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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 april 2008 beretts tillfälle att yttra sig över 

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

 

Sammanfattning 

 

Sveriges advokatsamfund är positivt till att revisionsplikten avskaffas för små företag. Ett 

monopol bryts och fri konkurrens införs. Många företag kan spara kostnader.  

 

Sammanfattningsvis har Advokatsamfundet följande synpunkter. Förvaltningsrevisionen kan 

avskaffas. Allmän bokföringskontroll och utvidgad upplysningsskyldighet får accepteras. Re-

visionsavtal med längre mandattid än ett år bör kunna sägas upp i förtid. Ändringar i bolags-

ordningen avseende utmönstring av bestämmelser rörande revisor bör kunna ske gratis eller 

till reducerad kostnad under viss tid. En generell regel bör införas med innebörd att samtliga 

bestämmelser om revisor eller revision ska gälla endast om bolaget är skyldigt att ha revisor. 

Särreglering för advokataktiebolag behövs inte i lag.   

 



 

3 kap. 1 § 8 p. aktiebolagslagen 

 

Den föreslagna bestämmelsen innebär att bolagsordningen ska ange antalet revisorer, om bo-

laget ska ha revisor enligt angivna bestämmelser. Detta förefaller vara en opraktisk ordning, i 

vart fall såvitt avser det fall då skyldigheten att ha revisor följer av 9 kap. 1 § 1 p. aktiebolags-

lagen, där sådan skyldighet kan uppstå respektive upphöra över tid beroende på de faktorer 

som anges i nämnda bestämmelse. Advokatsamfundet föreslår därför att 3 kap. 1 § 8 p. aktie-

bolagslagen i den föreslagna lydelsen utgår. Bestämmelse i bolagsordningen om ett högre 

antal revisorer än vad som följer av lag bör, i likhet med bestämmelser om revision utan laglig 

skyldighet, göras fakultativ.  

 

9 kap. 1 § aktiebolagslagen 

 

Den föreslagna lydelsen av 9 kap. 1 § bör justeras. I första stycket punkten 1 och i andra 

stycket bör lydelsen ”mer än ett” bytas till ”minst två”, då detta skrivsätt är ett enklare och 

tydligare. Motsvarande justering bör göras i 12 § lagen om utländska filialer och i 2 § första 

stycket 3 p. revisionslagen. 

 

I kommentaren till den föreslagna nya lydelsen av 9 kap. 1 § aktiebolagslagen sägs att om ett 

bolag upphör att överskrida två av de tre gränsvärdena, ska detta beaktas först om bolaget 

upphör att överskrida samma gränsvärden två räkenskapsår i följd (sid. 269). Vidare sägs att 

det skulle kunna övervägas att införa en sådan bestämmelse även i lagtexten. Advokatsam-

fundet tillstyrker att lagtexten kompletteras med ett sådant förtydligande.   

 

7.2.2 Förvaltningsrevision 

 

Någon förvaltningsrevision ska inte utföras ens av en revisor som utses enligt 9 kap. 9 a § i 

förslaget (minoritetsrevisor). Det ska dock även i fortsättningen vara möjligt att utse en sär-

skild granskare enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen. Granskaren kan då ges i uppdrag att 

granska förvaltningen. Om bolaget har en revisor, eller om minoritetsrevisor utses, kan han 

eller hon också utses till granskare om detta är kostnadseffektivt. Advokatsamfundet ser där-

för ingen anledning till att det föreskrivs att en minoritetsrevisor skall utföra förvaltningsrevi-

sion, utan detta får hanteras inom ramen för de regler som gäller för särskild granskning. 



