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SOU 1993:69

Till statsrådet och chefen för

Näringsdepartementet

Genom beslut den 2 april 1992 bemyndigade regeringen chefen för
Näringsdepartementet tillkalla utredare medatt uppdragen att

den författningsregleringöverväga behövs för sådana revisorersom
har särskild behörighet utföra lagstadgad revisionsom att görasamt

översyn den prövning och tillsyn krävs för dennaen av m.m. som
verksamhet.

Med stöd detta bemyndigande förordnade departementschefenav
den 1 juni 1992 dåvarande näringsfrihetsombudsmarmen Gunnar
Hermanson till särskild utredare.

Som förordnades dag avdelningsdirektörenexperter Gunillasamma
Arvidsson, hovrättsassessorn Olle Abrahamsson, kanslichefen Martin
Johansson, avdelningsdirektören Isabel Lundblad, generalsekreteraren
i FAR auktoriserade revisorn Björn Markland, departementssekre-

Lena Stridsberg, professornteraren Per Thorell och avdelnings-
Åkerlund.direktören Henry Den 7 oktober 1992 förordnades vidare

ekonomi- och finanschefen Ann-Charlotte Eggwertz och den 17
november 1992 jur. kand. Hans Peter Larsson.

Hovrättsassessorn Olle Abrahamsson entledigades den 15 februari
1993 och dag förordnades hovrättsassessorn Cecilia Bergman.samma

Till sekreterare förordnades den julil 1992 kammarrättsassessom
Lars-Åke Ström.

Utredningen har antagit Revisorsutredningen.namnet
ÅkerlundExperterna Gunilla Arvidsson, Henry och Björn Markland

har särskilt yttrande. Gunillaavgett ett Arvidssongemensamt och
ÅkerlundHenry har vidare ytterligare särskiltavgett ett gemensamt

yttrande.
Experterna Martin Johansson och Hans Peter Larsson har avgett

särskilda yttranden.egna
Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande SOU 1993:69

Revisorerna och EG.
Uppdraget härmedär slutfört.

Stockholm i juli 1993

Gunnar Hermanson
. yLars-Ake Ström-
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Sammanfattning

Uppdraget

G-anpassningE

betänkandet lämnar utredningen förslag törfattningsregleringI på den
med anledning EES-avtalet och Sveriges närmande till EG isom av

fortsättningen krävs det gäller sådana revisorer har särskildnär som
utföra lagstadgad revision,kompetens dvs. Kommerskollegiumatt av

auktoriserade och godkända revisorer. Förslagen den regleringavser
behövs för uppfylla de villkor ställs i EG:s åttondeattsom m.m. som

bolagsdirektiv, revisorsdirektivet.det s.k. detta direktiv föreskrivsl
fråga kvalifikationervissa villkor i de minst uppfyllasmåsteom som

de fysiska och revisionsbolag, fåskallav personer, personer som
utföra revision föreskrivslagstadgad sådan revision i EG-rätten.om

vidkommande omfattasFör svenskt aktiebolag och vissa handels- och
kommanditbolag. Andra associationsformer omfattas inte. fysiskaFör

ställs särskilda krav den teoretiska och praktiskapå ut-personer
bildningens innehåll nivå. revisionsbolagoch För ställs bl.a. krav på

och ledning i dessa bolag inte uppfyller kraven förägareatt attsom-
få godkännas revisorer inte skall kunna ingripa i revisions-som -
arbetet.

Andra frågor

Införlivandet revisorsdirektivets bestämmelser kräver andraävenattav
frågor kompetensfrågor behandlas, nämligen den nuvarandeän om
uppdelning kvalificerade revisorernade i kategorier, auktorise-tvåav
rade revisoreroch godkända kan ocheller bör behållas föroch detom
de bolagen finns behov särskild revisorskategorismå sådanutanav en
minimikompetens i revisorsdirektivet. En central frågasägssom annan

utredningen behandlar vilka utbildningsvägar skallär ståsom som
för i framtidenden önskar utbilda sig till revisor,öppna enbartsom

den nuvarande akademiska utbildningsvägen eller ytterligare vägen
yrkesinriktad.ärsom mer
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Utöver nämnda frågor behandlas frågan vilkaäven kravnu om som
bör och får ställas för godkänna erhållit sinatt en person som
revisorskompetens i någon inom EES-området utövastat attannan
revisorsyrket i Sverige och förfarandet med s.k. lekmannarevisorerom
kan behållas med hänsyn till de kvalifikationskrav direktivetsom
ställer.

Andra frågor behandlas i betänkandet och inte har sinsom som
grund i de anpassningar måste till revisorsdirektivetgöras ärsom
frågor revisorernasrör oberoende ställning. En sådan fråga ärsom
vilka ytterligare åtgärd kan vidtas för stärka för före-attr som en
tagsledningen obekväm revisors ställning i samband med entledigande
vid tidpunkt vid slutetän ordinarie bolagsstämma. Enannan av annan
fråga det går tydligareär i författningän föratt gränsenom nu ange
hur ekonomiskt beroende revisor får bli viss klient och likasåen av en

förgränserna vad revisor får syssla med kan tydligare.görasom en
Utredningen fråganäven den nuvarande uppdelningentar upp om

i auktoriserade och godkända revisionsbolag bör behållas samt om
andra revisorer bör fåän ingå i och ledningskretsenägar- ipersoner
vissa revisionsbolag.

Ytterligare fråga behandlas i betänkandet och inteen som som
föranleds revisorsdirektivet hur framtidadetär auktorisations- ochav
tillsynsförfarandet skall administreras, statlig administration eller
privatisering.

En eller två kategorier revisorer

Motiv för reglera marknaden för revisorsyänsteratt externa

Den nuvarande ordningen bygger principenpå sådana verksamheteratt
skyldiga lämna offentligär årsredovisning ocksåatt ärsom en

skyldiga siglåta revideras eller flera revisorer.att Juexternaav en
betydelsefullare verksamheten enskild och allmänanses vara ur
synpunkt desto krav formellstörre kompetens har lagstiftaren ställt
på den skall utföra revisionen. De kriterier brukas förperson som som

verksamhets betydelse enskild och allmänatt synpunkt ärange en ur
följande: tillgångarnas nettovärde, antalet anställda och bolagetom
vänder sig till allmänheten för sin kapitalanskaffning jfr 10 kap. 3 §
ABL. Viss slag verksamhet, bankrörelse, i sig såt.ex.av anses
betydelsefull den nämnda kriterier fordrar särskildatt oavsett nu
kompetens hos den skall utföra revisionen. För verksamheter medsom

begränsad omfattning ställs inte regelmässigt krav på särskildmera
kompetens hos den skall utföra revisionen. För verksamhetersom som
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drivs i aktiebolagsform krävs dock, verksamhetens omfattning,oavsett
alltid kvalificerad revision. När det gäller aktiebolagen kan konstateras

enligt sedan länge etablerad uppfattning revisorernasutövasatt en
kontroll företagens offentliga årsredovisningar inte bara iav m.m.
aktieägarnas intressen. Revisorerna skall också övervaka sådanaatt
regler följs skydda andra intressen, minoritets-att t.ex.som avser
intressen, anställda, fordringsägare, aktieköpare och det allmänna.

Tvá revisorskategorier

Utredningen föreslår det nuvarande med kategoriertvåatt systemet
revisorer behålls. För godkännande föreslås den miniminivå som
föreskrivs i revisorsdirektivet, nämligen års teoretisk utbildning påtre
universitetsnivå kandidatexamen med ekonomisk inriktning och minst

praktiskårs utbildning. innebärDetta tiden för den teoretiskatre att
utbildningen höjs från tilltvå och tiden förår den praktiskatre
utbildningen sänks från fem till Vidår. jämförelse med dentre en
nuvarande utbildningstiden för godkännande innebär förslaget en
sänkning från sju tillår år. Härigenom undviks dra på de småattsex
företagen andra kostnaderna för revisionen sådanaän nöd-som
vändigtvis föranleds revisorsdirektivet.av

auktorisationFör förslås fyra års teoretisk utbildning universi-på
tetsnivå magisterexamen med ekonomisk inriktning och minst fem

praktisk utbildning,års minst skalltvå år eller eljeststoravarav avse
svårreviderade företag. Förslaget innebär förlängning ut-en av
bildningstiden från nuvarande ochåtta halvt till nioår år.ett

Obligatorisk medverkan auktoriserad revisor i vissa fall bibehållsav

I gällande finns flertal bestämmelser förrätt olika Företagsformerett
föreskriver obligatorisk medverkan godkänd eller auktoriseradsom av

revisor och i vissa fall särskilt krav på revisor skallett att en vara
auktoriserad. Utredningen föreslår inte ändringnågon i denna del.
Eftersom de auktoriserade revisorernas utbildning föreslås öka blioch
inriktad på och svårreviderade företag har utredningen pekat påstora
möjligheten höja den vilken medverkangräns över auktoriseradatt av
revisor skall obligatorisk. Utredningen därvidnämner igränsenvara
artikel 27 i fjärde bolagsdirektivet årsbokslutsdirektivet.
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Utbildning

Utbildning för godkännande revisorsom

Den akademiska vägen

Som förutsättning för kvalificera sig för godkännande revisoratt som
enligt utredningens huvudförslag fordras sökanden har avlagtatt en
kandidatexamen med ekonomisk inriktning eller genomgått annan
likvärdig teoretisk utbildning på universitetsnivå och genomgått tre
års praktisk utbildning under handledning godkänd ellerav en
auktoriserad revisor därefter avlagt särskild yrkesexamen därsamt en
sökandens praktiska förmåga tillämpa de teoretiska kunskapernaatt
prövats. Den teoretiska utbildningen föreslås innehålla en gemensam
kärna ämnesområden kring vilken olika utbildningsprofiler skallav
kunna byggas i syfte breddasåväl fördjupa den teoretiskatt som
utbildningsbasen för blivande revisorer. I den praktiska utbildningen
skall ingå både revision årsbokslut och koncernbokslut ellerav av
liknande redovisningshandlingar. Genom kravet på kandidatexamen
säkerställs den godkänns har hög nivå detatt när gällersom en
teoretiska kunskaper. Syftet med den avslutande yrkesexaminationen

den skallär kontroll denutgöra godkänns ocksåatt harattav som en
hög nivå det gäller förmågannär praktiskt tillämpa de kunskaperatt

behövs för utföra revision. Det godkänner ochattsom organ som
auktoriserar revisorer skall ha hand den särskilda yrkesexamina-om
tionen. De teoretisk kunskaperna skall enligt förslaget inte iprövas
denna eftersom motsvarande prövning redan har ägtexamen en rum
vid universitetet eller högskolan.

