
Lagutskottets betänkande 

1984/85:13 

om effektivare företagsrevision (prop. 1984/85 :30) 

Sammanfattning 

1 betänkandet behandlas proposition 1984/85 :30 vari framläggs förslag 

till ändringar i aktiebolagslagen och lagen om årsredovisning m. m. i vissa 

företag. Vidare behandlas tre med anledning av propositionen väckta 

motioner (m, c, resp. fp) och ett fristående motionsyrkande ( c) om offent· 

liga revisorer i transnationella företag. Förslagen i propositionen syftar till 

att ge bättre möjligheter för att revisorerna skall kunna utnyttjas i kampen 

mot den ekonomiska brottsligheten. Förslagen innebär att revisorerna 

skall granska hur företaget fullgjort sina skyldigheter när det gäller skatter 

och avgifter. Revisorerna blir också skyldiga att lämna uppgifter om 

företagets angelägenheter till den som leder en förundersökning i brottmål. 

Vidare innebär förslagen att länsstyrelsen i vissa fall får besluta att företag 

som inte har kvalificerad revisor skall ha en sådan revisor. Slutligen 

föreslås att en revisor som lämnar sitt uppdrag i förtid skall anmäla sin 

avgång till länsstyrelsen. 

Utskottet tillstyrker bifall till propositionen och avstyrker bifall till 

samtliga motionsyrkanden. Utskottets ställningstagande är inte enhälligt. 

M-ledamöterna avstyrker propositionen på alla punkter. C-ledamöterna 

avstyrker propositionen såvitt gäller revisorernas granskningsskyldighet 

och utseende av kvalificerade revisorer. 

Propositionen 

1 proposition 1984/85 :30 föreslår regeringen (justitiedepartementet) ef

ter hörande av lagrådet att riksdagen skall anta i propositionen framlagda 

förslag till 

I. lag om ändring i aktiebolagslagen ( 1975: 1385 ), 

2. lag om ändring i lagen (1980:1103) om årsredovisning m. m. i vissa 

företag. 

Lagförslagen har fogats till detta betänkande som bilaga. 

Beträffande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisas till vad ut

skottet anför på s. 3. 

Motionerna 

Motioner väckta med anledning av propositionen 

Motion 1984/85:128 av Martin Olsson m. fl. (c), vari yrkas 

I. att riksdagen avslår proposition 1984/85 :30 såvitt avser 
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Rä11else: S. 2, rad 20 Tillkommer: av Olof Johansson och P. 0. Eriksson (båda c), 
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a) rc\·isorernas skyldighet att granska om holaget fullgjort sina skyldig

ht:ter giillandc skatter och avgifter. 

hJ liinsstyrelscns riill att hesluta att Yissa holag som ännu inte har 

kvalificerad re\·isor skall utse s{1dan re\ isor. 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts om förstärkning av resurserna för taxeringsrevision, 

3. att riksdagen som sin mening uttalar vad som i motionen anförts om 

vikten av att god revisionssed med avseende på revisors befattning med 

skatte- och avgiftsfrågor vidareutvecklas. 

Mo1in11 !98././85:129av Hans Pctersson i Röstånga m. n~ (fp). vari yrkas 

I. all riksdagen beslutar avslå proposition 1984/85 :30 i den del som 

gäller skyldighet för revisor att granska om ett bolag hai- fullgjort sina 

skyldigheter i fräga om skatter och avgifter, 

2. att riksdagen beslutar att revisor i samband med förundersökning i 

brottmål endast skall vara skyldig att lämna uppgifter till åklagare och 

bara under förutsättning att det föreligger skälig misstanke om brott. 

Mo1io11 1984/85:130 av Per-Olof Strindberg m. tl. (m), vari yrkas att 

riksdagen avslår propositionen_i dess helhet. 

M111ion 1•äck1 under allmänna mu1io11s1iden 1984 

M111i1111 /983. 8./:2./98 av Olof J.Jhansson och P. 0. Eriksson (häda c), 

\ ar_i yrkas. s[1vitt nu iir i fr:1ga, 

2. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om offentliga revisorer i 

trnnsnationella företag i enlighet med vad som anförts i motionen. 

Yrkande I i motion 2498 har behandlats av utskottet i betiinkande LU 

1983/84:29. 

Ltskottet 

/11led11i11g 

Enligt aktiebolagslagen ( 1975: 1385) är varje aktiebolag skyldigt att ha 

revisor. Ocksä ekonomiska föreningar skall ha revisor. Detsamma gäller 

för ideella föreningar som driver näringsverksamhet, handelsbolag och 

enskilda näringsidkare om rörelsens tillgångar överstiger visst gränsbe

lopp eller företaget har minst tio anställda. Närmare bestämmelser om 

revisort:r i ekonomiska föreningar och andra företag finns i lagen 

( 1951 :.308) om ekonomiska föreningar resp. lagen ( 1980: 1103) om årsre

dovisning m. m. i vissa företag. 

Revisorerna i olika företag har viktiga uppgifter. De skall skydda inte 
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bara aktieägarnas utan också borgenärernas och det allmännas intressen. 

Revisorsfunktionen är vidare ett medel i kampen mot den ekonomiska 

brottsligheten. Revisorernas granskningsarbete är iiven betydelsefullt för 

företaget som sådant genom att det kan bidra till att ekonomiska problem 

kan uppmärksammas i tid. Det är därför angeläget att företagen blir 

föremål för en sakkunnig revision och att revisorerna har en självständig 

ställning gentemot dem de skall granska. 

Under senare år har nera åtgärder vidtagits från statsmakternas sida för 

att stärka revisorernas ställning och skapa garantier för att revisionen blir 

sakkunnig. Enligt aktiebolagslagen (ABL) var tidigare endast vissa större 

bolag skyldiga att ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor men 

genom en lagändring år 1982 (prop. 1981/82:171. LU 1981/82:38) ut

sträcktes detta krav till att gälla alla aktiebolag. För bolag som bildats före 

den I januari 1983 inträder dock skyldigheten att ha kvalificerad revisor 

först vid årsskiftet 1987-1988. Tillkomsten av lagen om årsredovisning 

m. m. i vissa företag har inneburit att också vissa företag som drivs som 

handelsbolag eller ideell förening eller av en enskild näringsidkare blivit 

skyldiga att ha revisor och för de största av dessa företag har införts krav 

på att revisorn skall vara kvalificerad. 

1 den nu aktuella propositionen föreslås ändringar i ABL:s bestämmel

ser om revision. Genom förslagen förbättras enligt propositionen möjlig

heterna att på ett effektivt sätt utnyttja revisorerna i kampen mot den 

ekonomiska brottsligheten. 

Revisorerna skall enligt förslaget särskilt granska att bolaget har full

gjort sina skyldigheter i fråga om vissa skatter och avgifter. Om bolaget inte 

har fullgjort sina skyldigheter skall det anmärklls i revisionsberiittelsen. 

Vidare föreslås en skyldighet för revisorerna att på begäran lämna upplys

ningar om bolagets angelägenheter till den som leder en förundersökning 

i brottmål. 

I propositionen föreslås vidare att liinsstyrelsen skall få besluta att vissa 

bolag som ännu inte har en kvalificerad revisor skall utse en s<ldan revisor. 

Om det finns skäl till det, får länsstyrelsen också samtidigt förordna en 

kvalificerad revisor att vid sidan av övriga revisorer granska företaget. 

