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REVISIONSPLIKT – NÄR INTRÄDER OCH UPPHÖR DEN? 

Vi tänkte passa på att påminna om de regler som gäller kring 

revisionsplikten. Regelverket har inte förändrats, men det är en relativt 

vanlig fråga som ställs till oss.  

I första hand styr aktiebolagets bolagsordning om aktiebolaget får avstå att 

ha revisor. Om det enligt bolagsordningen står att bolaget ska ha revisor, så 

kan inte bolaget välja att avstå att ha revisor. Men även om bolagsordningen 

inte kräver att aktiebolaget har en vald revisor kan revisionsplikt inträda 

enligt aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen ska aktiebolag ha en revisor 

om minst två av följande tre gränsvärden uppfylls två år i rad: 

• Fler än 3 anställda, 

• Mer än 1 500 000 kr i balansomslutning, 

• Mer än 3 000  000 kr eller mer i nettoomsättning. 

Det blir då det nästkommande årets bokslut (år 3) som måste revideras. 

Revisionsplikten inträder även för ett moderbolag som inte enskilt överstiger 

de ovan angivna tröskelvärdena, men där koncernen som helhet gör det. 

Ett bolag som märker att de inte längre kommer att överskrida ovan 

tröskelvärden ska ändå ha kvar sin revisor det första året som tröskelvärdena 

inte överskrids. När en årsredovisning som visar att tröskelvärdena inte 

längre överskrids fastställts så kan bolaget välja att inte längre ha revisor. 

PRISBASBELOPP FÖR ÅR 2023 FASTSTÄLLT 

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kr för år 2023. Detta är 

en höjning från 2022 års prisbasbelopp som varit 48 300 kr. Det förhöjda 

prisbasbeloppet höjs till 53 500 kr (49 300 kr år 2022). Anledningen till att 

höjningen av beloppet är så pass stor är den höga inflationen. 

Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och 

skattesystemet. Höjningar sker då bland annat i garantipensionen, 

omvårdnadsbidraget, tak för ersättningar från sjuk- och föräldraförsäkring 

och studiemedel från CSN. 

Prisbasbeloppet styr även redovisning av materiella anläggningstillgångar i 

regelverket K2. Kostnadsföring får ske av inventarier med anskaffningsvärde 

under ett halvt prisbasbelopp, vilket blir under 26 250 kr år 2023. Överstiger 

anskaffningsvärdet detta belopp ska inventarien aktiveras som 

anläggningstillgång och avskrivning påbörjas. 

TILLSKOTT I 
PERSONALSTYRKAN 

Vi är glada att kunna presentera 

vår nya receptionist Madeleine 

Fäldt. Madeleine kommer ha 

hand om receptionen i Sundsvall 

och telefonväxeln för samtliga av 

våra kontor. 

Den 26-29 aug åker vi på ess2 på 

konferens. Kontoren kommer då 

vara stängda, men vi nås på vårt 

vanliga nummer 060-60 66 900. 

Här kommer ett nytt nyhetsbrev 

från oss med lite smått och gott 

som kan vara bra för er att ha 

koll på.  

Ni är alltid varmt välkomna att 

kontakta er konsult här på ess2 

om ni har några funderingar. 

 

 
 

 

 



SÅ UNDVIKS OSERIÖSA AKTÖRER 

Ekobrottsmyndigheten har uppdaterat sin checklista för hur oseriösa aktörer 

som använder företag som brottsverktyg kan undvikas. Checklistan kan 

användas för att upptäcka varningssignalerna i tid, oavsett vilken bransch 

företaget verkar i. Checklistan är uppbyggd som så att varje kryss i en ruta 

utgör en varningssignal, ju fler kryss desto större är risken och desto större 

anledning att göra en fördjupad granskning. Varningssignalerna väger olika 

tungt, där exempel på några av de tyngre varningssignalerna är: 

• Företaget har många styrelseförändringar under kort tid. 

• Årsredovisningen är inte inlämnad. 

• Det är svårt att komma i kontakt med företrädare. 

Checklistan ”Vet du vem du gör affärer med?” finns att hitta på 

ekobrottsmyndighetens hemsida. 

FASTIGHETSTAXERING AVSEENDE LANTBRUK ÅR 2023 

Skatteverket har under veckan öppnat fastighetstaxeringen. Från och med år 

2023 får många lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden. I snitt beräknas 

de öka med 24 procent sedan 2020 års taxering, men med stora variationer 

beroende på vart i Sverige fastigheten ligger. Anledningen till ökningen är de 

senaste årens prisutveckling.  

En nyhet för 2023 års taxering är att Skatteverket i första hand beräknar 

virkesförråd (dvs hur mycket skog som finns på fastigheten) utifrån skogliga 

grunddata, vilket är en sammanslagning av uppgifter från Lantmäteriet och 

Sveriges lantbruksuniversitet. Oavsett om Skatteverket räknat fram 

virkesförråd kan man som fastighetsägare ändra de förifyllda uppgifterna, 

om man anser att dessa inte stämmer. 

1 november är sista dagen att deklarera sin fastighet eller ändra sitt förslag 

till nytt taxeringsvärde. 
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Sundsvallskontoret 

Besöksadress: 

Landsvägsallén 4 

Postadress: 

Box 874 

851 24 Sundsvall 

060-60 66 900 

 

Ångekontoret 

Besöksadress: 

Bankgatan 5 

Postadress: 

Box 86 

841 21 Ånge 

0690-125 70 

 

Stödekontoret 

Besöksadress/postadress: 

Gyllenvägen 1 

864 41 Stöde 
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