
Sammanfattning av

Förenklingar för mikroföretag och
modernisering av bokföringslagen



Den 30:e juni överlämnade regeringens utredare Kristina Alsér 
sitt betänkande kring utredningen om Förenklingar för 
mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 
2021:60).

Bakgrunden till utredningen är ett kommittédirektiv från 
Regeringen den 30:e april 2020. Direktivet angav att utredningen 
skulle fokusera på att undersöka regelförenklingar för mikrobolag 
samt se över nuvarande bokföringslag i syfte att förbättra och 
modernisera lagtexten. 

Vi har läst igenom utredningen och sammanfattat de viktigaste 
punkterna rörande förändringar i Bokföringslagen. Vi har 
dessutom sammanställt de förslag som utredningen lyfter fram 
med syfte att förenkla för mikroföretagare.



Mikroföretag definieras som företag 
med högst 10 anställda och högst 
2 miljoner euro i årsomsättning eller 
balansomslutning.

Visste du att:



I direktivet lyfte regeringen särskilt fram arkiveringsreglerna 
och önskade förslag på hur lagar kopplat till lagring av fysiska 
verifikat, till exempel pappersfakturor eller papperskvitton, kan 
förändras. 

Ett problem som lyfts fram kopplat till lagstiftning idag är att 
den gör det svårt för företag att använda sig av ny teknik – 
exempelvis molntjänster som innebär att datalagringen sker 
på en server och inte lokalt på datorn.

Bokföringsprogram är idag i stor utsträckning helt digitala 
vilket innebär stor administrativ börda för företag som 
hanterar många fysiska verifikat. Dessutom får mindre företag 
svårigheter att efterleva GDPR-lagstiftningen när fysiska 
verifikat lagras i hemmakontor, källarlokaler eller andra mindre 
lämpade platser. 

Att möjliggöra förvaring av verifikat i molnet innebär ofta att 
lagringen sker på servrar utomlands. Dessutom kan det ibland 
vara svårt att avgöra i vilket land servern, där verifikatet finns 
lagrat, är belägen i eftersom företag ofta har servrar runt om i 
världen.



På Voitto har vi all vår serverkapacitet i 
Sverige. För dig som företagare innebär 
det en mer säker lagring av dina 
verifikat, personuppgifter och allt 
annat som du lagrar hos oss. Dessutom 
bidrar det till att skapa fler 
arbetstillfällen.

Visste du att:



För brottsbekämpande myndigheter, exempelvis Polis-,Tull och 
Ekobrottsmyndigheten, utgör detta ett problem. 

Om exempelvis polisen gör ett tillslag mot en brottsplats och 
hittar en öppen laptop måste nätverksanslutningen brytas innan 
en brottsplatsundersökning kan genomföras. Även om verifikatet 
är tillgängligt genom laptopen måste alltså polisen inhämta 
nödvändiga tillstånd från det land där servern är belägen och 
verifikatet är lagrade – i många fall är det fler än bara ett land.

Utredningens syfte har varit att:

1. analysera och identifiera olika regelverk som är betungande för 
mikroföretag och

2. lämna förslag på förenklingar av dessa regelverk och

3. se över bokföringslagen i syfte att åstadkomma ett modernt, 
teknikneutralt och enkelt regelverk som är anpassat till dagens 
förhållande

I denna artikel kommer vi att gå igenom de viktigaste 
slutsatserna från utredningen.



Modernisering av bokföringslagen
Sammanfattning

● Möjlighet att digitalisera fysiska verifikat
● Slopat krav på arkivering av orginalverifikat förutsatt
● att verifikatet har digitaliserats
● Fortsatt krav på lagring av verifikat inom Sverige
● Modernisering av språkbruket i lagtexten
● Förenklingar för företag som bedriver flera
● verksamheter och har separat bokföring.



Arkiveringsreglerna

Idag är företag enligt lag skyldiga att bevara verifikat med 
räkenskapsinformation i sitt ursprungliga material – även om 
räkenskapsinformationen har överförts till ett nytt material eller 
digitaliserats. Materialet ska dessutom sparas i minst fyra år efter 
utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Det betyder att fysiska kvitton, fakturor och dylikt inte får 
förstöras även om de exempelvis har scannats in och sparats på 
en dator.



Vanligtvis, om verifikatet inte kan eller 
har digitaliserats, är kravet att det ska 
sparas i 7 år efter det kalenderår då
räkenskapsåret avslutades. Det 
betyder att de flesta företagare idag 
har kvitton från 2014 lagrade.

Visste du att:



Utredningen förslår att kravet avskaffas helt. Vidare föreslår 
utredaren att bestämmelsen om överföring av 
räkenskapsinformation ändras genom att det nuvarande kravet 
att överföring ska ske på ett betryggande sätt ersätts med ett 
krav på att överföringen endast ska få genomföras om den inte 
innebär risk för att räkenskapsinformationen förändras eller 
försvinner. Således ska verifikaten fortsatt lagras men inte 
nödvändigtvis i fysisk form utan kan exempelvis lagras som en 
inscannad kopia förutsatt att lagringen säkerställs och att 
information inte försvinner vid inscanning. 

Positiva konsekvenser, i form av minskad administrativ börda 
och ekonomisk lättnader, är huvudmotivet till varför utredningen 
kommer med ovanstående två förslag. 

Beräkningar pekar på kostnadsbesparingar på 3,9 miljarder 
kronor per år. Cirka 30 procent av kostnadsbesparingarna kan 
hänföras till mindre företag som har en omsättning mellan 0,4 - 
80 miljoner kronor.

Utredningen tror inte att myndigheter som har behov av att 
utföra revision eller utreda brott får sämre möjligheter till detta 
vid en eventuell lagändring. Samma bedömning gäller för andra 
intressenter som kan behöva tillgång tillräkenskapsmaterial, 
exempelvis revisorer.