En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall enligt förslaget genast 

anmäla detta till liinsstyrelsen och härvid lämna en redogörelse för den 

granskning som han har utfört. 

De nya bestämmelserna för revision av aktiebolag föreslås i huvudsak 

bli tillämpliga även för de företag som är underkastade lagen om årsredo

visning m. m. i vissa företag, dvs. friimst handelsbolag med minst tio 

anställda. 

Den nya lagstiftningen föreslås triida i kraft den I januari 1985. 

Till grund för förslagen i propositionen ligger ett delbetiinkande (SOU 

1983 :36) Effektivare företagsrevision från kommissionen mot ekonomisk 

brottslighet. Betänkandet har remissbehandlats. 
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I det följande kommer utskottet att i särskilda avsnitt behandla de olika 

delfrågorna i propositionen och de motionsyrkanden som ansluter till 

varje fråga. 

Skalle- och avg(lisgranskning 

Enligt 10 kap. 7 § ABL och 4 kap. 7 § årsredovisningslagen skall revisorn 

i den omfattning god revisionssed bjuder granska företagets årsredovis

ningjämte räkenskaperna samt företagsledningens förvaltning. Revisions

arbetet omfattar tre delar, niimligen löpande granskning <.1v företagets 

räkenskaper. granskning av bokslut och årsredovisning samt den s. k. 

förvaltningsrevisionen. 

Viigledande för granskningens omfattning är god revisionssed. Fören

ingen Auktoriserade Revisorer FAR publicerar fortlöpande olika rekom

mendationer om god revisionssed. Dessa rekommendationer har <.1ntagits 

också av Svenska Revisorsamfundet SRS. Av betydelse är även de uttalan

den kommerskollegium gör i samband med sin tillsyn över auktoriserade 

och godkända revisorers verksamhet. 

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse. I 

10 kap. 10 § ABL och 4 kap. 10 § årsredovisningslagen finns vissa detalj

föreskrifter om vad revisionsberättelsen skall innehålla. Några särskilda 

bestiimmelser eller rekommendationer om revisorernas granskningsskyl

dighet niir det giiller skatter och avgifter finns dock inte i dessa lagrum. 

I propositionen föreslås att i 10 kap. 10 § ABL och 4 kap. 10 § årsredo

visningslagen införs en föreskrift om att revisorerna i revisionsberättelsen 

skall göra en anmiirkning om företaget inte fullgjort sina skyldigheter i 

fråga om skatter och avgifter samt - om anmiirkning gjorts - genast 

siinda in en avskrift av beriittelsen till liinsstyrelsen. Bestiimmeberna in

nebiir att revisorerna hlir skyldiga att granska hur företaget skött sina 

,rngganden friimst niir det giiller avdrag för och betalning a\ preliminiir 

A-skatt och kvarstående skatt för företagets anställda samt redovisning 

och betalning av arbetsgivaravgifter och merviirdeskatt. 

1 motionerna 1984185:128 (c), 1984/85:129 (fp) och 1984.185:1.30 (m) 

yrkas avslag på propositionen i förevarande del (yrkande I a i motion 128, 

yrkande I i motion 129 och motion 130 delvis). Motionärerna hiinvisar 

bl. a. till att revisionsarbetet bygger på att företagsledningen och revisorer

na har förtroer.de för varandra och att förslaget medför risker för en 

förtroendeklyfta. Vidare påpekas risken för att revisorernas sedvanliga 

arbetsuppgifter blir lidande om förslaget genomförs. 1 motion 130 påpekas 

dessutom att revisorerna i dag redan är skyldiga att granska företagens 

betalningar särskilt när det gäller skatter och avgifter. I motion 128 fram

framhålls hiirutöver att man i stiillet för att lagstiftningsvägen ge revisorer

na nya uppgifter bör öka förutsiittningarna för taxeringskontroll och tax

eringsrevisioner beträffande företag som misstiinks för ekonomisk brotts

lighet. Viktigt iir också enligt motion 128 att god revisionssed i fråga om 



LL 1984/85:13 

skatte- och avgiftsfdgor utvecklas vidare. Motioniirerna yrkar dels att vad 

som anförts om förstärkning av resurserna för taxcringsrevision ges rege

ringen till känna (yrkande 2). dels att riksdagen som sin mening uttalar vad 

som anförts om vidareutveckling av god revisionssed (yrkande 3 ). 

Utskottet vill för sin del framhålla att samhället inte kan acceptera att 

skattskyldiga skaffar sig ohehöriga krediter genom att de dröjer med 

betalningen av skatter och avgifter eller underlåter att betala dessa. För det 

allmiinna är det alltså av viisentlig betydelse att bcskattningssystemet fun

gerar på ett effektivt sätt. Skatteundandragande eller hetalningsförsum

melse i vissa företag är också till nackdel för näringslivet genom att dessa 

företag rnr oberiittigade fördelar i förhållande till andra företag som lojalt 

betalar sina skatter och avgifter. Som departementschefen framhåller bör 

det därför vara ett starkt intresse för alla lojala företag all man kommer till 

riitta med en sådan snedvridning av konkurrensförh<lllandcna inom nii

ringsl i vet. 

Med hänsyn till vikten av att skatte- och avgiftssystemet iir effektivt 

anser utskottet att det behövs en fortlöpande granskning av hur företagen 

sköter sina betalningsåligganden och att det är naturligt att man tar till vara 

den resurs som revisorerna utgör för denna granskning. F. n. har revisorer

na ingen rättslig skyldighet att göra någon granskning av hur företagen 

iakttar sina förpliktelser niir det gäller skatter och avgifter utan deras 

verksamhet är i första hand inriktad på att siikerstiilla ett rättvisande 

bokslut. I viss utsträckning bjuder emellertid god revisionssed att revisorn 

också ägnar uppmiirksamhet åt skatte- och avgiftsfrågor. Utskottet anser 

i likhet med motioniirerna i motion 128 att det iir betydelsefullt att begrep

pet god revisionssed på skatte- och avgiftsomrädet vidareutvecklas. En 

sttdan utveckling tar dock sannolikt l<ing tid och det iir angeliiget att 

förbiittringar p<'t omrädet genomförs snarast möjligt. Som departements

chefcn framh<iller iir fr~1gan sä viktig att det iir viil motiverat att revisorerna 

ges stöd i lag niir det giiller att hiivda en ny syn i fr<°tga L)m skatter och 

avgifter. Med anledning av vad som anförs i motionerna vill utskottet 

ocks<i framhålla att med den utformning granskningsskyldigheten ft1tt i 

propositionen man inte torde behöva hysa nägra farh<'\gor för att förslaget 

skall leda till en förtroendeklyfta mellan företagslcdningen och revisorn 

och till andra negativa effekter. 

På grund av det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen i 

aktuell del och avstyrker bifall till motionerna i motsvarande del. 

Något särskilt uttalande om utvecklingen av begreppet god revisionssed 

från riksdagens sida iir inte erforderligt. Utskottet avstyrker alltså bifall 

iiven till yrkande 3 i motion 128. 

Vad slutligen gäller förslaget i motion 128 om ökade resurser för tax

eringsrevision och taxeringskontroll har lagutskottet beslutat inhämta 

skatteutskottets yttrande över motionsyrkandet. Skatteutskottet har dock 

avstått från att yttra sig. 