Den yrkesinriktade vägen

Som alternativ till den akademiska utbildningsvägen föreslårett ut-
redningen möjlighet godkännas revisoratt öppnas förävenatten som
den har lång praktisk yrkeserfarenhet revisionsarbetesom en av som

möjlighet förvärva tillräcklig erfarenhet ekonomi-,på juridik-gett att
och redovisningsområdena saknar akademisk utbildning, dvs.men som
kandidatexamen med ekonomisk inriktning eller livärdigannan
teoretisk utbildning. När det gäller kravet på yrkeserfarenhet föreslår
utredningen minst sju års yrkesverksamhet skall fordrasatt samt
därutöver minst års praktisk utbildning under handledningtre av
godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorsdirektivet ställer i princip

krav teoretiskapå kunskaper denpå dengår yrkesinrikta-samma som
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de på den den akademiskavägen går Denvägen. gårsom som som
den yrkesinriktade behöver dock inte visavägen akademiska betygupp

kan skaffa sig de teoretiska kunskaperna under sitt yrkesarbeteutan
kursergå e.d. Tillsynsorganet måste dock kontrollerat.ex. attgenom

kandidaten har de erforderliga teoretiska kunskaperna, viket kanatt
ske denne visar tentamensresultat.att t.ex.genom upp

Utbildning för auktorisation revisorsom

Utbildningen för auktorisation skall kunna ske antingen i endaett steg
eller påbyggnad godkänd revisor. Oavsettsom en en examen som
vad den teoretiskamåste utbildningen resultera i magisterexamenen
med ekonomisk inriktning. Den praktiska utbildningen skall under
minst uppfyllaår de villkor ställs för godkännandetre som som
revisor. De ytterligare årens utbildningtvå bör till övervägande del
inriktas på revision företag under auktoriseradextern storaav en
revisors handledning.

Efter det den teoretiska och praktiska utbildningen avslutadäratt
skall sökanden avlägga särskild yrkesexamen, anordnasen som av
tillsynsmyndigheten. En sådan skall avläggas oavsettexamen om
sökanden tidigare har avlagt motsvarande för godkännandeexamen

revisor. I examinationen skall sökandens förmåga praktiskattsom
tillämpa de teoretiska kunskaperna för revision och svårrevi-storaav
derade företag Om sökandenprövas. saknar för godkändexamen
revisor skall examinationen omfatta kraven för godkännande.även

En särskild kär revisorer kompetens enligtutanav
revisorsdirektivet

Genom artiklarna 20 22 i revisorsdirektivet möjlighet underattges-
vissa förutsättningar särskilt godkänna fysiska enligtpersoner som
nationell lagstiftning behöriga utföra lagstadgadär revisionatt trots att
de inte uppfyller den kvalifikationsnivå föreskrivs i direktivet.som
Som villkor för sådant godkännande gäller dock deras behörighetatt

utför revision begränsas till bolag, ismå huvudsak sådana bolagatt
enligt fjärdedet bolagsdirektivet får undantas från revisionsplikt.som

Artiklarna kom till begäran Danmark för tillgodose de därattav
registrerade revisorernas behov fortsättningsvisäven kunnaattav
utföra revision. registreradeDe revisorerna i Danmark och de
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godkända revisorerna i Sverige kan jämförbara.sägas I Danmarkvara
har artiklarna i direktivet inte utnyttjats.

Utredningen artiklarna inte heller bör utnyttjas Sverigeattanser av
för införa sådan kategori revisorer. Skälen härföratt är två. Deten
första det oklartär är samordning den lagstadgadeatt om en senare av
revisionen medför sådan kategori får betydelse endast underatt en en
begränsad tid. Det andra inteär något EG-land utnyttjatatt annat
möjligheten införa sådan revisorskategori.att en

Lekmannarevisorer

Årsbokslutsdirektiveti förening med revisorsdirektivet inte någotger
för tillåta andra sådanautrymme än uppfylleratt personer som

villkoren för godkännas enligt revisorsdirektivet utföraatt att
lagstadgad revision i de fall gemenskapsrätten föreskriver sådan
revision. Utredningen föreslår därför den nuvarande möjlighetenatt

andra revisorer sådana inteän uppfyller revisorsdirekti-att utse som
kvalifikationsvillkor det gällernär associationer omfattasvets som av

gemenskapsrätten upphör.

Utländska revisorer i Sverige

EES-revisorer och nordiska revisorer

Genom ändringar i revisorsförordningen hösten 1992 SFS 1992: 1222
har bl.a. införts ändrade krav i fråga examensbevis ärom som

Ändringen,utfärdade i EES-land. träder i kraft den dagett annat som
regeringen bestämmer, innebär statligt organiserad elleratt en
godkänd yrkesexamen i inom EES-området, ärstat om examen
jämförbar med slutexamen från universitet och i denett staten
uppfyller uppställda förkrav godkännande utföra lagstadgadatt
revision, jämställs med den utbildning såväl teoretisk praktisksom- -

fordras i Sverige för auktoriseras revisor. Härutöverattsom som
EES-revisornmåste genomgå prövotid högst hosårtreen av

auktoriserad revisor innan han får auktoriseras. Utredningen föreslår
inte någon omedelbar ändring denna regel, prövotidattav men anser
bör lämplighetsproversättas så det praktisktär möjligt.snartav
Förfarandet med lämplighetsprov skall enligt utredningen tillämpas

revisoreräven på från de nordiska länderna. Utredningen föreslår
vidare villkor för få avlägga lämplighetsprov för auktorisa-att attsom
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tion bör ställas sökanden behörighetsbegränsning får utföraatt utan
revision isådan sitt hemland. Om sökanden har be-någon sådan

gränsning får vederbörande endast avlägga lämplighetsprov för
godkännande revisor. Lämplighetsprovet syfte konstateraär attsom

utförahar lagstadgad revision irätt att ett annatom en person, som
EES-land, har sådan kunskaper i svensk nödvändiga förrätt är attsom

utförakunna lagstadgad revision i Sverige antingen godkändsom
revisor eller auktoriserad revisor.som

Tillsyn

Statlig verksamhet eller sjalvreglering

För auktorisation, godkännande och tillsyn revisorer förav svarar
närvarande Kommerskollegium tillsynsmyndighet. Utredningensom
har i enlighet med sina direktiv frågan auktorisation ochprövat om
tillsyn revisorer helt eller delvis kan administreras någonav av annan
myndighet eller Kommerskollegium. prövning iän Denna harorgan
huvudsak omfattat antal andra statliga verk nämligen Riksskattever-ett
ket, Riksrevisionsverket, Finansinspektionen, och registrerings-Patent-
verket PRV och Kammarkollegium privatanågra alternativsamt
innefattande medverkan revisorernas organisationer Föreningenav
Auktoriserade Revisorer ochF AR Svenska Revisorsamfundet SRS.
Ett vägande skäl helt privat lösning SRSär motsättertungt mot atten
sig främstsådan, den grunden den inte säkerställerpå att etten
tillräckligt inflytande och förutsättatorde obligatorisktexternt
medlemsskap i revisorsorganisationema.någon Från FAR:s sidaav

framförtshar alternativet samverkan i stiftelseform mellan FAR, SRS
Ävenoch sådan lösning har SRS riktat in-vissastaten. mot en

vändningar. Utredningen har de angivna och vissa skälandranu
inte funnit meningsfulltdet föreslå privat eller delvis privatatt en
lösning. Utredningen har kommit fram till PRV och Kammarkolle-att
gium kan ungefär lika lämpliga. valet mellan harsägas I demvara
utredningen förordat Kammarkollegium lokalisering i Sundsvall ärom
det alternativ PRV kan erbjuda och i fall PRV.annat
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disciplinäraDet förfarandet och disciplinpdföüder

Under utredningsarbetet har företrädare för de båda revisorsorganisa-
tionerna anfört viss misstro den inkvisitoriska processordningenmot

kännetecknar det disciplinära förfarandet hos tillsynsmyndigheten.som
Detta har föranlett utredaren föreslå den i det nuvarandeatt att
förfarandet redan befintliga rådgivande nämnden skall få förstärkten
ställning.

Under utredningsarbetet har vidare framkommit den uppfattningen
de olika slag påföljder föratt närvarande tillstår buds,av som

nämligen upphävande auktorisation eller godkännade varning,av samt
inte för tillräckligt nyanserade reaktionerutrymme olikapåger
beteenden. Med anledning härav föreslår utredningen påföljdatt en ny
kallad erinran tillförs påföljdssystemet.