Språkbruket som idag används i bokföringslagens 7:e kapitel 
föreslås moderniseras. Termen maskinbart medium föreslås 
ändras till elektroniska handlingar och begreppet mikroskrift 
föreslås skrotas. 

Vidare föreslår man en mer modern och konsekvent reglering 
av former för bevarande. Exempelvis ska elektroniska 
handlingar bevaras i sitt ursprungliga informationsinnehåll och 
format. Det betyder att en faktura i PDF-format måste lagras i 
PDF-format.



Lagring av verifikat utomlands

Utredningen har övervägt ett avskaffande av bokföringslagens 
krav på förvaring av räkenskaps- information i Sverige samt 
kravet på anmälan av förvaring av räkenskapsinformation 
utomlands. Reglerna anses begränsa möjligheterna för 
bokföringsföretag att nyttja internationella molntjänster 
eftersom det hade inneburit att verifikaten kan lagras utomlands.

Utredningen anser att de kontroll- och bevisintressen som 
kraven grundar sig på fortfarande är relevanta. De skäl som talar 
för att de aktuella kraven skulle avskaffas väger inte upp mot de 
intressen som myndigheter och andra kontrollinstanser har. 

Därför föreslår utredningen att lagring av verifikat fortsatt ska ske 
inom Sverige. Det betyder att om företag vill använda sig av 
molntjänster måste lagringen av verifikaten ske inom Sverige.



Huvudregeln är att verifikat ska lagras i 
Sverige. Det finns dock undantag. 
Om följande förutsättningar är 
uppfyllda kan verifikat få förvaras 
utomlands:

Visste du att:

● Du har anmält platsen för förvaring till Skatteverket
● Du kan på begäran av Skatteverket eller Tullverket ge 
elektronisk åtkomst till räkenskapsinformationen för kontroll- 
ändamål under arkiveringstiden omedelbart
● Genom omedelbar utskrift kan du ta fram 
räkenskapsinformationen i Sverige
● Du förvarar räkenskapsinformationen i ett land inom EU eller i 
ett land med vilka Sverige har ingått avtal om rättsliga instrument 
med rättsverkningar som motsvarar EU-reglerna, exempelvis 
Island, Norge
och Lichtenstein.



Redovisning för företag som bedriver flera 
verksamheter

Ändringar av bokföringslagens 4:e kapitel föreslås även i 
utredningen. Förslaget innebär att företag som bedriver flera 
verksamheter och har separat bokföring för de olika 
verksamheterna inte ska vara skyldiga att löpande arkivera 
uppgifterna om ställning och resultat i de olika verksamheterna 
på en gemensam plats. Företagen ska istället löpande arkivera 
uppgifter om ställning och resultat i de olika verksamheterna på 
ett sätt som möjliggör en överblick över den samlade 
verksamhetens ställning och resultat.



Sammanfattning:
Inga förslag som lämnas i utredningen anses bemöta de 
områden som identifierats som särskilt betungande för 
mikroföretag. 

Utredningen föreslår:
● att hotelltillståndet avskaffas och
● ökade möjligheter att ersätta eller ändra befintliga 

små byggnader i strandskyddade områden.

Regelförenklingar för mikroföretag



Utredningen har fått i uppdrag att analysera och lämna förslag 
på specifika regelförenklingar som förenklar för mikroföretag. 
Följande områden har identifierats som särskilt utmanande för 
mikroföretagen:

● Ha anställda,
● Skatte- och momsregler,
● Dataskydd- och informationssäkerhet,
● Offentlig upphandling,
● Miljöregler,
● Plan- och byggregler,
● Branchspecifika regler.

De områden som utredningen kunde lämna förslag inom var 
begränsade. Utredningen skulle inte lämna förslag rörande den 
centrala arbetsrätten (Lagen om anställningsskydd, 
Arbetstidslagen, Semesterlagen osv.) , skatteområdet, 
handläggningstider för miljötillståndsprövningar eller 
socialförsäkringen inom de områden som rör trygghetssystem.

Gällande förenklingar i Redovisningslagstiftningen hänvisar man 
till den tidigare utredning på området (SOU 2015:8). Utredningen 
anser att de förslag man lämnar inte ligger inom de områden 
som företagen upplever som mest utmanande



Avskaffande av hotelltillståndet

Utredningen föreslår att hotelltillståndet som beskrivs i 
hotellagen (SFS 1966:742) avskaffas. De som driver hotell ska 
inte behöva ansöka om och beviljas tillstånd för att bedriva 
sådan verksamhet. Hotellen ska inte heller behöva utse en 
föreståndare. Motiveringen är att det ska öka konkurrensen, 
förenkla för hotellföretagen, minska deras kostnader och 
upphäva obefogade inskränkningar i näringsfriheten. 

Utredningen föreslår samtidigt att hotellverksamhet måste 
anmälas till Polismyndigheten. Anmälan ska vara enkel och 
kostnadsfri och möjliggör samtidigt tillsyn och kontroll.



Förenklingar gällande möjligheterna att 
ersätta eller ändra befintliga små 
byggnader i strandskyddade områden

Utredningen föreslår att förändringar av en liten befintlig 
byggnad i en strandskyddszon ska kunna ersättas av en annan 
liten byggnad utan krav på dispens. Även om det innebär 
förändrad användning av den nya byggnaden ska det inte krävas 
dispens förutsatt att det inte medför uppenbar negativ 
betydelse för att tillgodose strandskyddets syfte. För att uppnå 
förenklingarna föreslås en ny bestämmelse i Miljöbalken samt en 
ny bestämmelse i Plan- och Bygglagen.



voitto.se