I* Riksdagen 1984/85. 8 sam/. Nr 11 
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Lagutskottet anser för sin del att det är viktigt att det finns en effektiv 
taxeringsrevision och taxeringskontroll. Enligt lagutskottets mening bör 

det ankomma på regeringen att viiga behovet av en förstärkning på områ

det mot resurstilldelningen på andra angelägna områden. Spörsmålet bör 

liimpligen tas upp i samhand med budgetbehandlingen. Något särskilt 

tillkännagivande från riksdagens sida i enlighet med yrkande 2 i motion 

128 bör därför inte göras nu. Motionsyrkandet avstyrks alltså. 

U pp~i ·sn i ngukyld ig het 

Enligt 10 kap. 13 § första stycket ABL får revisorn inte till enskilda 
aktieägare eller utomstående liimna upplysningar om sådana bolagsange

liigenheter som han fått kiinnedom om vid fullgörande av sitt uppdrag. om 

det kan liinda till förfång för bolaget. Bryter revisorn mot tystnadsplikten, 

kan han bli skadeståndsskyldig. 

I I 0 kap. 13 §andra stycket finns bestämmelser om upplysningsskyldig

het. Revisorn är skyldig att till bolagsstiimman lämna alla upplysningar 

som bolagsstämman hegiir, om det inte skulle liinda till väsentligt förfang 

för bolaget. 

Revisorn är vidare skyldig att lämna bl. a. medrevisor, ny revisor och 

konkursfrirvaltare erforderliga upplysningar om bolagets angeliigenheter. 

Motsvarande bestämmelser finns i 4 kap. 13 § årsredovisningslagen. 

En revisors tystnadsplikt fritar honom inte från skyldighet att vittna vid 

huvudförhandling i brottmål. Han kan också bli skyldig att lämna upplys

ningar om företaget vid vittnesförhör under förundersökningen i brottmål. 

Närmare bestämmelser hiirom finns i 23 kap. 13 § rättegångsbalken (RR). 
En förutsättning för att vittnesförhör skall få äga rum redan på förunder

sökningsstadiet är att någon viigrar yttra sig angående omständighet som 
iir av \'ikt för utredningen eller att det eljest iir a\· ,·ikt för utredningen alt 

nt1gon hörs som vittne. Yittnesförhör rnr inte hållas innan förundersök

ningen fortskridit sC1 lt111gt att nt1gLHl skiiligen kan misstänkas för hrottet. 

Det krävs alltst1 en högre grad av misstanke iin vad som erfordras för att 

förundersökning skall få inledas. En sådan undersökning skall nämligen 

enligt 23 kap. RB påbörjas s.1 snart det finns anledning anta att ett hrott 

som hör under allmänt åtal begåtts. 

I propositionen föreslås att I 0 kap. 13 § ABL och 4 kap. 13 * ;\rsredovis

ningslagen ändras så att en revisor hlir skyldig att p;' hegiiran liimna 

upplysningar om företagets angeliigenheter till undersökningsledaren un

der förundersökning i brottmål. 

I motion 1984/85: 130 (m) yrka:; avslag pä propositionen i sin helhet. I 

motion 1984/85: 129 (fp) yrkas (yrkande 2) att revisorn skall vara skyldig 

att lämna upplysningar bara till åklagare och när skiilig misstanke om brott 

före I igger. 

D~1 förundersökning inletts med anledning av misstänkt brottslighet i 

samband med ett företags verksamhet är det enligt utskottets mening ofta 
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av stor betydelse för de hrottsutredande myndigheterna att kunna rn upp

lysningar direkt av företagets revisor. Som framgår av redogörelsen ovan 

kan en revisor f. n. bli skyldig att vittna under förundersökningen chl denna 

framskridit så långt att mera konkreta misstankar riktats mot en viss 

person. N;lgon rättslig skyldighet att i övrigt Himna upplysningar under 

förundersökningen har revisorn inte. Enligt kommissionen kan det dock 

möjligen hävdas att god revisorssed bjuder att revisorn redan vid polisför

hör lämnar de upplysningar som han så småningom kanske ändå tvingas 

lämna inför domstol men frågan har inte klart besvarats. Utskottet anser 

att det i många fall är värdefullt om revisorn kan höras på ett tidigare 

stadium av förundersökningen än vad som f. n. torde vara möjligt. Utskot

tet ansluter sig till departementschefens bedömning att samhällets intresse 

får anses vara överordnat de intressen som bestämmelserna om revisorns 

tystnadsplikt avser att skydda. Utskottet anser därför att det bör införas en 

uttrycklig bestämmelse om uppgiftsskyldighet för en revisor vid förunder

sökning i brottmål. Utskottet avstyrker alltså motion 130 i denna del. 

När det gäller den närmare utformningen av en sådan bestämmelse vill 

utskottet med anledning av förslaget i motion l 29 framhälla att enligt 23 

kup. J § RB ;]klagare iir förundersökningsledare i brottmål såvida inte 

ärendet är av enkel beskaffenhet, då polismyndigheten får leda undersök

ningen. Eftersom de förundersökningar där revisorns uppgiftsskyldighet 

kan komma att aktualiseras inte annat än i rena undantagsfall kan antas 

röra brott av enkel beskaffenhet kommer alltsä undersökningsledaren att 

vara åklagare. Önskemålet i motion 129 i denna del för alltsä anses tillgo

dosett genom förslaget i propositionen. En annan sak iir att - även om 

åklagaren formellt svarar för undersökningen - det ofta är en polisman 

som i praktiken sköter utredningen och håller förhören. Betriiffande frå

gan om det för inträde av uppgiftsskyldigheten bör kriivas skiilig misstanke 

om brott vill utskottet pilpeka att ett sådant krav i praktiken inte skulle 

medföra någon större förändring i förhållande till giillande ordning. Som 

utskottet ovan uttalat är det i många fall vi.irdefullt om revisorn kan höras 

på ett tidigare stadium av förundersökningen iin f. n. N<'igot siirskilt krav 

på viss styrka hos brottsmisstanken bör diirför inte stiillas upp. 

På grund av det anförda avstyrker utskottet bifall till yrkande 2 i motion 

129 och tillstyrker att den i propositionen föreslagna upplysningsskyldig

heten införs. 

I sammanhanget vill utskottet framhi\lla att den i propositionen före

slagna lagtexten synes vara mera vittgående iin V<td som egentligen torde 

vara avsikten med förslaget. Enligt de båda lagrummen kriivs det niimligen 

bara att en förundersökning inletts för att revisorn skall bli skyldig att 

lämna upplysningar. Undersökningen behöver diiremot formellt ej avse 

det företag som revisorn har granskat eller ens h<t nägon beröringspunkt 

med detta. Räckvidden av de föreslagna lagrummen begriinsas emellertid 

av bestämmelserna i RB om förundersökning. Utskottet vill bl. a. peka på 
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att enligt 23 kap. 6 § förhör bara för hållas med den som kan antas kunna 
lämna upplysning av betydelse för den aktuella brottsutredningen. Det 

kan alltså inte komma i fråga att revisorn hörs i andra fall än då han på 

något sätt har anknytning till det företag eller den person förundersöknin

gen avser. 

Kml(ficerade rel'isorer 

Som inledningsvis redovisats gäller numera enligt ABL att ett aktiebolag 

skall ha minst en kvalificerad revisor. Beträffande bolag som bildats före 

den I januari 1983 och som enligt äldre bestämmelser inte var skyldiga att 

ha kvalificerad revisor inträder dock skyldigheten att ha sådan revisor 

först vid årskiftet 1987-1988. Handelsbolag och andra företag som är 

underkastade årsredovisningslagen skall ha minst en kvalificerad revisor 

om värdet av företagets tillgångar överstiger I 000 gånger basbeloppet eller 
företaget haft minst 200 anställda i medeltal under de sista två räkenskaps

åren. 

