
 
Remissvar: Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) 

 

 

Sammanfattande remissvar 

 

Den Nya Välfärden tillstyrker förslaget om införande av undantag i revisionsplikten för 

små företag. 

 

Den Nya Välfärden tillstyrker förslaget att för att undantas från revisionsplikten bör 

föreslagna gränsvärden för företag tillämpas.  

 

Den Nya Välfärden avstyrker förslaget om införande av utvidgad upplysningsskyldighet för 

ökad kontroll av företag. 

 

Den Nya Välfärden tillstyrker förslaget om att införandet av de nya bestämmelserna ska 

träda i kraft den 1 juli 2010.  

 

1. Tillämpade gränsvärden för undantag 

 

De av utredningen föreslagna gränsvärdena för när undantag från revisionsplikten kan 

medges är enligt förslaget: 

 

- medelantalet anställda är maximalt 50  

- redovisad balansomslutning om maximalt 41,5 miljoner kronor  

- redovisad nettoomsättning om maximalt 83 miljoner kronor  
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under de två senaste räkenskapsåren. 

 

Om minst två av gränsvärdena passeras får inte företaget undantag från revisionsplikten. Med 

de föreslagna gränsvärdena anpassas svensk nationell lagstiftning till EG-rätten. 

Att inte använda sig av de föreslagna maximala gränsvärdena kan på sikt ge de svenska 

företagen en konkurrensnackdel gentemot övriga liknande företag inom EU vars länder 

tillämpar de maximalt tillåtna gränsvärdena. 

 

 

2. Utvidgad upplysningsskyldighet 

 

Den Nya Välfärden avstyrker en utvidgad upplysningsskyldighet för företagen gentemot 

Skatteverket. Då omfattningen av föreslagen utvidgad upplysningsskyldighet inte har 

redovisats för grundligt i förslaget kan vi på den grunden inte tillstyrka förslaget. För att ett 

tillstyrkande ska beaktas måste förslaget ytterligare preciseras vad gäller till exempel urval av 

kontrollerade företag, förväntad administrativ kostnad för företagen och framför allt den 

totala omfattningen av den utökade kontrollen. 

 

Som utredningen mycket riktigt påpekar har  

 

”Skatteverket i dag mycket goda möjligheter att utreda oklarheter och kontrollera att 

uppgifter som lämnats i självdeklarationer är riktiga.” 

 

Den föreslagna utvidgade upplysningsskyldigheten ska enligt förslaget dessutom omfatta inte 

enbart i dag revisionspliktiga företag utan även omfatta alla bokföringspliktiga juridiska 

personer. Det medför att över en halv miljon enskilda firmor påverkas av en utökad statlig 

kontrollmöjlighet.  

 

Utökade kontrollmöjligheter för staten medför ökade kostnader för företagen. Ett av 

huvudsyftena med undantag i revisionsplikten är just att minska företagens administrativa 

kostnad. En utvidgning av upplysningsplikten medför en ökad administrativ kostnad för 

företagen. Både för de i dag revisionspliktiga men framförallt för de i dag icke 

revisionspliktiga företagen. De enskilda firmorna får enligt förslaget en ökad administrativ 

kostnad om upplysningsskyldigheten utökas.  För de i dag revisionspliktiga företagen riskerar 
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den administrativa kostnaden att helt enkelt förskjutas från revision till statlig kontroll. Den 

positiva effekten av utredningens förslag riskerar att helt utebli om utvidgad 

upplysningsskyldighet införs. 

 

Den Nya Välfärden förordar att det nuvarande kontrollsystemet behålls oförändrat.  

 

 

 

 

 

Patrik Engellau    

Företagarombudsmannen  

Den Nya Välfärden    


