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Promemorian Lägre kapitalkrav för privata 
aktiebolag (Ds 2019:6) (Ju2019/01733/L1) 

Företagarförbundet har har fått möjlighet att yttra sig i ovanstående promemoria och anför följande: 

Företagarförbundet Fria Företagare avstyrker förslaget.   

FF är för ett lägre aktiekapital men anser att kapitalkravet för aktiebolag inte bör sänkas innan borgenärsskydds-
reglerna ses över och ett effektivt borgenärsskydd utan koppling till aktiekapitalet har ersatt de nuvarande 
reglerna. Dessutom anser FF att förslaget riskera att driva fler företag in i en onödig administrativ situation 
genom att kontrollbalansräkning skall upprättas när halva aktiekapitalet är förbrukat. Med en lägre nivå kommer 
fler företag att hamna här och får sysslar med administration istället för det hantverk man startade företaget för. 

Se över borgenärsskyddsreglerna först 
Aktiekapitalets uppgift är i huvudsak att skydda bolagets borgenärer genom att tjäna som marginal mellan 
bolagets tillgångar och och skulder. Funktionen kan som utredaren påpekar ifrågasättas då ett belopp om 50 000 
SEK snabbt försvinner vid ett obestånd. Men att sänka kravet skulle ytterligare försämra denna funktion för 
borgenärer. Därför bör borgenärsskyddsreglerna först ses över och därefter kan aktiekapitalet sänkning komma på 
fråga igen. 

Risk för mer administration och kostnader 
Reglerna för borgenärsskyddsreglerna är idag komplexa och enligt aktiebolagslagen skall en kontrollbalansräkning 
upprättas i de fall hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Detta tar tid och kraft och är besvärligt att efterleva för 
en småföretagare som ofta får ta hjälp av revisor vilket i sin tur kostar betydande pengar. Med ett sänkt krav på 
aktiekapital riskerar antalet fall av upprättande av kontrollbalansräkning ytterligare öka vilket i sin tur medför 
arbete och kostnader som ytterligare belastar småföretagaren.  
Med ett sänkt aktiekapital kan bolaget dessutom snabbare befaras hamna i en sådan situation att aktiekapitalet 
är förbrukat. I en sådan situation kan personligt betalningsansvar inträda om nämnda regler inte följs och 
verksamheten drivs vidare. Detta kan i sin tur leda till förödande ekonomiska konsekvenser för den enskilde samt 
ökade samhällskostnader. 
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Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, 
enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas 
roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och 
tjänster till våra medlemmar. 

mailto:mats.assarsson@ff.se
http://www.ff.se