Kommissionen mot ekonomisk brottslighet föreslog i sitt betänkande att 

länsstyrelsen skulle få förordna en offentlig revisor vid sidan av de ordi

narie revisorerna. I propositionen tar departementschefen avstånd från 

förslaget och föreslår i stället att länsstyrelsen i vissa fall får besluta att 

aktiebolag som ännu inte har kvalificerad revisor och årsredovisningsskyl

diga företag som saknar sådan revisor skall utse en kvalificerad revisor. 

Länsstyrelsen föreslås också få möjlighet att själv förordna en kvalificerad 

revisor i företaget. Bestämmelserna föreslås intagna i övergångsbestäm
melserna till lagen ( 1982:739) om ändring i aktiebolagslagen och 4 kap. 3 § 

årsredovisn ingslagen. 

I motion 128 (c) yrkas (yrkande I b) avslag på förslaget att länsstyrelse 

skall få besluta om kvalificerad revisor i vissa bolag. Motionärerna anser 

att det inte finns tillräckliga skäl att nu, när endast tre år återstår innan alla 

aktiebolag kommer att .ha kvalificerad revisor, genomföra förslaget. I 

motion 130 (m) yrkas avslag på propositionen i sin helhet. Motionärerna 

anser att förslaget beträffande revisorer ger möjligheter till missbruk och 

till onödiga och irriterande ingrepp i företagsamhetens villkor. 

I motion 1983/84:2498 ( c) yrkas (yrkande 2) att förslag skall föreläggas 

riksdagen om offentliga revisorer i transnationella företag. Motionärerna 

anser att det behövs en bättre kontroll av internredovisningen i transnatio

nella företag och att offentliga revisorer kan vara ett medel att nå detta mål. 

Vad först gäller kommissionens förslag om offentliga revisorer anser 

utskottet i likhet med departementschefen att en offentlig revisor i allmän

het skulle ha små möjligheter att förbättra situationen i bolaget. Det finns 

också anledning framhålla att tillkomsten av en offentlig revisor kan 

medföra risker för bl. a. motsättningar inom revisorskretsen och i reviso

rernas förhållande till bolagsledningen. Ett viktigt skäl som också talar 
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mot offentliga revisorer är att alla aktiebolag inom nägra <~r kommer att ha 

en auktoriserad eller godki.ind revisor. Vad utskottet s<'tlunda anfört giiller 

också den mer speciella frägan om offentliga revisorer i transnationella 

företag. Utskottet kan således inte stiilla sig bakom yrkandet i motion 2498. 

I likhet med departementschefen anser utskottet att ett hiittre si.itt att 

stärka revisorsfunktionen iir att påskynda övergången till kvalificerade 

revisorer i alla aktiebolag och att ge liinsstyrelsen möjligheter att besluta 

om kvalificerad revisor i företag som omfattas av årsredovisningslagen. 

Någon anledning att ändra den tidigare beslutade tidpunkten, årsskiftet 

1987-1988, för ett fullständigt genomförande av reformen när det gäller 

aktiebolag eller att ålägga alla företag som omfattas av årsredovisningsla

gen att ha kvalificerad revisor finns inte f. n. Utskottet anser att den i 

propositionen föreslagna ordningen är väl avvägd. Den ger möjlighet till 

ingripanden i de fall det är motiverat att företaget tillförs en kvalificerad 

revisor. 

Med h.änvisning till det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositio

nen i aktuell del och avstyrker bifall till motion 128 yrkande I b och motion 

130 i denna del. 

Anmälningsskyldighet ~·friförtida avgång 

En revisors uppdrag kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare. Ett· 

uppdrag att vara revisor tills vidare upphör när ny revisor utses. Ett 

tidsbegränsat uppdrag kan upphöra i förtid när revisorn eller den som 

utsett honom begär det. 

I propositionen föreslås att en revisor som avgår i förtid genast skall 

anmiila sin avgång till liinsstyrelsen och därvid li.imna en redogörelse för 

den granskning som han utfört. Skyldigheten skall gi.illa oavsett om revi

sorn avgår på egen begäran eller ej. 

I motion 130 (m) yrkas som tidigare redovisats avslag på propositionen 

i sin helhet. Någon motivering som tar sikte på anmiilningsskyldighcten 

finns inte i motionen. 

Enligt utskottets mening kan den nuvarande möjligheten att i förtid 

skilja en revisor från hans uppdrag inbjuda till missbruk. Ett företag kan 

sälunda vilja göra sig av med en revisor innan han hinner fullgöra sin 

lagstadgade rapporteringsskyldighet. Att revisorn när som helst kan entle

digas innebär också risker för att han kan utsiittas för otillbörliga påtryck

ningar. Även bakom en frivillig avgång kan dölja sig situationer där 

revisorn råkat i konflikt med företagsledningen och känt sig tvungen att 

avgä. Utskottet anser att den föreslagna anmiilningsskyldigheten iir ett 

liimpligt sätt att motverka de nackdelar som nuvarande ordning medför 

och tillstyrker att förslaget genomförs. Stiillningstagandet innebiir att mo

tion 130 i denna del avstyrks. 



LlJ 1984/85:13 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

10 

I. beträffande rel'isors granskningsskyltlighet ifråga om skatter och 

arg((ter 

att riksdagen med avslag på motion 1984/85: 128 yrkande 1 a, 

motion 1984/85: 129 yrkande 1 och motion 1984/85: 130 i denna 

del antar i proposition 1984/85 :30 framlagda förslag till dels lag 

om ändring i aktiebolagslagcn ( 1975: 1385) såvitt avser I 0 kap. 

I 0 §, dels lag om ändring i. lagen ( 1980: 1103) om årsredovisning 

m. m. i vissa företag såvitt avser 4 kap. I 0 §, 

2. beträffande förstärkning av taxeringsrevisionen 

att riksdagen avslår motion 1984/85: 128 yrkande 2, 

3. beträffande utveckling av begreppet god revisionssed 

att riksdagen avslår motion 1984/85: 128 yrkande 3, 

4. beträffande upplysningsskyldighet i brottmål 

att riksdagen med avslag på motion 1984/85: 129 yrkande 2 och 

motion 1984/85: 130 i denna del antar dels förslaget till lag om 

ändring i aktiebolagslagen såvitt avser 10 kap. 13 §,dels förslaget 

till lag om ändring i lagen om årsredovisning m. m. i vissa 

företag såvitt avser 4 kap. 13 §, 

5. beträffande offentliga revisorer i transnationella företag 
att riksdagen avslår motion 1983/84:2498 yrkande 2, 

6. beträffande hal(licerade revisorer 

att riksdagen med avslag på motion 1984/85: 128 yrkande I b och 

motion 1984/85: 130 i denna del antar de i propositionen fram
lagda förslagen till dels lag om ändring i aktiebolagslagen såvitt 

avser övergångsbestämmelserna till lagen ( 1982 :739) om änd

ring i aktiebolagslagen, dels lag om ändring i lagen om årsredo

visning m. m. i vissa företag såvitt avser 4 kap. 3 §, 

7. beträffande anmälningsskyldighet vidfiirtida avgång 

att riksdagen med avslag på motion 1984/85: 130 i denna del 

antar dels förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen såvitt 

avser I 0 kap. 5 §, dels förslaget till lag om ~indring i lagen om 

årsredovisning m. m. i vissa företag såvitt avser 4 kap. 5 §. 

