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Revisorsinspektionen har mot bakgrund av de intressen som myndigheten har att företräda följande synpunkter.
Förslaget är ett inslag i regeringens strategi att bl.a. främja företagandet. I promemorian
redogörs för de risker som ett lägre satt kapitalkrav för privata aktiebolag medför och att
det kan finnas anledning att överväga behovet av en översyn av reglerna om tvångslikvidation.
Sett ur myndighetens perspektiv är frågan om utformningen av de associationsrättsliga
reglerna, i detta sammanhang närmare bestämt de bestämmelser som berör det s.k.
kapitalskyddet och borgenärsskyddet i aktiebolag, av särskilt intresse. Frågor om
kapitalbrist och därmed förenade frågor om bolagets förmåga till fortsatt drift och om
kontrollbalansräkning är vanligt förekommande i myndighetens tillsynsverksamhet.
Revisorsinspektionen har i ett tidigare remissyttrande1 avstyrkt en sänkning av kravet på
aktiekapital till en krona för privata aktiebolag. De synpunkter som fördes fram då gör
sig, på ett generellt plan, fortfarande gällande. Revisorsinspektionen instämmer vidare i
det som sägs i den remitterade promemorian om att det finns ett behov av att se över
Yttrande daterat den 4 februari 2009 ”Delbetänkande av Utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU
2008:49) samt Justitiedepartementets promemoria om minsta tillåtna kapital i privata aktiebolag –
kompletterande underlag (Er ref. Ju2008/4316/L1).
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2
reglerna om tvångslikvidation, där inräknat reglerna om upprättande av kontrollbalansräkning, redan med anledning av den sänkning av aktiekapitalet i privata aktiebolag som
genomfördes år 2010. Genomförs förslaget i den remitterade promemorian betonas
detta behov ytterligare.
Vad gäller nu aktuellt förslag bedömer Revisorsinspektionen att det sannolikt kommer
vara sådana små aktiebolag som inte är skyldiga att ha revisor eller som väljer att inte ha
revisor som främst berörs; detta med beaktande av hur revisionsplikten för aktiebolag
sedan en tid är utformad. Förslaget skulle därför inte ha en betydande effekt för
revisorskåren som helhet, låt vara att reglerna om tvångslikvidation och
kontrollbalansräkning m.m. påverkas i viss mån. Sett ur det perspektivet finner
Revisorsinspektionen att det, utifrån myndighetens intressen, inte finns skäl att avstyrka
förslaget.
Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av
chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt avdelningsdirektören Philip Lagerling, som har föredragit ärendet.
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