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Departementspromemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag  

(Ds 2019:6), Ju2019/ 01733/L1 

Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovannämnda promemoria på remiss. 

BFN:s verksamhetsområde är bl.a. att utveckla god redovisningssed vad gäller företagens 

bokföring och redovisning genom att ge ut allmänna råd till bestämmelserna i 

bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL). Förslaget i promemorian att sänka 

aktiekapitalet för privata aktiebolag rör de associationsrättsliga reglerna för aktiebolag och rör 

alltså inte direkt BFN:s verksamhetsområde. I princip har nämnden inte synpunkter på 

områden som faller utanför vårt specifika verksamhetsområde. Vad gäller nu aktuellt förslag 

med sänkt aktiekapital anser dock BFN att det ändå är relevant att framföra följande.      

Genom BFN:s serviceverksamhet tar kansliet emot telefonsamtal och e-postfrågor om 

bokföring och redovisning. För BFN:s kansli är det tydligt att många företag, särskilt 

nystartade, har ett mycket stort behov av hjälp och stöd inom bokförings- och 

redovisningsområdet för att uppfylla de krav som ställs på företag inom detta område. För 

företagare som inte har tillräckliga kunskaper eller erfarenhet inom bokföring och redovisning 

samt därtill inte heller ekonomiska resurser att anlita professionell hjälp så är kraven enligt 

BFL och ÅRL inte alltid helt lätta att uppfylla. Följden av det blir en ökad risk för 

felaktigheter i bokföringen och  redovisningen i övrigt. När det gäller aktiebolag så ska de 

alltid  avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning. Årsredovisningen ska också 

offentliggöras genom att den ges in till Bolagsverket. En årsredovisning är ett relativt 

omfattande dokument till innehåll och regler. Numera behöver små privata aktiebolag inte 

heller ha revisor. Detta medför i sig en ökad risk för fel i årsredovisningen. Samtliga dessa 

omständigheter är sådana som kan medföra att företagare gör sig skyldiga till t.ex. 

bokföringsbrott.  

Ett aktiebolag med aktiekapital om endast 25 000 kr, och särskilt ett nystartat, kan efter 

relativt kort tid bli likvidationspliktigt p.g.a. kapitalbrist enligt bestämmelserna i 

aktiebolagslagen varvid krav inträder att bl.a. upprätta kontrollbalansräkning. Det finns i 

samband med detta också ansvarsbestämmelser för styrelse och ägare för de fall de inte 

uppfyller kraven i aktiebolagslagen. Om bolaget ska leva vidare i en sådan situation krävs att  

ägarna skjuter till kapital. Trots att associationsrätten faller utanför BFN:s 
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verksamhetsområde framkommer det i serviceverksamheten vid BFN:s kansli att det även på 

området aktiebolagsrätt finns ett stort behov av information, hjälp och stöd om vad som gäller 

associationsrättsligt.  

Sammantaget är BFN till viss del tveksam till att sänkt aktiekapital är en ändamålsenlig väg 

för att uppnå de konsekvenser och positiva effekter som anges i promemorian.  

 

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

 

Stefan Pärlhem 

kanslichef 

 

  Catarina Ranta 

  föredragande 

 

 