Stockholm den 29 november 1984 · 

På lagutskottets vägnar 

PER-OLOF STRINDBERG 

Närvarande: Per-Olof Strindberg (m). Lennart Andersson (s), Stig Olsson 
(s), Martin Olsson (c), El vy Nilsson (s), Mona Saint Cyr (m), Arne Anders
son i Gamleby (s). Ingemar Konradsson (s), Allan Ekström (m), Marianne 
Karlsson (c), Owe Andreasson (s), Nic Grönvall (m), Sigvard Persson (c), 
Per Israelsson (vpk) och Bengt Silfverstrand (s). 
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Resenationer 

I. Revisors granskningsskyldighet i fråga om skatter och avgifter (mom. I) 

Per-Olof Strindberg (m), Martin Olsson (c), Mona Saint Cyr (m), Allan 

Ekström (m), Marianne Karlsson (c), Nic Grönvall (m) och Sigvard Pers

son (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med "Utskottet 

vill" och slutar med "motsvarande del" bort ha följande lydelse. 

Utskottet vill för sin del framhålla att företagsrevisionen i Sverige står på 

mycket hög nivå och att nuvarande regler om revisionen i aktiebolag och 

andra företag inte såvitt känt inneburit några nackdelar. En revisor skall 

iaktta såväl aktieägarnas som de anställdas, borgenärernas och det allmän

nas intressen. För att revisorn skall kunna utföra sitt granskningsarbete är 

det som utskottet framhållit då revisionsfrågor tidigare behandlats i riks

dagen (se LU 1981 /82:38) angeläget att förhållandet mellan företagsled

ningen och revisorn är förtroendefullt. Några åtgärder som kan rubba 

detta förhållande bör enligt utskottet inte genomföras utan att starka skäl 

föreligger. 

Enligt utskottets mening innebär förslaget i propositionen uppenbara 

risker för att företagsledningens förtroende för revisorn skadas. Vad som 

anförs i propositionen till stöd för förslaget utgör inte några bärande skäl. 

Snarare finns det starka skäl som talar mot granskningsskyldigheten på 

sätt som framhållits av tunga remissorgan. Som motionärerna påpekar 

finns det förutom återverkningarna på samarbetet mellan företagsledning

en och revisorn risker för att andra negativa effekter uppkommer. 

Utskottet vill också framhålla att en anmärkning i årsredovisningen om 

att företaget en period underlåtit att betala in skatter och avgifter på grund 

av en likviditetskris kan medföra allvarliga återverkningar på företagets 

anseende. Den förskjutning av tyngdpunkten i granskningsarbetet som 

förslaget innehiir är inte heller förenlig med principen om att revisorn skall 

iaktta Oera olika intressen. Härtill kommer att revisorn redan i dag har en 

viss skyldighet att granska företagens rutiner på skatte- och avgiftsområdet 

och att revisorerna tagit initiativ till en utveckling av revisionsarbetet på 

området. Enligt utskottets mening kan det ifrågasättas huruvida en an

märkning i· revisionsberättelsen om att företaget kanske nästan ett år 

tidigare brustit i sina åligganden har någon vettig funktion att fylla när det 

gäller att garantera att betalningsskyldigheten fullgörs i rätt tid. Något 

behov av revisorns medverkan torde inte heller finnas med hänsyn till de 

sanktionsmöjligheter som staten redan har. 

Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att det finns starka skäl mot 

den föreslagna granskningsskyldigheten. Remissinstanserna har också så 

gott som enhälligt avstyrkt förslaget. 

På grund av det anförda anser utskottet att förslaget i propositionen om 
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revisorns granskningsskyldighet bör avslås. Utskottet tillstyrker alltså bi

fall till motionerna 128 yrkande I a, 129 yrkande I och 130 i denna del. 

dels att utskottet under moment I bort hemställa 

I. beträffande revisors gransknings.skyldighet ifråga om skatter och 

avg(fter 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85: 128 yrkande I a, 

motion 1984/85: 129 yrkande I och Iiiotion 1984/85: 130 i denna 

del avslår de i proposition 1984/85 :30 framlagda förslagen till 

dels lag om ändring i aktiebolagslagen ( 1975: 1385) såvitt avser 

10 kap. 10 §,dels lag om ändring i lagen (1980:1103) om årsre

dovisning m. m. i vissa företag såvitt avser 4 kap. I 0 §, 

2. Förstärkning av taxeringsrevisionen (mom. 2) 

Martin Olsson, Marianne Karlsrnn och Sigvard Persson (alla c) anser 

under förutsättning av bifall till reservation I 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 6 som börjar med "Lagutskot

tet anser" och slutar med ··avstyrks alltså" bort ha följande lydelse. 

I stället för att ge revisorerna nya och omfattande arbetsuppgifter bör 

man som framhålls i motion 128 skapa förutsättningar för att en effektiv 

taxeringsrevision och taxeringskontroll kan sättas in mot företag som på 

särskilda grunder kan misstänkas för ekonomisk brottslighet. Det bör 

ankomma på regeringen att i samband med årets budgetbehandling när

mare överväga behovet av ytterligare resurser för taxeringsrevision. Vad 

utskottet anfört med anledning av motion 128 i denna del bör ges regering

en till känna. 

dels att utskottet under moment 2 bort hemställa 

2. beträffande ji'irstärkning av taxeringsrevisionen 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85: 128 yrkande 2 som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

3. Utveckling av begreppet god revisionssed (mom. 3) 

Per-Olof Strindberg (m), Martin Olsson ( c), Mona Saint Cyr (m), Allan 

Ekström (m), Marianne Karlsson (c), Nic Grönvall (m) och Sigvard Pers

son ( c) anser under förutsättning av bifall till reservation I 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med "Något 

särskilt" och slutar med "motion 128" bort ha följande lydelse. 

Enligt utskottets mening är det värdefullt att begreppet god revisionssed 

i fråga om granskning av företagen när det gäller skatte- och avgifsområdet 

vidareutvecklas. Statsmakterna bör i samarbete med revisorernas organi

sationer, näringslivet och de fackliga organisationerna stödja en sådan 

utveckling. 
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dels att utskottet under moment 3 bort hemställa 

3. beträffande utveckling m• begreppet god revisionssed 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85: 128 yrkande 3 som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

4. Upplysningsskyldighet i brottmål (mom. 4) 

Per-Olof Strindberg, Mona Saint Cyr, Allan Ekström och Nic Grönvall 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 6 med "'Då 

förundersökning'" och slutar på s. 8 med '"förundersökningen avser" bort 

ha följande lydelse. 

