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Europeiska kommissionens förslag till ändringar i EG:s
redovisningsdirektiv - Mikroföretag (Ju2009/1979/L1)
Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovanstående förslag på remiss.
BFN har granskat förslaget utifrån ett redovisningsperspektiv och är positiv till att
det i redovisningsdirektivet införs en möjlighet att undanta mikroföretag från
direktivet.
BFN anser att det är oklart om ovanstående förslag även kan omfatta privata
europabolag, se Förslag till EG-förordning om privata europabolag
/Ju2008/5674/L1). Om så är fallet kan det bli stora variationer i redovisningsreglerna
för privata europabolag som är mikroföretag, beroende på hur landet där bolaget har
sitt säte har använt möjligheten till undantag från direktivet.
BFN vill framföra följande synpunkter vad gäller en implementering i svensk
lagstiftning.
Borgenärsskydd och arbetsgivaransvar
BFN är tveksam till om det är lämpligt att i svensk lagstiftning införa det föreslagna
undantaget fullt ut för företag i vilka ägarna inte har något personligt
betalningsansvar. Det är även tveksamt att införa undantaget fullt ut för företag som
har anställd personal utöver ägarna. Behovet av borgenärsskydd och
arbetsgivaransvaret i dessa företag gör att det bör ställas vissa krav på redovisning,
avslut och offentliggörande.
Samordning av gränsvärden
Det finns idag två gränsvärden som avgör hur ett företag ska/får avsluta den löpande
bokföringen. BFN anser inte att det bör införas ytterligare gränsvärden. Gränsvärdet
för mikroföretag bör vara det samma som för övriga företag som inte har så
omfattande verksamhet och ekonomi.
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Fortsatta krav på avslut av den löpande bokföringen
BFN förutsätter att en implementering inte kommer att påverka de nyligen införda
ändringarna i redovisningslagstiftningen om att alla bokföringsskyldiga företag ska
avsluta den löpande bokföringen.
Ram för normgivningen
BFN anser att det behövs en ram i lagstiftningen som grund för nämndens
normgivning för de bolag som berörs av ett undantag. Ramen bör innehålla någon
form av stöd, t.ex. vilka grundläggande principer som ska tillämpas.
Fortsatt krav på offentliggörande
BFN anser att bör det övervägas om kravet på offentliggörande ska kvarstå för
mikroföretagen på grund av avsaknaden av personligt betalningsansvar för ägarna i
dessa bolag.
Bolagsverkets och Skatteverkets pågående projektet om samordnad inlämning av
räkenskapsuppgifter kan komma att innebära att det i framtiden inte blir en lika stor
administrativ börda att offentliggöra bokslutet.
Samband med pågående förändringar i lagstiftningen m.m.
Ett införande i svensk lagstiftning måste ses tillsammans med förslagen i de
utredningar som nu behandlas av Justitiedepartementet, t.ex. Enklare redovisning,
Avskaffande av revisionsplikten för små företag och Aktiekapital i privata aktiebolag
samt även med de regler i ABL som ställer vissa krav på ett aktiebolag.

Detta yttrande har beslutats av BFN:s kanslichef efter föredragning.
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