Oberoendefrâgor

Entledigande revisorav

10 kap.I och5 10 §§ ABL finns bestämmelser syftar till attsom
stärka för bolaget obekväm revisors oberoende ställning. Enligten
dessa bestämmelser skall revisor, uppdrag upphör i förtid,en vars

anmäla detta till länsstyrelsen och igenast anmälan lämna redo-en
görelse för iakttagelserna vid den granskning han har utfört undersom
den del löpande räkenskapsår hans uppdrag har omfattat. Enav som
avskrift anmälan skall sändas tilläven PRV. I syfte ökaav att
anmälningens tillgänglighet för aktieägare föreslår utredningen att en
avskrift anmälan skall biläggas den tillkommande revisornsav
revisionsberättelse. Det bör ankomma den tillträdandepå revisorn att

in den avgående revisorns anmälan.ta Utredningen föreslår vidare att
motsvarande anmälningsskyldighet skall gälla i de fallävenen

revisorns uppdrag gäller för obestämd tid och uppdraget upphör vid
tidpunkt vid ordinarieän bolagsstämma, där revisorsval skallannan

ske.
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beroendeRevisorns viss klientav en

Utredningen har bl.a. bakgrund de förslag framförts imot av som
samband med arbetet inom EG med det femte bolagsdirektivet, det
s.k. strukturdirektivet, införaövervägt regel på tydligareatt ettsom

nuvarande bestämmelser isätt än 5 och 6 §§ RevF fäster tillsynsmyn-
dighetens revisorernasoch uppmärksamhet på arvodesproblematiken.
Utredningen har emellertid bakgrund de tillämpningsproblemmot av

belopps- eller upphov tillprocentgräns för intestannatsom en attger
alls lämna förslagnågot fråganrörande revisorernas beroendeom av

viss klient på grund arvodet från klientenatten representerarav en
del revisorns inkomst.stor av

Vad får revisor syssla meden

Enligt 10 § fårRevF auktoriserad eller godkänd revisor inte drivaen
eller delta i ledningen affärsverksamhet. Bestämmelsenav som
vanligtvis benämns affársverksamhetsförbudet har i flera sammanhang
kritiserats för otydlig och upphov till tolkningsproblem.att var ge
Kritiken har bl.a gällt svårigheter dra klar på sidangränsatt en ena
mellan begreppen revisionsverksamhet annanoch affärsverksam-
het och på andra sidan mellan begreppen affärsverksamhet och
övrig verksamhet. Svårigheter har förekommitäven det gälltnär att
bestämma innebörden i uttrycken driva och delta i ledningen.
Utredningen föreslår bestämmelsen i 10 § RevF ändras så denatt att
så möjligt sittnära uttrycker syfte, dvs. revisor inte fårattsom en

sådan verksamhetutöva kan rubba förtroendet för honom. Enligtsom
utredningen bör regeln uttryckas så det tydligt framgår denatt attav

revisor inte får någon verksamhetutöva kan rubba förtroendeten som
till hans opartiskhet eller självständighet fristående revisor.som
Bestämmelsen bör gälla det fråga enskildär revisoroavsett om om en
eller revisionsbolag. Den lydelsen bedöms inte ändra deett nya

praxis redangränser stakat det gäller affärsverksamhetsfcirbudetnärut
i fallde risk förän någon oberoenderubbning inte kanannat anses

föreligga. Utredningen inte det finns skäl för samtidigtatt attanser
införa regel tillsynsmyndigheten befogenhet förbjudaatten som ger

viss verksamhet myndigheten bedömer olämplig,en utansom som
det vanliga disciplinära förfarandet med upphävande ochattanser

varning påföljder vid regelbrott såvitt kan bedömas framstårsom nu
tillräckligt.som
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Revisionsbolag

Registrerade revisionsbolag ställetför auktoriseradei och godkända

Utredningen föreslår uppdelningen på auktoriserade och godkändaatt
revisionsbolag upphör och i stället med motsvarandeersätts ett
registreringsförfarande. Ett sådant registrerat revisionsbolag bör
betecknas registrerat revisionsbolag. de fallI det i lag eller annan
författning möjlighet i stället för auktoriserad eller godkändattges
revisor auktoriserat eller godkänt revisionsbolag skall registreratutse
revisionsbolag enligt utredningens förslag kunna utses.

Icke-revisorer revisionsbolagiägaresom

Revisorsdirektivets bestämmelser tillåter andra revisorerägare iän
revisionsbolagen. Som förutsättning gäller dock dessaatt personers
ägande och inflytande begränsas de inteså kan utöva någotatt
inflytande de förpå sådant bolags räkning utförettpersoner som
lagstadgad revision. Utredningen föreslår i revisionsbolagatt som
drivs aktiebolag skall tillåtas andra ägare godkända elleränsom

Ägandetauktoriserade revisorer. och röstetalet för dessa börpersoner
dock begränsas till 25 Huvudregeln blir således minstprocent. att tre
fjärdedelar aktierna med minst fjärdedelar iröstetalettre ettav av
sådant revisionsbolag skall godkända ellerägas auktoriseradeav
revisorer, dvs. klar och ledningsdominans förägar- revisorerna.en

Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser m.m.

Genom EES-avtalet har Sverige medgivits anstånd med vidta deatt
åtgärder behövs för följa direktivet. Härutöver medgerattsom en
särskild bestämmelse i direktivet medlemsstaten får föreskrivaatt att
bestämmelserna inte skall tillämpas förrän ytterligare två år har
förflutit. Utredningen föreslår Sverige skall utnyttja de möjligheteratt
till respit nämnda bestämmelser förslagDe ut-som nu ger. som
redningen i övrigt lämnar och inte beror på anpassning tillsom
revisorsdirektivet föreslås träda i kraft de börjarså tillämpasatt
samtidigt med anpassningsförslagen.

Den auktoriserad eller godkändär revisor anpassningarnanärsom
till revisorsdirektivet börjar tillämpas skall därefteräven anses som
auktoriserad respektive godkänd revisor. En motsvarande övergångs-
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och godkända revisionsbolag.föreslås för auktoriseradeordning även
utredningen samtidigt föreslår den nuvarandeEftersom att upp-

godkända revisionsbolagi auktoriserade ochdelningen bolagenav
motsvarande registreringsför-upphöra och medskall ersättas ett

enligt utredningens förslag beteckningenfarande, får dessa bolag
registrerat revisionsbolag.

sin revisorsutbildning intei färd med ochPersoner är somsom
kvaliñkationskrav för godkännandeuppfylla dekommer att som

till revisorsdirektivet utbildningenforslas gälla efter anpassningen när
från den dag de be-avslutas, föreslås under tid åren av sex nya

godkännas enligt äldre bestämmelserhar i kraft fåstämmelserna trätt
vissförutsättning han eller hon har kompletteran-under genomgåttatt

utbildningen syftarteoretisk utbildning. kompletterande tillde Den att
kvalifikationerunder övergångsperiodenden godkännssomge

enligt de bestämmelserna.likvärdiga med den godkänns Förnyasom
motsvarande period avslutar sin revisorsutbildningundersompersoner

utredningen dessa får auktoriseras enligtför auktorisation föreslår att
kompletterande utbildning.äldre bestämmelser krav påutan
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Författningsförslag

l Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1973:221om om
auktorisation och godkännande revisorerav

Härigenom föreskrivs i fråga förordningen 1973:221om om
auktorisation och godkännande revisorerav

dels 19 § skall upphöra gälla,att att
dels förodningen 1973:221 auktorisationatt och godkännandeom
revisorer skall följandeha rubrik,av

dels 3 10 13, 16 18, 20 23 och 24att 30 §§ skall ha- - - - -
följande lydelse,

dels 14 och 15 §§ i deras lydelseatt enligt förordningen
1992:1222 ändring i förordningen 1973:221 auktorisationom om
och godkännande revisorer skall ha följande lydelse,av

dels rubrikerna före 2närmast och §§15 skallatt ha följande
lydelse,

dels i förordningen skall införas bestämmelseratt 3 3 3nya
3d, 3e, 16 l6b, 16e, 16doch23a§§.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förordning 1973:221 Förordning 1973:221om om
auktorisation och godkännande godkännande och auktorisation

revisorer. revisorer registeringav samtav av
revisionsbolag.

Revisor sådant svenskt Enligt bestämmelsernasamt i
handelsbolag och svenskt aktie- denna förordning kan revisor
bolag driver revisionsverk- godkännas eller auktoriserassom
samhet revisionsbolag kan och svenskt handelsbolag och
auktoriseras eller godkännas svenskt aktiebolag driversom
enligt bestämmelserna i denna revisionsverksamhet revisions-
förordning. bolag registreras.

Fråga auktorisation eller Fråga godkännande,om om
godkännande kom-prövas auktorisation och registreringav
merskollegium. prövas Kammarkollegium.av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Auktorisation Godkännanderevisor revisorav av

I5§ 2§
erhållaFör godkännande skall revisoratt

yrke revisionsverksamhet,såsom utöva
bosatt i Sverige eller i inom Europeiskastatvara en annan

ekonomiska samarbetsomrâdet,
inte i konkurs förvaltareeller ha enligt 11 kap. § föräldra-7vara

balken och heller förbjuden enligt 3 § lagen 1985:354vara om
förbud yrkesmässig rådgivning i vissa fall,mot utövaattm.m.,
rådgivningsverksamhet eller underkastad någon mot-vara annan

rådighetsinskränkningsvarande i stat,annan
pd grundval4. ha avlagt4. revisorsexamen,av genom-

ellergången kurs haexamen
förvärvat goda kunskaper i
redovisning och god kännedom

gällande pä närings-rättom
och beskattningsomrádena,

ha praktisk verk-utövat
samhet i revisorsyrket till-pd
fredsställande under minstsätt
fem år,

känd för redbarhet känd för redbarhetvara vara
i övrigtoch finnas lämplig och i övrigt finnasäven lämpligäven
revisionsverksamhet. revisionsverksamhet.utöva utövaatt att

särskilda kravOm skäl föreligger, De uppställs i förstasom
kan kommerskollegium medge stycket 4 skall uppfylltanses av
undantag från fordringarna deni a som
första stycket och visar sig inneha4 5 på sådantettex-

kurs och fem examensbevisminst års krävs för attamen, som
praktik. fâ utföra lagstadgad revision i

inom det Europeiska ekono-stat
miska samarbetsomrádet och

i Sverige genomgåttsom
särskilt lämplighetsprov.ett
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Över Överansökan auktorisa- ansökan godkännan-om om
tion skall kommerskollegium in- de skall Kammarkollegium in-
hämta yttrande den handels- hämta yttrande den handels-av av
kammare, inom distrikt kammare, inom distriktvars vars
sökanden bosatt,är sökanden bosatt,samt ärav samt av
länsstyrelsen och, det länsstyrelsen och, detom er- om er-
fordras, myndighet fordras, myndighetav annan av annan
eller organisation. eller organisation.

3a§
Revisorsexamen och lämplig-

hetsprov anordnas Kammar-av
kollegium.

