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Redovisningskrav för små och medelstora företag 

Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om redovisningskrav för små 

och medelstora företag, särskilt mikroföretag 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 192.2 och 232.2 i EG-fördraget, 

– med beaktande av ramavtalet av den 26 maj 20051 om förbindelserna mellan 

Europaparlamentet och kommissionen, 

– med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2008 om ett förenklat företagsklimat på 

områdena bolagsrätt, redovisning och revision2, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 juni 2008 med titeln ”Tänk 

småskaligt först – En ”Small Business Act” för Europa” (KOM(2008)0394), 

– med beaktande av yttrandet av den 10 juli 2008 från högnivågruppen av oberoende 

intressenter för administrativa bördor om minskning av administrativa bördor inom det 

prioriterade området bolagsrätt/årsredovisning, 

– med beaktande av sin ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 

2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om ändring 

av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för 

medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning3, 

 

– med beaktande av kommissionens uttalande i Europaparlamentet under 

plenarsammanträdet den 18 december 2008 om redovisningsskyldigheter för medelstora 

företag, 

– med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. De befintliga redovisningsreglerna i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 

1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag4 (det fjärde 

bolagsrättsdirektivet) och rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat 

på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning5 (det sjunde 

bolagsrättsdirektivet) är ofta mycket betungande för små och medelstora företag, särskilt 

för mikroföretag (mycket små företag). 

B. Högnivågruppen av oberoende intressenter för administrativa bördor har redan i sitt ovan 

nämnda yttrande uppmanat kommissionen att undanta mikroföretag från 
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redovisningsdirektiven. 

1. Europaparlamentet påminner kommissionen om att ett enhetligt och harmoniserat 

redovisningssystem i EU underlättar handeln på den inre marknaden. Samtidigt är 

befintliga redovisningsregler ytterst betungande mikroföretag, som till exempel små 

detaljhandlare eller hantverksföretag. Om dessa företag har verksamhet främst i en 

enskild medlemsstat på lokal eller regional nivå har de ingen gränsöverskridande 

inverkan på den inre marknaden eller på konkurrensen inom EU. Därför bör 

medlemsstaterna ha möjlighet att undanta dessa företag helt eller delvis från gällande 

redovisningsskyldigheter. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag som 

tillåter att medlemsstaterna från tillämpningsområdet för fjärde och sjunde 

bolagsrättsdirektiven undantar de företag som på balansdagen inte överskrider minst två 

av följande tre gränsvärden: 

– total balansräkning: 500 000 EUR 

– nettoomsättning: 1 000 000 EUR 

– genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret: 10 

om företagens verksamhet bedrivs på lokal eller regional nivå inom en enskild 

medlemsstat. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i syfte att underlätta en förenkling och 

harmonisering av bolagsrätten och särskilt redovisningsreglerna för den inre marknaden 

fortsätta med sitt arbete med översynen av det fjärde och sjunde bolagsrättsdirektivet och 

före utgången av 2009 lägga fram en enhetlig europeisk redovisningsram. Parlamentet 

påminner kommissionen om att enhetliga normer kommer att bidra till en minskad 

administrativ börda för alla små och medelstora företag och öka insynen för alla berörda 

parter. En förenkling bör även i hög grad stimuleras av ett strukturerat införande av 

XBRL (Extensible Business Reporting Language) på Europanivå. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 

kommissionen. 