Som framgår av redogörelsen ovan kan en revisor redan i dag tvingas 

lämna upplysningar under en förundersökning i brottmål. Att ytterligare 

inskränka tystnadsplikten för en revisor bör enligt utskottets mening inte 

komma i fråga. Revisorns möjligheter att effektivt fullgöra sina uppgifter 

bygger nämligen ytterst på att företagsledningen har förtroende för honom 

och kan lita på att revisorn inte för vidare vad han erfarit under utövande 

av sitt uppdrag. Som framhålls i motion 130 kan effekten av den föreslagna 

upplysningsplikten bli att företagsledningen väljer att diskutera skattepro

blem med utomstående konsulter och att revisorsfunktionen därmed för

svagas. Enligt utskottets mening finns det sålunda starka skäl som talar 

mot en inskränkning av revisorns tystnadsplikt. Utskottet vill härutöver 

framhålla att förslaget innebär ett avsteg från en sedan länge inom svensk 

rätt erkänd princip om att inte någon enskild person är skyldig att lämna 

uppgifter till polis och åklagare utanför de ramar som dragits upp i rätte

gångsbalken. Det bör också påpekas att den föreslagna upplysningsplikten 

inte enligt propositionen förutsätter att någon förundersökning inletts mot 

det företag som revisorn granskat. Som förslaget utformats kan polis eller 

åklagare höra revisorn så fort det pågår en undersökning oavsett om denna 

har någon beröringspunkt med revisorns uppdrag. Det är alltså ett synner

ligen långtgående förslag som inger starka betänkligheter från rättssäker

hetssynpunktcr. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet propositionen i 

aktuell del och tillstyrker bifall till motion 130 i motsvarande del. Ställ

ningstagandet innebär att utskottet avstyrker yrkande 2 i motion 129. 

dels att utskottet under moment 4 bort hemställa 

4. beträffande upp(vsningsskyldighet i brottmål 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85: 130 i denna del och 

med avslag på motion 1984/85: 129 yrkande 2 avslår dels försla

get till lag om ändring i aktiebolagslagen såvitt avser 10 kap. 

13 §, dels förslaget till lag om ändring i lagen om årsredovisning 

m. m. i vissa företag såvitt avser 4 kap. 13 §, 
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5. Kvalificerade rel'isorer (mom. 6) 

Per-Olof Stindberg (m), Martin Olsson (c), Mona Saint Cyr (m), Allan 

Ekström (m), Marianne Karlsson (c), Nic Grönvall (ml och Sigvard Pers

son (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 9 som börjar med "I likhet" 

och som slutar med "denna del" bort ha följande lydelse. 

Utskottet erinrar om att 1982 års lagstiftning om krav på kvalificerade 

revisorer i alla aktiebolag byggde på en noggrann avvägning mellan till

gängen p;I sådana revisorer och behovet av en snabb övergång till kvalifi

cerad revision. Att nu endast drygt tv:) år senare ge länsstyrelsen möjlighet 

att besluta om kvalificerade revisorer inte bara i aktiebolag utan ocksä -

n;lgot som har betydligt större riickvidd - i handelsbolag och andra 

företag som iir underkastade <'lrsredovisningslagen synes inte befogat. Ut

skottet konstaterar också att det i propositionen inte ens antytts att det 

föreligger ett behov av en st1dan möjlighet. Enligt utskottets mening inne

biir förslaget risker för missbruk och opåkallade ingrepp i företagsamhe

tens villkor. 

Det anförda leder utskottet till att propositionen bör avsl;ls ocks;I i 

förevarande del. Motionerna 128 yrkande I b och 130 i denna del tillstyrks 

alltsä av utskottet. 

dels att utskottet under moment 6 bort hemställa 

6. betriiffande kvalificerade rerisorer 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85: 128 yrkande I b och 

motion 1984/85: 130 i denna del avslår de i propositionen fram

lagda förslagen till dels lag om ändring i aktiebolagslagen såvitt 

avser övergångsbestämmelserna till lagen (1982:739) om änd

ring i aktiebolagslagen, dels lag om ändring i lagen om årsredo

visning m. m. i vissa företag såvitt avser 4 kap. 3 §. 

6. Anmälningsskyldighet vid förtida avgång (mom. 7) 

Per-Olof Strindberg, Mona Saint Cyr, Allan Ekström och Nic Grönvall 

(alla m) anser 

dels att den dei av utskottets yttrande på s, 9 som börjar med "Enligt 

utskottets" och slutar med "del avstyrks;, bort ha följande lydelse. 

Utskottet anser det angeläget att revisorn har en oberoende ställning och 

alt garantier finns för att han inte utsätts för otillbörliga påtryckningar. 

UtsklHtet kan därför hysa en viss förståelse för syftet med förslaget i 

propositionen. Att en revisor sä fort han avgår i förtid skall behöva anmäla 

detta till liinsstyrelsen och lämna en redogörelse för sin granskning innebär 

emellertid en byråkratisk ordning, som kan leda till negativa konsekven

ser. Utskottet vill särskilt framhålla att det inte framg<'tr av propositionen 



LU 1984/85:13 15 

vilka åtgärder en sådan anmälan skall föranleda från länsstyrelsens sida. 

Pä goda grunder kan det emellertid antas att liinsstyrelsen på nägot sätt 

kommer att agera - möjligen genom utseende a\' offentliga revisorer. 

Förslaget kan därför föranleda helt op;,kallade ingripanden i företagets 

verksamhet från myndigheternas sida. En sådan ordning kan utskottet inte 

stiilla sig bakom. Utskottet avstyrker diirför propositionen också i denna 

del och tillstyrker således bifall till motion I JO i mol'ivarande del. 

dels att utskottet under moment 7 bort hemstiilla 

7. hetriiffande anmälning.ukyldighet ridji'irtida argång 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85: 130 i denna del 

avslär dels förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen sävitt 

avser I 0 kap. 5 *· dels förslaget till lag om iindring i lagen om 

ärsredovisning m. m. i vissa företag sä\'itt avser 4 kap. 5 s. 

Särskilt yttrande 

Offentliga revisorer i transnationella företag (mom. 5) 

Martin Olsson, Marianne Karlsson och Sigvard Persson (samtliga c) 

anför: 

Förslaget i motion 1983/84:2498 (c) om en bättre insyn och kontroll av 

verksamheten i transnationella företag har en annan syftning än kommis

sionens förslag om offentliga revisorer i aktiebolag. I motionen tas fr<lgan 

upp hur man på lämpligt sätt kan göra det möjligt för staten att kontrollera 

juridiska personer vars verksamhet omfattar flera stater. Offentliga reviso

rer i enlighet med motionskravet skulle kunna vara ett medel för att få 

erforderlig insyn. Ett sådant system förutsätter dock sannolikt överens

kommelser med andra berörda stater för att kunna bli ett effektivt instru

ment. Fr{1gan i motion 2498 får därför aktualiseras i ett annat samman

hang. 
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Lagförslagen i proposition 1984/85 :30 Bilaga 

I Förslag till 

Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385) 

Härigenom föreskrivs i fråga om aktieholagslagen I 197.:i: l.~!\5) 1 

dels att 10 kap. 5, 10 och IJ §§skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att övergångsbestämmdserna till lagl.'.n ( 1982: 739) om ;inJring 1 

nämnda lag skall ha nedan angivna lydelse. 

N111•ara11de lydelse Fiin•.1/ag1·11 /rdd.1<' 

10 kap. 