Revisorsexamen skall garante-
tillräckliga teoretiska kun-ra

skaper för lagstadgad revision
och förmåga i praktikenatten
tillämpa sådana kunskaper i
revisionsarbetet.

Lämplighetsprov skall garan-
de kunskaper i svensktera rätt
behövs för utföra lag-attsom

stadgad revision såsom Sverigei
godkänd revisor.

3b§
För få avlägga revisors-att

fordras revisornattexamen
a antingen

avlagt kandidatexamen
med ekonomisk inriktning eller
genomgått likvärdigannan
teoretisk utbildning eller

under sju år yrkes-utövat
mässig verksamhet gettsom
möjligheter förvärva till-att
räcklig erfarenhet ekonomi-,på

juridik- och redovisningsom-
rådena och visat hasig
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

kompletterande teoretiska kun-
lagstadgadskaper för revision

samt
b praktiskgenomgått ut-en

bildning.
Om särskilda skäl föreligger

kan Kammarkollegium medge
från fordringarnaundantag i

första stycket teoretisk ochpá
praktisk utbildning.

3c§
teoretiska utbildningenDen

medskall enlighet vad Kam-i
markollegium före-närmare
skriver särskilt omfatta följande
ämnesområden:

räkenskapsrevision,
balansanalys,

redovisning,extern
koncernredovisning,

kostnadsbokföring och
internredovisning,

kon-revision ochintern
troll,

föreskrifter upprättandeom
koncernbokslutochärs- samtav

förföreskrifter metoderom
värdering balansposter ochav
beräkning resultatposter,av

rättsliga och yrkesmässiga
lagstadgadför revisionnormer

och för dem utför sådansom
revision,
och den utsträckning det hari
betydelse för revisionen:

associationsrätt,
lagstiftning konkursom

och liknande förfaranden,
11. beskattningsrätt,

civil och handelsrätt,12.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13. lagstiftning socialom
trygghet och arbetsrätt,

14. infonnations- och databe-
handling,

15. företagsekonomi, natio-
nalekonomi och finansiering,

16. matematik och statistik,
17. grundläggande principer

för ekonomisk styrning före-av
tag.

3d§
Den avlagt kandidat-som

eller likvärdigexamen annan ut-
bildning omfattar de äm-som
nesområden i 3 §som anges c
skall ha de teoretiskaanses
kunskaper 3i §som anges a
andra stycket.

Den för de ämnesom-som
räden 3i § kansom avses c

förete sådana examina, betyg
eller tentamensresultat som
godtas Kammarkollegiumav
skall ha sådana komplet-anses
terande teoretiska kunskaper

3 bi § asom avses

3e§
Den praktiska utbildningen

skall bl.a. omfatta revision av
ärsbokslut och koncernsbokslut
eller liknande redovisningshand-
lingar i enlighet med vad Kam-
markollegium före-närmare
skriver.

Utbildningen skall under
minst är underägatre rum
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

godkänd ellerhandledning av
auktoriserad revisor.

tidGodkännande gäller förtidgäller förAuktorisation enen
fem år.fem är. avav

redbartGodkänd revisor skallskallrevisorAuktoriserad
utföra de uppdragoch nitisktutföra denitisktredbart och

i alltanförtros honom ochanförtros honomuppdrag somsom
god revisorssed.revisors- iakttagagodi allt iakttagaoch

sed.

revisor skallGodkändskallAuktoriserad revisor noga
elleriakttaga enligt lagellerenligt lagiakttaga annannoga

i övrigt gällan-författning elleri övrigtförfattning ellerannan
för reviso-jävsbestämmelserför dejävsbestämmelsergällande

särskildFöreligger eljestFöreligger eljestrevisorer. sär- rer.
kan rubbaomständighet,kanomständighet,skild somsom

revisorsförtroendet tillrevisorsförtroendet tillrubba opar-
videller självständighetsjälvständighet tiskhetopartiskhet eller

skall hanuppdrag,utförandeuppdrag, skallutförandevid avav
avböja detta.avböja detta.han

förGodkänd revisorAuktoriserad revisor svararsvarar
biträdeutföresbiträ- arbete,utföresför arbete, avsomavsom

till honom.honom.de till
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Auktoriserad revisor fär Godkänd revisor får an-
använda uppgift, inhämtats vända uppgift, inhämtats isom som
i hans yrkesutövning, till fördel hans yrkesutövning, till fördel
för sig eller till skada eller för sig eller till skada ellergagn gagn
för och heller eljest för och heller eljestannan annan
obehörigen vad sålun- obehörigen vad sålun-yppa som yppa som
da kommit till hans kännedom. da kommit till hans kännedom.
Han skall vidare till biträ- Han skall vidareatt till biträ-se attse
de iakttager dessa föreskrifter i de iakttager dessa föreskrifter i
tillämpliga delar. tillämpliga delar.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen 1980: 100.

Auktoriserad revisor får driva Godkänd revisor får driva
revisionsverksamhet endast i revisionsverksamhet endast i
form rörelse eller under form rörelse eller underav egen av egen
form handelsbolag eller form handelsbolag ellerav av
aktiebolag, uppfyller aktiebolag, uppfyllersom av som av
kommerskollegium föreskrivna Kammarkollegium föreskrivna
villkor. villkor.

Kommerskollegium får tillåta Kammarskollegium får tillåta
i Sverige verksam revisor i Sverige verksamatt revisor att
samtidigt driva revisionsverk- samtidigt driva revisionsverk-
samhet i inom samhet istat inomen annan staten annan
Europeiska ekonomiska Europeiska ekonomiskasam- sam-
arbetsområdet hinder arbetsområdetutan hinderutanav av
kraven i första stycket. kraven i första stycket.

Auktoriserad revisor får Godkänd revisor fär inte
driva eller delta ledningeni verksamhetutöva kanav som
affärsverksamhet. Han får rubba förtroendet till hans
heller anställd hos opartiskhet eller självständighetvara annan

auktoriseradän eller godkänd jristáende revisor. Han fårsom
revisor, auktoriserat eller god- inte heller anställd hosvara
känt revisionsbolag, bolag godkändän eller auktori-som annan

i 9 § eller juridisk serad revisor, registrerat revi-avses person
kommerskollegium särskilt sionsbolag, bolag isom som avses

har godtagit. 9 § eller juridisk person som
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Kammarkollegium särskilt har
godtagit.

föreligger, Om särskilda skäl föreligger,Om särskilda skäl
kan kommerskollegium medge kan Kammarkollegium medge

från förbudet i förstaundantag undantag från förbudet i första
stycket. stycket andra meningen.

auktoriserad revisor skall godkänd revisor skallFörFör
i form för- ställas säkerhet i form för-ställas säkerhet av av

för säkring eller försäkring eller på påsätt sättannat annat
ersättningsskyldighet,ersättningsskyldighet, denden som som

ådraga revisorn kan komma ådragarevisorn kan komma attatt
sig i sin revisionsverksamhet.sig i sin revisionsverksamhet.

föreligger, Om särskilda skäl föreligger,Om särskilda skäl
eftergekommerskollegium efterge kan Kammarkollegiumkan

säkerhet.kravet säkerhet. kravet påpå

Auktoriserad revisor skyl- Godkänd revisor skyldigär är
sig skiljedom underkasta sig skiljedom idig underkastaatt att

tvist medi tvist med uppdragsgivare uppdragsgivareom om
utfört eller förarvode eller kostnad för arvode kostnad utfört

uppdrag. uppdrag.

Auktoriserad revisor skall Godkänd revisor skall föra
anteckningar sinföra anteckningar sin verk- verksamhetomom

samhet i enlighet med vad enlighet Kammarkol-i med vad
kommerskollegium legium bestämmer.närmare närmare
bestämmer.

GodkändAuktoriserad revisor skall, då revisor skall, då han
revisionsverksamhet revisionsverksamhethan iutövarutövar

Sverige, drivai Sverige, driva verksamhet verksamhet eller
eller anställd i svenskt anställd i svenskt revisions-vara vara

uppfyller företagrevisionsföretag uppfyller bestäm-som som
bestämmelserna i denna för- melserna i denna förordning.
ordning.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kommerskollegium får, Kammarkollegium får,om om
särskilda skäl föreligger, med- särskilda skäl föreligger, med-
dela i Sverige auktoriserad dela i Sverige godkänd revisor
revisor tillstånd med bibe- tillstånd med bibehålletatt att
hallen auktorisation bosatt godkännande bosatt utanförvara vara
utanför Europeiska ekonomiska Europeiska ekonomiska sam-
samarbetsområdet under viss arbetsområdet under viss tid.
tid.

Auktoriserad revisor inte Godkänd revisor inte ärsom som
bosatt i Sverige,är skall utföra bosatt i Sverige, skall utföra

revision i svenska företag i den revision i svenska företag i den
omfattning kommerskolle- omfattning Kammarkolle-som som

föreskrivergium för auktorise- gium föreskriver för godkända
rade revisorer. revisorer.

Kommerskollegium får för Kammarkollegium får för viss
viss tid medge undantag från tid medge undantag från kravet
kravet i tredje stycket. i tredje stycket.