 

7.6.2 Förslag till åtgärder mot skattefel; Allmän bokföringskontroll och utvidgad upp-

lysningsskyldighet 

 

Advokatsamfundet är i princip negativt till regleringar som påverkar integriteten och medför 

ökad generell myndighetskontroll. Dessutom kan kontrollen och upplysningsskyldigheten 

komma att ta tid och kostnader i anspråk för de företag som berörs. Dessa negativa konse-

kvenser, vilka blir följden av en allmän bokföringskontroll och en utvidgad upplysningsskyl-

dighet, får i sammanhanget anses uppvägda av de positiva konsekvenser som förslaget om 

avskaffande av revisionsplikt innebär i övrigt. 

 

7.7.2 Övergångsreglering  

 

Avtal mellan revisor och revisionsklient på längre mandattid än ett år torde i de flesta fall ha 

föranletts av regleringen av mandattiden i 9 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen. Revi-

sionsplikten bör kunna avskaffas så snart som möjligt. En bestämmelse, som säger att revi-

sionsavtal med längre mandattid än ett år ska kunna sägas upp i förtid utan ersättningsskyl-

dighet, bör därför införas. Sådan uppsägning bör kunna ske med verkan tidigast från slutet av 

den årsstämma som har att behandla årsredovisningen för det räkenskapsår som löper vid la-

gens ikraftträdande. 

 

7.7.3 Äldre bolagsordningsbestämmelser 

 

Efter den nya lagens ikraftträdande kan ett bolag ha avskaffat revisionen men bolagsordning-

en fortfarande innehålla bestämmelser om att bolaget ska ha revisor. Detta är inte önskvärt, då 

det skapar oklarhet. Det är dock svårt att ange ett bra sätt att åstadkomma en snabb ändring. 

 

Däremot kan man uppmärksamma att alla bolag som avskaffar revisionen är skyldiga att an-

mäla detta vid äventyr av vite. När det ändrade förhållandet anmäls, ska en ny bolagsordning 

ges in till Bolagsverket. En sådan registreringsåtgärd kostar idag 800 kronor. Om alla de cirka 

310 000 aktiebolag som berörs av förändringen ska vara skyldiga att betala för registreringen, 

innebär detta en sammanlagd kostnad på 248 miljoner kronor. Det kan därför övervägas om 

registreringen ska vara gratis, eller om det skall vara möjligt att låta göra en sådan registrering  

 



 

gratis eller till reducerad kostnad under en viss övergångstid, för att därigenom uppmuntra att 

ändringarna sker snabbt. 

 

Författningskommentar, Allmänt, sid. 266  

 

Aktiebolagen kommer även efter de ändringar som föreslås innehålla bestämmelser om vad 

en revisor ska göra och att vissa handlingar ska granskas av bolagets revisor. Sådana bestäm-

melser kan uppfattas som obligatoriska och generella till sin natur, trots att många bolag inte 

kommer att ha någon revisor. Detta förhållande skapar förvirring. Man bör inte, som i utred-

ningen, jämföra detta med den reglering som gäller för en verkställande direktör, nämligen att 

det i aktiebolagslagen finns bestämmelser om verkställande direktör, vilka inte gäller för bo-

lag som saknar VD. Reglerna om verkställande direktör är förhållandevis få och i huvudsak 

koncentrerade till ett kapitel, medan regler om revision och revisor finns utspridda på flera 

ställen i aktiebolagslagen. Man bör därför införa en generell regel, av innebörd att samtliga 

bestämmelser om revisor eller revision ska gälla endast om bolaget enligt lag är skyldigt att 

ha revisor. Lämpligen placeras denna generella, förtydligande regel som ett nytt sista stycke i 

9 kap. 1 § aktiebolagslagen.  Särregleringar i enskilda paragrafer, t.ex. i  

3 kap. 1 § första stycket 8 p. aktiebolagslagen, blir då onödiga. 

 

Övrigt 

 

Utredningen föreslår inte något undantag för små aktiebolag som driver advokatverksamhet. 

Enligt Advokatsamfundets mening är detta heller inte nödvändigt att reglera i lag. Advokat-

samfundet kommer även i fortsättningen att reglera frågan i bokföringsreglementet eller mot-

svarande reglering. 
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