H 
Uppdrag att tills vidare vara revisor upphör niir ny revislll" uhetts. 
Uppdrag som n:visor upphör i förtid. om revisorn eller den snm utsett 

honom begär det. Anmälan hiirom skall göras hllS styrelsen lh.:h. om 
revisor som ej är vald på bolagsstiimma vill avgii. hl1s den som tillsatt 
honom. 

t."11 n·1·i.1or rar.1 1111/ldrag 111111/iiir i 
.f('irtid .1/..1111 ge1111.11 1111111iilu d1·1111 till 
/ii11.utyrd.H'll. R1'l'i.wm sJ..111/ i 1111-
111ii/11i11gl'11 lii11111c1 1•11 rl'dogiird.11' 
.f('ir iak1111gt'/sl'/'1111 1·id d1'11 gra11.1J..-
11i11g som '11111 hur 11(f;'ir1 1111dl'/' d1'11 
del ar lii11a11dt' rii/..<'11.1·/..1111.11/r .10111 
'11111.1· llflf!drag liar <1ll(fi111111. Fiir 1111-
111(i/11i11ge11 giilfrr i 1illii11111lig11 ddur 
1·11d so111 i /() .~ lr<'1(i<' och .fiiird<' 
styck1'1111 .fi"ir1'.1krii·.1 0111 r<Ti.1io11s
hl'rii11dse. A 1·sJ..rUi 111' 1111111ii/11i11g
e11 skall sii11du.1 i11 till r<'gistrt'ri11gs-
111y1uligii<'l<'ll samt ii1'<·rlii1111111s till 
holagets .l'lrrds<'. 

Upphör revisors uppdrag i förtid eller uppk11mmer för honom hinder 
enligt 2-4 §§ eller enligt bolagsordningen att vara revisor och finnes ej 
suppleant, skall styrelsen vidtaga fltgiird för att ny n:vis111· för den ;iter
stående mandattiden tillsättes. 

10 * 
Revisorerna s.kall för varje räkcnskaps[1r avge revisionsheriittclse till 

bolagsstämman. Berättelsen skall överliimnas till bolagets styrelse senast 
två veckor före ordinarie bolagsstämma. 

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande. huruvida [1rsrl~dovisning
en uppgjorts eniigt denna lag. Har i årsredovisningen icke liimnats s{1dana 
upplysningar som enligt 11 kap. skall lämnas. skall revisorerna ange detta 
och, om det kan ske, lämna erforderliga upplysningar i sin beriittclse. 

Har revisorerna vid sin granskning funnit att [11giird eller försummelse. 
som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger styrelseledanwt eller verk
ställande direktör till last eller att styrelseledamot eller verkstiill;1nde di-

1 Lagen omtryckt 1982: 739. 
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Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

rektör eljest handlat i strid mol denna lag dler bolagsordningen skall det 
anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla uttalan
de angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande di
rektör. Revisorerna kan även i övrigt i beriittelscn meddela upplysningar 
som de önskar bringa till aktieägarnas kännedom. 

I re1·isio11sberiittt'lse11 skall också 
w1111iirka.1· om re1·i.wrerna fimnit att 
holager ime har fidlgjorr sin skyl
digll<'t 

I. 1111 giiru m·drag ji'jr prt'iiminiir 
A-skall eller hantående skall en
ligt uppbiird.liagen (1953:272), 

2. all anmäla sii.: fiir registrering 
enligt Il) § lagen ( 1968:430) om 
men·iirdeska!t, 

3. att lii11111a 11ppJ.:ift enligt 54 * 
I mom. upphiirdslai.:en, 4 eller 11 § 
fogen I 1984:668) om uppbiird lll' 

s"cialm·,::1jier från arbetsgivare el
ler 22 § la1;1·11 om men·ärdeskall. 

4. all i räl/ tid hetala skatter och 
argifier som m·ses i 1-3. 

Om rel'isionsberä1telsen innehål
ler anmärkning om att bolaget inte 
harfiillg}ort skyldighet som a1·ses i 
fjärde stycket 1-4, skall rerisorer
na genast sända in en m·skr{ti m· 
rel'isivnsberällelsen till länsstyrel
sen. 

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande huruvida förteckning enligt 
12 kap. 9 §upprättats när skyldighet därtill förelegat och särskilt uttalande 
angående fastställandet av balansräkningen och rcsultGtträkningen sGtmt 
angående det i förvaltningsberättclscn framställda förslaget till dispositio
ner beträffande bolllgets vinst eller förlust. 

I moderbolag skall revisor avge 
en särskild revisionsberättelse be
träffande koncernen. Bestämmel
serna i första-fjärde styckena äger 
motsvarande tillämpning. 

J moderbolag skall revisor avge 
en ~ärskild revisionsberättelse be
träffande koncernen. Bestämmel
serna i första-tredje och .1jiit1e 
styckena äger motsvarande tillämp
ning. 

13 § 

Revisor får ej till enskild aktieägare eller utomstående lämna upplysning
ar om sådana bolagets Gtngclägenheter som han fått kännedom om vid 
fullgörande av sitt uppdrng, om del kan lända till förfång för bolaget. 

Revisorn är skyldig att till bolllgs
stämman lämna alla upplysningar 
som bolagsstämman begär. om det 
ej skulle lända till väsentligt förfång 

Revisorn är skyldig att till bolags
stämman lämna alla upplysningar 
som bolagsstämman begär, om det 
ej ~kulle lända till väsentligt förfång 
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för bolaget. Revisorn är vidan: 
skyldig att lämna med revisor. 
granskare som avses i 14 §.ny revi·· 
sor och. om bolaget har försatts i 
konkurs, konkursförvaltare erfor-· 
derliga upplysningar om bolagets 
angelägenheter. 

18 

Fiirt'.1111gt'11 lyddH· 

för holaget. Revisorn iir vidare 
skyldig all liimna medn:visor. 
granskare som avses i 14 *·ny revi
sor m:h. om bolagd har försatts i 
konkurs. konkursförvaltare eti"or
derliga upplysningar om holagets 
angeliigenheter. Rn·isom iir dess-
1110111 skY/dig att pcl lwgiim11 lii11111a 
11pp/Y.rni11g11r 0111 ho/11gl't.1· 1111gehi
ge11/u•ta till 1111dt'rsiik11i11gs/n/11n·11 
1111der.fi"iru11dersiik11i11g i hrott111tll. 

I. Denna lag~ träder i kraft den I januari 1983. 
2. För ett bolag vars konstituerande stiimma har hilllits fön: ikrafttrii

dandet av denna lag tillämpas de nya bestiimmclserna i I 0 kap. J * första 
och femte styckena samt 6 § tredje stycket friln ud1 med första ordinarie 
bolagsstämma som hålls efter utgilngen av ilr 1987. Intill d..:ss tilliimpas i 
stället motsvarande äldre bestämmelser. 

3. 0111 det ill" p1il..11//111 111" .~iirskil
da 11111.l"1ii11digh<'ti'I", .tilr lii11.1-.1·1yr.-f
se11 hes/11111 a/1 de "-"" hntii111111d
serna som 111·.1e.1 i p1111kt 2 sk11/l .fi"ir 
1·iss1 ho/11g 1il/ii111pas ./i·t111 en tidi
gllre tid1m11kt ii11 s1m1 a11ge.1 diir. 

Om det fi1111s skiil till det . .fiir 
lii11.utyrdl't'11 .rnmtidigt ocl..s1/ ji"ir
ord11a 1·11 u11!..1ori.1·cu1d r<'l"isor eller 
en godkiind r1·1·isor 1111 lll<'d ii1Tig11 

rel'isorer de/111 i ri·1·isio11e11. Up11-
dragstide11 .f(1r rt'1·i.\"tlm sl..1111 hl'
.1"1ii11111111s stl 1111 11ppdrag<'I 11pp/iiir 
1·id s/111e1 11\" 11ii.11a 11rdi1111rit' h11-
lllgsstii11111111 pil 1·ill..t'11 reri.wr.\1"11' 
.fi"irrii 11 as. 

ln111111 /ii11s.1"1.1n·l.1e11111eddc/11r he
s/111 som 111·ses i ji"in111 eller 1111.!ra 
stycket. skall bolaget beredas till-
fiil/e atl yttra sig. · 

Denna lag träder i kraft den I januari 1985. 