Godkännande revisor Auktarisation revisorav av

För erhålla auktorisation skall revisoratt
såsom yrke revisionsverksamhet,utöva

bosatt i Sverige eller i inom Europeiskavara staten annan
ekonomiska samarbetsområdet,

inte i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. § föräldra-7vara
balken inteoch heller förbjuden enligt 3 § lagen 1985:354vara om
förbud yrkesmässig rådgivning i vissa fall,mot rådgiv-utövaattm.m.
ningsverksamhet eller underkastad någon motsvarandevara annan
rådighetsinskränkning i stat,annan

ha avlagt ekonomexamen 4. ha avlagt högre revisors-
eller någon likvärdigannan examen,

vid svenskt universi-ettexamen
eller svensk högskola ellertet en

ha avlagt motsvarande examen
iDanmark, Finland, Island eller
Norge enligheti med vad kom-
merskollegium före-närmare
skriver,
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ha praktisk verk-utövar
samhet revisorsyrketi pd ett
tillfredsställande undersätt

femminst minstår, årtrevarav
Sverige,i

förkänd för redbarhet känd redbarhetvaravara
i övrigt lämplig och i övrigt finnas lämpligoch även ävenanses

revisionsverksamhet.revisionsverksamhet. utövautövaatt att
Om särskilda skäl föreligger,

kan kommerskollegium medge
undantag från fordringarna i
första 4stycket och 5 på exa-

och fem praktik.minst ársmen
har blivit auktorise-Den som

rad Danmark,revisor isom
Finland, Island eller Norge i
enlighet med där gällande före-
skrifter skall ha uppfylltanses
kraven enligt första stycket 4
och

krav uppställs i förstaDe som
krav uppställs i förstaskall Destycket och 54 somanses

stycket skall uppfyllt4uppfyllda för den anses avsom
a denavlagt statligt organise- somen

inneha sådantgodkänd visar sigrad eller yrkesexamen ett
i Europeiska examensbevis krävs förinom ekono-stat attsom

behörighetsbegränsning fåmiska Samarbetsområden utanom
utföra lagstadgad ijämförbar slu- revisionmedär statexamen
inom Europeiska ekonomiskafrän ochuniversitettexamen ett
samarbetsområdet ochden uppfyller uppställdai staten

krav för godkännande utföraatt
lagstadgad ochrevision,

hos auktoriserad revisor i
i SverigeSverige prövotid genomgåttgenomgått ettsomen

särskilt lämplighetsprov.högst år givit detreav som
kunskaper i svensk rätt som
behövs för utföra lagstadgadatt
revision.

36



SOU 1993:69 Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16§
Över16 § har upphävts genomför- ansökan auktorisa-om

ordning 1985:521. tion skall Kammarkollegium
inhämta yttrande den han-av
delskammare, inom distriktvars
sökanden bosatt,är samt av
länsstyrelsen och, detom er-

fordras, myndighetav annan
eller organisation.

16a §
Högre revisorsexamen och

särskilt lämplighetsprov anord-
Kammarkollegium.nas av

Högre revisorsexamen skall
de kravutöver försom anges

3i § andra stycketexamen a
teoretiska kunskapergarantera

för lagstadgad revision och en
förmåga i praktiken tillämpaatt
dessa kunskaper i sådana före-

i 16 d § punktentag som avses

Lämplighetsprov skall garan-
de kunskaper i svensktera rätt
behövs för utföra lag-som att

stadgad revision såsom i Sverige
auktoriserad revisor.

16b§
För få avlägga högreatt

revisorsexamen fordras att
revisorn

avlagt magisterexamen
med ekonomisk inriktning eller
genomgått likvärdigannan
teoretisk utbildning och

genomgått praktisken
utbildning under minst fem år.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Om särskilda skäl föreligger
Kammarkollegium medgekan

undantag från fordringarna i
första stycket teoretisk ochpá
praktisk utbildning.

16 §c
teoretiska utbildningenDen

skall särskilt omfatta de 3 §i c
dekunskapskraven ochangivna

ytterligare kunskaper Kam-som
markollegium föreskriver.

16 d §
praktiska utbildningenDen

skall
under uppfylla deårtre

krav 3 § ochisom anges e
under ytterligare minst tvá

under handledningskedr av
auktoriserad ochrevisor in-

kvalificerad medverkannefatta
vid företag vilkarevision iav

enligtminst revisorernaen av
författning skall auktorise-vara
rad revisor.

§17
§§Bestämmelserna i 4 14i 3 §§Bestämmelserna 14 --

frågaskall tillämpas ii frågaskall tillämpas ävenäven omom
auktoriserad revisor.godkänd revisor.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För handelsbolag skallatt För handelsbolag skallatt
kunna auktoriseras revi- kunna registreras revisions-som som
sionsbolag fordras, enligt bolag fordras, enligtatt bolags-att
bolagsavtalet avtalet

bolagets verksamhet får bolagets verksamhet får
omfatta yrkesmässigän omfattaannat yrkesmässigänannat
revision och därmed revision och därmed förenligsamman-
hängande verksamhet, verksamhet,

bolagsmännen skall bolagsmännen skallvara vara
auktoriserade revisorer. godkända eller auktoriserade

revisorer.
För aktiebolag skall kunnaatt För aktiebolag skall kunnaatt
auktoriseras revisionsbolag registreras revisionsbolagsom som
fordras, fordras,

enligt bolagsordningen,att enligt bolagsordningen,att
bolagets verksamhet fär bolagets verksamhet får
omfatta yrkesmässigän omfattaannat än yrkesmässigannat
revision och därmed revision och därmed förenligsamman-
hängande verksamhet, verksamhet,

enligt bolagsordningen,att enligt bolagsordningen,att
samtliga styrelseledamöter och minst fjärdedelar styrelse-tre av
styrelsesuppleanter, ledamöternaär och minst fjär-som tre
utsedda enligt lagen 1976:351 dedelaravstyrelsesuppleanterna

styrelserepresentationfär de verkställande direktörom skallsamt
anställda i aktiebolag och eko- godkända eller auktorise-vara
nomiska föreningar, verk- rade revisorer,samt
ställande direktör skall vara
auktoriserade revisorer,

enligt bolagsordningen,att
styrelsen beslutsför endastär

de närvarande godkändaom
eller auktoriserade revisorna
tillsammans representerar en
majoritet ägandet och röste-av
talet vid sammanträdet,

samtliga aktieratt ages minst üärdedelarattav tre av
auktoriserade revisorer. aktierna med minst färdede-tre

lar rostetalet god-ägsav av
kända eller auktoriserade revi-
sorer.
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

Om särskilda skäl föreligger,skäl föreligger,Om särskilda
Kammarkollegium medgekommerskollegium medge kankan

2undantag från första stycketfrån första stycket 2undantag
stycket 2 och dockandra stycket 2 och och andraoch

styrelseleda-majoritetatt aven
och majoritetmäterna en av

styrelsesuppleanterna skall vara
godkända eller auktoriserade

hälf-revisorer änsamt att mer
och röstetaletaktiernaten av

godkändaalltid skall tillkomma
eller auktoriserade revisorer.

l9§
handelsbolag skallFör att

godkännas revisions-kunna som
enligt bolags-bolag fordras, att

avtalet
fdrverksamhetbolagets

yrkesmässigomfatta änannat
därmedochrevision samman-

hängande verksamhet,
skallbolagsmännen vara

auktoriseradegodkända eller
revisorer.

skall kunnaaktiebolagFör att
revisionsbolaggodkännas som

fordras,
bolagsordningen,enligtatt

färbolagets verksamhet
yrkesmässigomfatta änannat

därmedochrevision samman-
verksamhet,hängande

bolagsordningen,enligtatt
styrelseledamöter ochsamtliga

styrelsesuppleanter, ärsom
lagen 1976:351utsedda enligt

styrelserepresentationfär deom
och eko-anställda aktiebolagi

föreningar,nomiska samt
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verkställande direktör skall vara
godkända eller auktoriserade
revisorer,

samtliga aktier ägesatt av
godkända eller auktoriserade
revisorer.

Om särskilda skäl föreligger,
kan kommerskollegium medge
undantag frän första stycket 2
och andra stycket 2 och

Auktoriserat eller godkänt Registrerat revisionsbolag
revisionsbolag skall för varje skall för varje revisionsuppdrag,
revisionsuppdrag, bolaget bolaget mottager,som utsesom en

de i bola- de i bolagetmottager, utse verksammaen av av
verksamma revisorerna revisorernaget huvudan-att att vara
huvudansvarig för revisio- svarig för revisionen. Denvara
Den huvudansvarige skall huvudansvarige skall auk-nen. vara
i auktoriserat revisions- toriserad revisor det behövsvara om

bolag auktoriserd revisor ioch för uppfylla föreskrift lagiatt
godkänt revisionsbolag auktori- eller författning attannan om
serad eller godkänd revisor. sådan revisor skall och iutses
Bolaget skall dröjsmål andra fall auktoriserad ellerutan
anmäla till uppdragsgivaren godkänd revisor. Bolaget skallvem

huvudansvarigär för revi- dröjsmål anmäla tillutansom upp-
sionen. dragsgivaren hu-ärvem som

vudansvarig för revisionen.
Revisionsberättelse skall undertecknas den huvudansvarigärav som

för revisionen. Undertecknas berättelsen flera, skallav anges vem som
huvudansvarig.är

Bestämmelserna i 3 7 och Bestämmelserna i 4 7 §§,- -
11 13 §§ äger motsvarande 10 § första stycket första me--
tillämpning i fråga revi- ningen och 11 13 §§ ägerom -
sionsbolag. motsvarande tillämpning i fråga

revisionsbolag.om
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godkändaauktoriserade Tillsyn ochTillsyn överöver
auktoriserade revisorers ochgodkända revisorers ochoch

verksamhet revisionsbolags verksamhetrevisionsbolags
Kammarkollegium.kommerskollegium. utövasutövas avav

sinskattemyndighet i samband med ämbets-Uppmärksammar
revisors revi-omständighet i fråga ellerutövning anmärkningsvärd om

verksamhet skall kollegiet underrättas.sionsbolags
revisionsbolag Revisor och revisionsbolagRevisor och

kommerskollegium skall lämna Kammarkollegiumlämnaskall
uppgifter, behövs förför dede uppgifter, behövs somsom

tillsynen.tillsynen.

