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Remissyttrande över delbetänkandet Aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 
2008:49) och promemoria om minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag – 
kompletterande underlag 

  

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade delbetänkande och promemoria på remiss 
och lämnar följande yttrande.  
 
Sammanfattning 
 
Brå anser det vara svårt att överblicka vilka konsekvenser en sänkning av aktiekapitalet skulle 
kunna få i ett ekobrottsperspektiv. Förslaget måste också ses i ljuset av att revisionsplikten 
försvinner för små företag. Sammantaget innebär det att en formell etableringströskel och 
kontrollåtgärd inte längre finns kvar.   
 
För det fall man väljer att genomföra en sänkning av aktiekapitalet framstår utredningens 
huvudförslag rimligt med en sänkning till 50 000 kr.  
 
Seriositetsspärr 
 
Som framgår av betänkandet syftar kravet på kapitaltillskott i samband med stiftande av ett 
aktiebolag att bland annat fungera som en s.k. seriositetsspärr. Den tidigare höjningen från 5 
000 kr till 50 000 kr som gjordes år 1973 motiverades bland annat av att man ville söka undvika 
en oseriös användning av bolagsformen (Slutbetänkandet Ekonomisk brottslighet i Sverige SOU 
1984:15).  
 
Brå delar utredningens bedömning att det är svårt att säga något om hur stor betydelse 
aktiekapitalgränsen har för att förhindra oseriöst utnyttjande av bolagsformen (s. 115). Sett från 
ett historiskt perspektiv utgör den nuvarande gränsen på 100 000 kr dock inte en särskilt hög 
tröskel. Den ovannämnda höjningen som gjordes år 1973 ledde exempelvis till att 
aktiekapitalkravet med dagens penningvärde skulle motsvara ca 290 000 kr. Höjningen följdes 
av krav på ytterligare en höjning1 liksom krav på näringstillstånd i kritiska branscher och att 
företag i så kallade riskbranscher skulle ställa säkerhet för skatter och avgifter. Bortsett från den 
vandelsprövning som länge gällt för yrkestrafik och servering av alkohol genomfördes dock inte 
förslagen om näringstillstånd och krav på säkerhet.  
 

                              
1 (Brå pm 1980:1 Likvidationsförfarandet enligt aktiebolagslagen) 
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Även om man i en tidigare ekobrottsdiskussion lyft fram behovet av trösklar för inträde, särskilt 
för att få driva aktiebolag, kan det vara möjligt att dessa hinder inte varit särskilt effektiva. 
Vilken betydelse en sänkning – oavsett storlek – av aktiekapitalgränsen kan komma få är, enligt 
Brå:s mening, svårt att säga då man samtidigt måste beakta de övriga reformer som föreslås på 
området. Det är exempelvis osäkert om förslaget om slopad revisionsplikt för de minsta 
företagen2 genom vilket omkring 96-97 procent av alla aktiebolag inte längre behöver en 
revisor, kommer att införas och vad detta kan komma att få för betydelse i praktiken. 
Revisorerna, som har en lagstadgad anmälningsskyldighet för brottsmisstankar de upptäcker i 
samband med revisionsuppdraget, har inom svensk ekobrottsbekämpning betraktats som ett 
viktigt förebyggande verktyg.3 
 
Sänkning till 50 000, 20 000 kr eller 1 kr? 
 
Mot bakgrund av ovanstående osäkra parametrar menar Brå att utredningens huvudförslag om 
en sänkning av aktiekapitalkravet till 50 000 kr vore det mest försiktiga och därmed även mest 
fördelaktiga. Brå ser även positivt på förslaget att låta utvärdera reformen, men menar att man 
måste tydliggöra hur snart efter införandet en sådan ska ske. Brå vill i detta sammanhang också 
lyfta vikten av ökad forskning på området och att man noga följer utvecklingen av de föreslagna 
reformerna och de effekter som de kan få på den ekonomiska brottsligheten.  
 
 
Detta beslut har fattats av undertecknad myndighetschef. I den slutliga handläggningen har 
deltagit verksjuristen och enhetschefen Lars Korsell och juristen Saadia Aitattaleb, 
föredragande. 
 
 
Jan Andersson 
 
    Saadia Aitattaleb 
 

                              
2 Avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32.  
3 Brå:s remissvar över betänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) från den 16 juli 2008. 