2 1982: 739. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1980: I I03) om årsredovisning m. m. i vissa 
företag 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3. 5. 10 och D §§lagen ( 1980: 1103) om 
årsredovisning m. m. i vissa företag skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·c11·w1dc frdd.l"I' Fiir1•.1·{ag1•11 frdd.l"I' 

4 kap. 
_l § 

I förelag som avses i 2 kap. 3 § första stycket och i moderföretaget i en 
koncern som avses i andra stycket av niimnda paragraf skall minst en 
revisor vara auktoriserad. 

Regeringen eller den m~·ndighet som regeringen he,tiimmer kan i fri1ga 
om företag som avses i första stycket förordna att en viss godkänd revisor 
får utses i stiillet for en auktoriserad revisor. Sf1dana heslut iir giltiga i högst 
fem i'1r. 

I .fi'clga om 111111(1( fi'irct111< .filr 
lii11.ut_l'l'd.1·c11. 0111 det iir påkallat m· 
.1·iirskild11 0111stii11dighcter, hcs/11ta 
art 111i11s1 <'Il rcl'i.wr skall 1·ara c111k
tori.l'cr11d rci·i.wr eller 1<odkii11d rc
l'i.H1r. 

0111 det .fi1111.I' skiil till det. får 
lii11.1·.1·1yrdsc11 .H1111tidi1<t också fiir-
111"1!1111 <'Il c111ktori.l'er11d rel'i.H1r eller 
nr godkii11d rei·i.wr att med iil'ri1<a 
rcri.wra delta i rcl'i.fionen. Upp
c/rag.l'tidc11 fi'ir rcl'i.rnrn skall he
.\tiimma.I' sil att 11ppdm1<et 11pphiir 
11iir a1111a11 hehiiri1< rei·i.wr har h/il'it 
/lfsedd ifiirt•.t/.:rfren ordninf<. 

/1111a11 lii11.utyrel.H'll meddelar he
s/111 .1"0111 m·ses i tl't'dje eller fjärde 
styck1·1. skal/fi'ir<'fllf<l'I hered11.1· till
fiille a11 yttm sig. 

5§ 

Uppdrag att tills vidare vara revisor upphör niir ny revisor har utsetts. 
Uppdrag som revisor upphör i förtid. om revisorn eller den som har 

utsett honom hegiir det. Anmiilan om detta skall göras hos den årsredovis
ningsskyldige samt. om revisorn har utsetts av mlgon annan. hos denne. 

f.'11 r1•1·i.wr 1·c11·.1· uppdra!< 11pphiJr i 
.fi'irtid skall ge11ast 1111miila de11a till 
lii11.utyrdse11.· Rcl'i.wrn skall i an
. 111iilni11g1'11 liimna e11 redo1<iirelu 
.filr ia/.:11age/serna l'id den 1<ransk-
11i111< .wm 111111 /rar u~fhrt under den 
del m· /iipa11de riikenskapsår som 
Irans 11ppdra1< lrar omfattat. Fiir an-
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F1)rcsla>:c11 lvdelse 

miil11i11ge11 gäller i tillilmpliga delar 
vad som i /0 § trecfje och fjiirde 
styckena fiireskrin om rel'isions
herättelse. A 1·s/.:r(ft av anmälning
en skall 1frerliimnas till den .rnm 
svarar fiir fiin·altningen m· .fiireta
gets angelägenheter. 

Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om det uppstår något hinder 
för att han skall vara revisor och om det inte finns nf1gon suppleant. -;kall 
den som svarar för förvaltningen av företagets angelägenheter vidta åtgär
der för att en ny revisor tillsätts för den återstående mandattiden. 

IO § 

Revisorn skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till den 
årsredovisningsskyldige. Berättelsen skall överlämnas till den som svarar 
för förvaltningen av företagets angelägenheter senast fem och en halv 
månader efter räkenskapsårets utgång. 

Revisionsberättelsen skall inneh{1lla ett uttalande. huruvida årsredovis
ningen har uppgjorts enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen 
sådana upplysningar som skall lämnas enligt denna lag, skall revisorn ange 
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske. 

Har revisorn vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet ligger någon som ingår i företagsled
ningen till last. skall det anmärkas i berättelsen. Revisorn kan även i i.ivrigt 
i berättelsen meddela upplysningar som han önskar hringa till den årsredo
visningsskyldiges kännedom. 

I rel'isionsheriittelsen skall också 
anmärkas om rcl'i.rnrn .fimnit att .fi'i
rt'taxet inte har jitllgjort sin .rkyl
dighet 

I. att giira m·drag fiir preliminär 
A-skatt eller Å.l"lirstt11•nde skatt en
ligt 11pphiirdslr1gen ( 1953: 2721. 

2. atf anmäla sigfiir ref.{i.1·treri11i.: 
enligt 19 § lagen I 1968:4301 om 
men·iirdeskatt. 

3. att lämna llf'f'K!ft enliKt 54 § 
I mom. 11pphiirdsfogen. 4 eller I I § 

laf.{en ( 1984:668! om 11pphiircl m· 
socialm·g!fier frcln arhetsgil'tlre el
ler 22 § lagen om merl'iircleskatt, 

4. att i riitt tid hetala skatter och 
m•g(ftcr som a1·ses i I - 3. 

Om rerisionshaiittelsen innehål
ler anmärkning om att fiirctagct 
inte har jidfgjort skyldighet som 
a1·ses i .f.jiirdc stycket 1-4, skall 
re1·i.wrn 1:cnt1.H siinda in t'n m·skr(fi 
m' rel'isionsheriittclscn till liinssty
relsen. 
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I ett moderföretag skall revisorn avge en siirskild revisionsberättelse 
hetriiffande koncernen. Hiirvid skall första-tredje styckena tilliimpas. 

I.~ § 

En revisor för inte till dem som saknar riitt att erhftlla kiinnedom om den 
f1rsredovisningsskyldiges angeliigenheter Himna upplysningar om sftdant 
som revisorn har f{1tt kiinnedom om vid fullgörande av sitt uppdrag., om det 
kan Himla till flirfiing for den ftrsredovisningsskyldige. 

Revisorn iir skyldig att liimna 
medrevis1lr. ny revisor O(h. om den 
i\rsredovisningsskyldige har fiir
satts i konkurs. konkursförvaltaren 
erforderliga upplysningar om den 
årsredovisningsskyldiges angl'lii
genheter. 

Rt.'visorn iir skyldig att liimna 
medrt.'visor. ny revisor och. om den 
firsrt.'dovisningsskyldige har för
satts i konkurs. konkursförvaltaren 
erforderliga upplysningar om den 
;·irsredovisningsskyldiges angelii
gcnhetcr. R1Ti.rnm iir dessutom 
.\f...1·/dig alf pc/ hcgiirn11 liimna 11pp
f.1·.111i11g11r <1111,ti"in•tagcts a11gdiigc11-
l11'ft'I' till 1111den1·it..11i11gsledarc11 1111-
d1T/i"in111dasii/.:11i11g i hrnttmc//. 

Denna lag triider i kraft tlt.'n I januari l9X5. 