Gör godkänd ellerauktoriserad revisor eller revisorGör
revisor uppsåtligenrevisor uppsåtligen auktoriseradgodkänd

i sin verksamhet elleri sin verksamhet eller orättorätt
eljest oredligt, skalloredligt, skall förfar hanförfar han eljest

godkännandet eller auktorisatio-eller godkän-auldorisationen
ÄrÄr upphävas. omständighe-nandet upphävas. omstän- nen

mildrande, fär i ställetmildrande, får idigheterna terna
meddelasmeddelas honom. varning honom.varningstället

ÅsidosätterÅsidosätter revisor eljest derevisor eljest de
plikter, åvilar honomplikter, åvilar honom som somsomsom
revisor, får varning eller,får varning meddelasrevisor, om

Är omständigheterna det kan tillräckligt, erin-honom. anses
Ärförsvarande, får meddelas honom.synnerligen ran om

godkän- synnerligeneller ständigheternaaulaorisationen
får godkännandetförsvårande,nandet upphävas.

och andra styckena eller auktorisationen upphävas.Första
motsvarande tillämpning i och andra styckenaFörstaäger

auktoriserat eller motsvarande tillämpning ifråga ägerom
revisions-revisionsbolag. Om fråga registeratgodkänt om

likvida- bolag. Om revisionsbolag träderrevisionsbolag träder i
i likvidation eller försättes iförsättes i konkurs,tion eller

eller god- skallskall auktorisationen konkurs, registeringen
upphävas.kännandet upphävas.

upphävande ellerFråga om
kommerskol-varning prövas av

det erfordras, skalllegium. Om

42



FärfattningvärslagSOU 1993:69

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

länsstyrelse och handelskamma-
höras.re
Uppkommer fråga upphä-om

vande eller varning skall revi-
eller revisionsbolagetsorn

skriftlig underrättelsegenom
beredas tillfälle sigatt yttra om
vad anförs honom ellermotsom
bolaget.

Varning får inte meddelas om
det läggs revisorn ellersom
revisionsbolaget till last inträffat

fem år innan revisornänmer
eller bolaget erhållit under-
rättelse enligt femte stycket.

23a§
Fråga upphävande,om var-

ellerning erinran prövas av
Kammarkollegium. Om det
erfordras, skall länsstyrelse och
handelskammare höras.

Uppkommer fråga upphä-om
vande, varning eller erinran
skall revisorn eller revisions-
bolaget skriftlig under-genom
rättelse beredas tillfälle att yttra
sig vad anförsom motsom
honom eller bolaget.

Innan beslut upphävandeom
eller fattasvarning skall, om
revisorn eller revisionsbolaget
har begärt det, Kammarkol-
legium hära den 28i § angivna
rådgivande nämnden.

Revisorn eller revisionsbola-
skall i underrättelsen enligtget

andra stycket upplysas sinom
begärarätt nämndenatt att

skall höras.
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Varning eller erinran fär inte
meddelas det läggsom som
revisorn eller revisionsbolaget
till last inträffat fem äränmer
innan revisorn eller bolaget
erhållit underrättelse enligt
andra stycket.

Inträder beträffande auktori- Inträdet beträffande godkänd
serad revisor eller godkänd revisor eller auktoriserad revi-
revisor sådant förhållande sådant förhållande hanatt attsor
han enligt bestämmelserna i enligt bestämmelserna i denna
denna förordning kan aukto- förordning kan godkännas
riseras eller godkännas, skall eller auktoriseras, skall god-
auktorisationen eller godkän- kännandet eller auktorisationen
nandet upphävas. Revisor upphävas.är Revisor skyldigär att
skyldig anmäla för- anmäla förhållandetatt tillgenast genast
hållandet till kommerskollegium. Kammarkollegium.

Första stycket äger Första stycket ägermotsva- motsva-
rande tillämpning i fråga rande tillämpning i frågaom om
aulaoriserat eller godkänt revi- registrerat revisionsbolag.
sionsbolag.

Vid ansökan auktorisation Vid ansökan godkännan-om om
eller godkännande enligt denna de, auktorisation eller registre-

förordning avgift med ring i samband medtas ut samt exa-
4 200 kronor. mination och särskild lämplig-

hetsprävning fär Kammarkolle-
gium besluta särskilt avgift.om

kommerskollegiumHos föres Hos Kammarkollegium föres
förteckning samtligaöver aukto- förteckning samtligaöver god-
riserade och godkända revisorer kända och auktoriserade reviso-
och revisionsbolag. registrerade revisions-samtrer

bolag.
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Ytterligare föreskrifter och Ytterligare föreskrifter och
anvisningar för tillämpningen anvisningar för tillämpningenav av
denna förordning meddelas denna förordning meddelasav av
kommerskollegium. Kammarskollegium.

Vid behandling ärenden Vid behandling ärendenav av
enligt denna förordning erhåller enligt denna förordning erhåller
kommerskollegium erforderliga Kammarkollegium erforderliga
råd och upplysningar till råd och upplysningar tillav en av en
kollegiet knuten rådgivande kollegiet knuten rådgivande
nämnd för revisorsfrågor. nämnd för revisorsfrågor.

Mot beslut, kommerskol- Mot beslut, Kammarkol-som som
legium i särskilt fall meddelat legium i särskilt fall meddelat
enligt denna förordning eller enligt denna förordning eller
med stöd därav utfärdade före- med stöd därav utfärdade före-
skrifter och gäller sådant skrifter och gäller sådantsom som
godtagande i 10§ godtagande i 10§som avses som avses
första stycket andra punkten, första stycket andra punkten och
18 § tredje och förde styckena 18 § tredje stycket föres talan

19 § tredje stycket, föres hos kammarrättensamt be-genom
talan hos kammarrätten svär.genom
besvär.

Talan beslut Talanmot annat beslutmotav annat av
kommerskollegium enligt denna Kammarkollegium enligt denna
förordning föres hos regeringen förordning föres hos regeringen

besvär. besvär.Beslutgenom enligtgenom som
denna förordning meddelats och

innebär någon under-attsom
känts vid examination eller sar-
skild lämplighetsprövning far
dock inte överklagas.
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30 §
Den obehörigen sig Den obehörigenutger sigsom utgersom

för auktoriserad eller föratt godkänd eller aukto-attvara vara
godkänd revisor, dömes till riserad revisor, dömes till bö-
böter. ter.

Övergångsbestämmelser

Den auktoriseradär revisor enligt tidigare gällande bestämmel-som
skall denna förordningnär i kraftträtt alltjämt auktori-ser anses som

serad revisor.

2. Den godkändär revisor enligt tidigare gällande bestämmelsersom
skall dennanär förordning i kraftträtt alltjämt godkändanses som
revisor.

Den denna förordningnär träder i kraft i färdär med sinsom
revisorsutbildning och inte kommer uppfylla de villkor förattsom
godkännande föreskrivs denna förordning utbildningennärsom genom
avslutas, får, under tid frånår den dag förordning har trätten av sex
i kraft, godkännas enligt äldre bestämmelser under förutsättning att
han genomgått kompletterande teoretisk utbildning i enlighet med vad
Kammarkollegium föreskriver.närmare

4. Den dennanär förordning träder i kraft i färdär med sinsom
revisorsutbildning och inte kommer uppfylla de villkor förattsom
auktorisation föreskrivs denna förordning utbildningennärsom genom
avslutas, får, under tid frånår den dag förordningen haren av sex

i kraft,trätt auktoriseras enligt äldre bestämmelser.

Revisionsbolag auktoriseratär eller godkänt enligt tidigaresom
gällande bestämmelser skall sedan denna förordning i kraftträtt anses

registrerat revisionsbolag.som

Denna förordning träder i kraft den
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till2 Förslag
1975:1385aktiebolagslagenändring iLag om

1975:1385aktiebolagslagenfrågaföreskrivs iHärigenom om
följande lydelse.10 §§ skall ha5 och10 kap.att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

10 kap.

näringsförbudunderkastadellerunderårig, i konkursärDen som
kanföräldrabalken7 §enligt 11 kap.förvaltarehareller varasom

revisor.
ochredovisningerfarenhetinsikt i ochdenskall haRevisor av

omfångettill ochmed hänsynförhållanden,ekonomiska arten avsom
fullgörande.för uppdragetsfordasverksamhetbolagets

Till revisor kan ävenrevisor kanTill även utsesutses
registreratrevisionsbolag. Bolagrevi-godkäntellerauktoriserat

skall tilltill revisorVid tillämpningsionsbolag. utsessomav
det bolagstyrelsen förkapiteldettabestämmelserna i som

anmälarevisionenauktoriserat revisions-likställs vemavser
revi-huvudansvarig förärauktoriseradmed revisorbolag som

huvudansvarigesionen. Denmedrevisionsbolaggodkäntoch
auktoriserad revisor iskallBolaggodkänd revisor. varasom

skallde fall sådan revisorstyrel-skall tilltill revisor utsesutses
stycket och§ andraenligt 3revisionenför det bolag somsen

godkändellerauktoriseradhu-anmäla ärvem somavser
Bestämmel-andra fallrevisor iför revisionen. Denvudansvarig .

§§ till-i och 1512auktori-skallhuvudansvarige i serna
huvudansvarige.denlämpas påaukto-revisionsbolagserat vara

godkäntrevisor och iriserad
auktoriserad ellerrevisionsbolag

Bestämmelser-revisor.godkänd
§§ tillämpasoch 15i 12na

huvudansvarige.denpå
minstdet kan ske,bör,i dotterföretagrevisorTill utses en avom

revisorer.moderbolagets
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3 §
Minst bolagsstämman Den tillen av revisorutsessom

utsedd revisor skall aukto- skall auktoriserad revisorvara vara
riserad revisor eller godkänd eller godkänd revisor.
revisor.

Minst bolagsstämman utsedd revisor skall auktoriseraden av vara
revisor om

tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de
två räkenskapsåren överstigersenaste gränsbeloppett motsvararsom
1 000 gånger det basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän för-om
säkring gällde under den sista månaden respektive räkenskaps-som av
år

antalet anställda hos bolaget under de två räkenskapsårensenaste
i medeltal överstigit 200,

bolagets aktier eller skuldebrev är noterade vid börs elleren
auktoriserad marknadsplats.

Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer kan i frågasom
visst bolag, beträffande vilket de i andra stycket 1om eller 2 angivna

omständigheterna föreligger, förordna bolaget får viss godkändatt utse
revisor i stället för auktoriserad revisor. Sådant beslut giltigt iär högst
fem år.

Vad i andra och tredje styckena föreskrivs gäller föräven moderbo-
lag i koncern nettovärdet koncernföretagens tillgångaren enligtom av
fastställda koncernbalansräkningar för de två räkenskapsårensenaste
överstiger det gränsbelopp i andra stycket eller antaletsom anges om
anställda vid koncernföretagen under nämnda tid i medeltal överstigit
200.

I bolag än i andraannat och fjärde styckena skallsom avses
auktoriserad revisor tillägare tiondelutses, samtliga aktierom en av
begär det vid bolagsstämma, där revisorsval skall ske.

5 §
Uppdrag tills vidare revisor upphöratt när revisorvara utsetts.ny
Uppdrag revisor upphör i förtid, revisorn eller densom om som

honom begär det. Anmälanutsett härom skall hosgöras styrelsen och,
revisor valdär på bolagsstämma villom avgå, hos densom som

tillsatt honom.
En revisor uppdrag upphör i förtid skall anmäla dettavars genast

till länsstyrelsen. Revisorn skall i anmälningen lämna redogörelseen
för iakttagelserna vid den granskning han har utfört under den delsom

löpande räkenskapsår hans uppdrag har omfattat.av För anmälsom
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ningen gäller i tillämpliga delar vad i 10 § tredje och fjärdesom
styckena föreskrivs revisionsberättelse. Avskrift anmälningenom av
skall sändas till registreringsmyndigheten överlämnas till bolagetssamt
styrelse.

Upphör revisors uppdrag i förtid eller uppkommer för honom
hinder enligt 2 §§4 eller enligt bolagsordningen revisor ochatt vara-
finnes suppleant, skall styrelsen vidtaga åtgärd för revisor föratt ny
den återstående mandattiden tillsättes.

Upphör revisors uppdrag som
galler tills vidare vid annan
tidpunkt vid slutet ordina-än av

bolagsstämma,rie gäller vad
tredjei stycket föreskrivssom

för revisor uppdrag upphörvars
förtid.i

10 §
Revisorerna skall för varje räkenskapsår revisionsberättelse tillavge

bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse
veckor företvå ordinarie bolagsstämma.senast

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande, huruvida årsredovis-
ningen uppgjorts enligt denna lag. Har i årsredovisningen icke lämnats
sådana upplysningar enligt 11 kap. skall lämnas, skall revisorernasom

detta och, det kan ske, lämna erforderliga upplysningar i sinange om
berättelse.

Har revisorerna vid sin granskning funnit åtgärd eller för-att
summelse, kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger styrelsele-som
damot eller verkställande direktör till last eller styrelseledamot elleratt
verkställande direktör eljest handlat i strid denna lag ellermot
bolagsordningen skall det anmärkas i berättelsen. Revisonsberättelsen
skall innehållaäven uttalande angående ansvarsfrihet för styrelseleda-
möterna och verkställande direktör. Revisorerna kan i övrigt iäven
berättelsen meddela upplysningar de önskar bringa till aktieägar-som

kännedom.nas
I revisionsberättelsen skall också anmärkas revisorerna funnit attom

bolaget inte har fullgjort sin skyldighet
avdrag för preliminärgöra A-skatt eller kvarståendeatt skatt

enligt uppbördslagen 1953:272,
anmälas för registrering enligt 19 § lagen 1968:430att om

mervärdeskatt,
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lämna uppgift enligt §54 1att uppbördslagen eller §4mom.
lagen 1984:668 uppbörd socialavgifter från arbetsgivare ellerom av
22 § lagen mervärdeskatt, ellerom

4. i tid betalarätt skatter och avgifteratt i 1som avses -
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning bolaget inteattom

har fullgjort skyldighet i fjärde stycket 1 skallsom avses -
revisorerna sända in avskrift revisionsberättelsengenast tillen av
skattemyndigheten.

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande huruvida förteckning
enligt 12 kap. 9 § upprättats skyldighetnär därtill förelegat och
särskilt uttalande angående fastställande balansräkningen ochav
resultaträkningen angående det i förvaltningsberättelsensamt fram-
ställda förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

I moderbolag skall revisor särskild revisionsberättelseavge en
beträffande koncernen. Bestämmelserna i första-tredje och sjätte
styckena äger motsvarande tillämpning.

Har anmälan gjorts enligt 5 §
tredje eller femte styckena skall
revisor bifoga avskrift anmäl-av
ningen till revisionsberättelsen.

Denna lag träder i kraft den

i

i
il
i
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UtredningensI uppdrag

Genom beslut den 2 april 1992 bemyndigade regeringen chefen för
Näringsdepartementet bakgrund Sveriges närmande till EGatt mot av
tillkalla särskild utredare N 1992:06 med uppdrag övervägaatten

författningsregleringden i fortsättningen behövs för sådanasom
revisorer har särskild behörighet uföra lagstadgad revision,attsom
dvs. Kommerskollegium auktoriserade och godkända revisorer,av

den prövninggöra översyn och tillsyn krävs församt en av m.m. som
denna verksamhet dir. 1992:42.

Utredningens förordnades den junil 1992. Utredningenexperter
höll sitt första sammanträde den 10 augusti år och dåantogsamma

Revisorsutredningen.namnet
Utredningens uppdrag berör flera från varandra eller mindremer

oberoende delar. första delenDen har sinnämnts ut-som ovan
i Sverigesgångspunkt närmande till EG och EES-avtalet. I den delen

utredningens uppgift begränsad till föreslåär den författnings-att
reglering behövs för uppfylla de kvalifikationskravattsom m.m. som
ställs i EG:s åttonde bolagsdirektiv, det revisorsdirektivet,s.k. förupp

fysiska och revisionsbolag skall godkännasatt personer personer
utföra lagstadgad revision räkenskaper. Med kvalifikationskravav

i direktivet krav teoretisk och praktiskpå utbildning samtavses
Direktivets kvalifikationskrav föranleder emellertid inte baraexamen.

iöverväganden fråga revisorsutbildning denävenutanom om
nuvarande uppdelning revisorer i två kategorier, auktoriserade ochav
godkända revisorer, bör behållas förfarandet lek-medsamt om

Ävenmannarevisorer kan behållas. dessa frågor behandlas således i
del. frågadenna En behandlas, visserligen inteannan som som

föranleds revisorsdirektivet, EG-direktiv,utan ett annatav av
nämligen direktivet ömsesidigt erkännande examensbevisom av
utbildningsdirektivet, vilka Sverigekrav får ställa utländskär på en
revisor, från inom EES-området önskar yrketutövastaten annan som
i Sverige.

del uppdraget frågorEn revisors oberoende.rörannan av avser som
revisorsdirektivetI visserligen inte det bör säkerställassägs än attmer

den revisor oberoende och harär är anseende. Någraatt ett gottsom
krav ställs dock inte i direktivet föranledernärmare särskildaupp som

anpassningsåtgärder, falleti det andraän sådanaänannat personer
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uppfyller direktivets kvalifikationskrav tillåtssom ingå i sådantett
revisionsbolags ägar- och ledningskrets får utföra revision.som
Kommerskollegium har redan år 1989 hemställt översynom en av
reglerna för auktoriserade och godkända revisorer bakgrundmot av
bl.a den förändring revisorsverksamheten genomgått sedan för-
ordningen 1973:221 auktorisation och godkännande revisorerom av
trädde i kraft. Kollegiet har bl.a. tagit frågor ägarförhållan-upp om
den, dvs. revisorän skall få ingå i ägarkretsenom iannan revisions-
bolag, förbud för revisor driva verksamhetom att än revisions-annan
verksamhet och revisorns roll konsult. I samband härmedom harsom
även uppkommit fråga huruvida den nuvarande uppdelning iom
auktoriserade och godkända revisionsbolag bör behållas.

Utredningen har funnit dess uppdrag måsteatt avgränsas i för-
hållande till Aktiebolagskommitténs och Redovisningskommitténs
utredningsuppdrag vid gäller revisorernas oberoende ställning.
Aktiebolagskommittén Ju 1990:08, dir. 1990:46, har till uppgiftsom

över aktiebolagslagen,att skallse övervägautom aktiebo-annat om
lagslagens regler för tillsättande och entledigande bl.a. revisorerav

utformade så de befrämjar dessaatt utför sina funktioneratt med
självständighet och integritet. Aktiebolagskommitténs ursprungliga
uppdrag omfattade samtliga bolagsdirektiv. Ansvaret för direktiv 7
och 11 har därefter överförts till Redovisningskommittén Ju 1991:07
och anpassningen till direktiv 8 till Revisorsutredningen.

Aktiebolagskommitténs uppdrag i fråga de regler gäller förom som
tillsättande och entledigande revisorer dock inte ha be-av synes
gränsats. I Aktiebolagskommitténs uppdrag ingår således alltjämt de
organisatoriska frågorna i aktiebolagen vilket också innebär att
kommittén har fråganöver revisornsatt oberoendese sätllning iom
samband med val revisor, mandatperiodens längd,av avgång och
entledigande i förtid.

Redovisningskommittén har enligt sina direktiv inte någon uppgift
direkt sikte på oberoendefrågor.tar Kommitténsom har dock att se

över revisorernas del i det sanktionssystem behövs försom att
upprätthålla redovisningsnormerna. Det innebär bl.a. revisorernaatt li större utsträckning kanän komma låläggas skyldighetnu att att
anmärka företagets offentligamot årsredovisningar och bolagsled-
ningarnas förvaltningsberättelser. Det främstär införandet i svensk
redovisningslagstiftning två EG fastställda grundläggandeav av
principer, nämligen principen redovisningen skallattom ge en
rättvisande bild företagets ställning och principenav i för-attom
valtningsberättelsen vissa identifierbara hot verksamheter.,ange mot

kommer leda till ytterligareattsom uppgifter läggsatt på revisorerna.
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ställagivetvis änanmärkningsskyldighet kommerutökad attsådanEn
ställning.oberoenderevisorernaspåkrav änstörre nu

sådanahandtill i förstauppdragetdärförharUtredningen avgränsat
denligger underställningoberoenderevisornsaspekter på som

disponerakontrollera eller över.självmöjlighetrevisornsenskilde att
antalbehandlautredningen valtbakgrund hardenna ettMot att
vilkaförsta fråganföljande Den ärbeskrivas på sätt.frågor kansom

obekvä-stärka deni syftegenomföramöjligaåtgärder är attattsom
företagsled-förhållande tillihandi förstaställningme revisorns

vidtamöjligaåtgärdervilka ärberörandra frågan attningen. Den som
ekono-sig allt förmöjligheterrevisorns görasyfte begränsai attatt

möjlighetentredje fråganviss klient. Denberoendemiskt avserav en
tillförarevisionsbolagenrevisorer iandratillåta änägareattatt genom
harområdenpåytterligare kompetensrevisionsbyråerna ettsom

fjärde fråganrevision.lagstadgad Denmedsambandnaturligt avser
affärsverksam-nuvarandeliberalisering detförförutsättningarna aven

förut-därigenom skapasyfteyrkesrevisorer iförhetsförbudet att
vadrevisorsbranschenutveckling änfriareförsättningar något aven

dispensgivning.möjligti dag är genomsom
revisornämnda uppstår närfråga debetydligt svårare änEn ennu

kontrollerandesåväldenne harinnebärhar uppdrag att somett som
belystsproblemområde harklient. Dettauppgifter hosrådgivande en
länderutredningar i flerasynpunktpraktisktprincipiell ochfrån av

USA. Detochi Danmark, Norge1980-talen,1970- ochunder t.ex.
och ligger pårevisorsyrketförgrundernaberörfrågahär är somen

dockfråga harutredningen. Dennaden härnivå förän enannanen
behandladen svårräckvidd ärprincipiell gör utan attattattsom

uppgifter ocholika bolagsorganensställning till desamtidigt ansvar.ta
dettabehandlarealistisktdetdärför inteharUtredningen attansett

uppdrag.för dessfrågekomplex inom ramen
avsikti regeringenssin grundharuppdragettredje del attEn av

myndighet. dennahandelspolitisk IKommerskollegium tillrenodla en
statlig myndighet,vilketfråganbehandlasdel annanorganom -

mellanform därellerbranschorganisationerna någon statrevisorernas
denadministreraböri framtidensamverkarbranschoch som-

Kommerskollegium, dvs.hosrevisorsfunktionennuvarande upp-
revisionsbolagochrevisorergodkännaauktorisera ochgifterna att

delbehandlas i dennafrågordem. Andratillsyn överutövasamt som
ytterligareinförandetoch frågandisciplinhanteringenrör enavom

erinran.disciplinpåföljd,
i denbolagsstiftningenharmoniserai syftehittillsEG har att

tillbolagsdirektiv,nio numreradeutfärdatgemenskapeneuropeiska
bolags-lagstiftning.sin Det ärharvilka medlemsstaterna att anpassa
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direktiv 11 och 12. Aktiebolagskommitténs
uppdrag, ursprungligen avsåg samtliga direktiv,som har beslutgenom
den 13 februari 1992 Dir. 1992:18 begränsats såtillvida direktivatt

7 och ll överfördes till Redovisningskommittén. Genom beslut den
2 april 1992 överfördes för direktiv 8 till Revisorsutredning.ansvaret

Utredningen har under arbetets bedrivande samrått med nämnda
kommittéer. Utredningen har vidare haft överläggningar med
generaldirektören för generaldirektoratet för finansiella tjänster och
bolagsrätt vid EG-kommissionen. Informella kontakter har förekommit
med företrädare för tillsynsmyndigheterna i Finland och Norge samt

företrädarevid besök med för de statsauktoriserade och registrerade
revisorerna Erhvervs- Selskabsstyrelsensamt i Danmark.og Ut-
redningen har även besökt generalsekreteraren för revisorsorga-
nisationen NIVRA i Nederländerna företrädare för detsamt ned-
erländska parlamentet i anledning den där nyligen genomfördaav
anpassningen till revisorsdirektivet.

Utredningen har härmed slutfört sitt uppdrag.
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Bakgrund

svenskadeEES ochEG,l
revisorerbestämmelserna om

1.1 Inledning

i träffatEFTAövriga medlemsstatermedhar tillsammansSverige
ekonomisktEuropeisktmedlemsstaterEG och dessavtal med ettom

kraft vidbörjan träda ifrånEES. Avtalet avsågssamarbetsområde, att
199293.årsskiftet

kraft förrän tidigastträda iavtalet inte kanklartstårDet attnumera
1993.under hösten

marknader integrerasEFTA-ländernasskallEES-avtaletGenom
anpassningföreskriver därvidAvtaletmarknad.med EG:s inre att en

marknaden inomgäller förprincipertill de regler ochskall ske som
EG.

i tolv medlemmar.EG har dag
sekundär-primärrätten ochmellanrättsordning skiljerEG:sI man

Sekundärrätten,Romfördraget.främsträknasTill primärrättenrätten.
främstprimärrätten, beståravledd frånkan sägas avvarasom

bindandebeslutdirektiv ochförordningar, är natur.avsom
inreområdedefinieras gränsermarknadEG:s inre utanettsom

sigkapital skall kunnaoch röratjänstervilketinom varor, personer,
omfattandebestämmelser. Ettenlighet med Romfordragetsifritt
erforderligbindande rättsakter bl.a. nåför medbedrivitsarbete har att

med-harmonisering mellanrättsenheträttslikhet ellergrad av
markna-for denområden betydelselemsstaterna på gemensammaav

gällerområde. detbetydelsefullt NärBolagsrätten sådantden. är ett
Genombestämmelser revisorer.omfattar denna bl.a.bolagsrätten om

revisorslagstiftningsinsighar Sverige åtagitEES-avtalet att anpassa
EG har utfärdat.rättsakteri enlighet med deberörda områdenpå
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1.2 EG:s bestämmelser revisorerom

1.2.1 primäraDen EG-rätten

Reglerna fria varurörelser fri rörlighet församtom om personer,
tjänster och kapital hörnstenarnautgör i den marknaden.gemensamma
De olika friheterna bygger på principen förbud diskrimineringmotom
på grund nationalitet, kalladäven Iikabehandlingsprincipen.av

Denna princip innebär medlemsstaterna i den nationellaatt
lagstiftning inte får ställa regler inom fördragets Romför-upp som
draget tillämpningsområde särbehandlar fysiska och juridiska personer
från medlemsstat.annan

När det gäller revisorer får diskrimineringsförbudet betydelse i
fråga förutsättningarna för utbyte tjänster och anställningom att taav

nationsgränserna.över
Ett utövande etableringsrätten hindras emellertid inte enbartav av

traditionell diskriminering kopplad till medborgarskapet. finnsDet
mellanäven skiljaktiga näringsrättsliga bestämmelserstaterna som

gäller medborgarskap. Utan viss harmoniseringoavsett dessaen av
regler kan etableringsfriheten ändå inte utövas. Påtagligt detta vidär
de friamånga yrken vilkas utövande förutsätter viss elleren examen

behörighetsbevis, revisors-, advokat-,annat arkitekt-t.ex. eller
läkaryrkena. Formellt sådana kravär inte diskriminerandesett
eftersom de gäller i lika förmån in- och utländska medborgare, men
dess faktiska effekter diskriminerande.är Med stöd artikel 57av
punkten 1 Romfördraget har 1988år antagits generelltett system
varigenom examina och dylikt erhållits i EG-land erkänns iettsom
övriga EG-länder likvärdiga med motsvarande inländskasom
kompetensbevis; direktivetnärmare ömsesidigt erkännandese om av
examensbevis 8948EEG.

1.2.2 Den sekundära EG-rätten

Till den sekundära EG-rätten femräknas rättsakter, nämligentyper av
förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden
artikel 189 i Romfördraget.

Förordningar kännetecknas de har generell räckvidd ochatt ärav
till alla delar bindande gäller omedelbart i varje medlemsstatsamt
artikel 189 andra stycket Romfördraget. Vid jämförelse meden
inomstatliga förhållanden kan de till sin funktion sägas såvälmotsvara
lagar bestämmelser lägre valör, regeringsförordningarsom t.ex.av
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och myndighetsföreskrifter. innebärDet vidare de varken skallatt
eller får inkorporerastransformeras till medlemsstatens rättssystem

integreradutgör del någon särskildutan åtgärdsystemet utan atten av
behöver vidtas.

Direktiv riktar sig till medlemsstaten och endast bindandeär i fråga
det resultat skall uppnås och överlåter de nationellaom som

myndigheterna bestämma tillvägagångssätt och medel. Med-att
lemsstaten får således själv bestämma hur direktivets bestämmelser
skall införlivas med den interna artikelrätten 189 tredje stycket
Romfördraget.

Beslut till alla delar bindandeär för dem till vilka det siganger vara
riktat artikel 189 fjärde stycket Romfördraget.

Rekommendationer och yttranden inte bindandeär artikel 189 femte
stycket Romfördraget.

De rättsakter EG utfärdat rörande revisorer direktiv.utgörs av

1.2.2.1 Direktiv revisorerrörsom

På bolagsrättens område

EG har hittills utfärdat nio numrerade direktiv numrerade
ll och 12 bolagsrättenspå område. Dessutom har Kommis-

sionen lagt fram utkast eller förslag till ytterligare fyra direktiv
numrerade 10 och 13, vilka inte harännu antagits. En
översiktlig redogörelse för nämnda direktiv lämnas i Aktiebolagskom-
mitténs betänkande SOU 1992:83 EG, Aktiebolagslagen och EG, s.
91 96. Utredningen redovisar därför i detta avsnitt endast de direktiv-

sikte på revisorer.tarsom
Inledningsvis kan konstateras de direktiv hittills utfärdatsatt av som
bolagsrättenspå område samtliga, medär undantag, begränsade tillett

kapitalassociationer. Enkla bolag, handelsbolag och andraatt avse
personassociationer har lämnats utanför harmoniseringsarbetet. De
svenska bestämmelserna revision och revisorer emellertidom avser
inte bara verksamheter bedrivs i aktiebolagsform iävenutansom
andra former. Som exempel kan nämnas skyldighetatt att utse
externrevisor föreliggger också för ekonomiska föreningar, handels-
bolag och enkla bolag viss storlek för verksamheterävenav men som
bedrivs under enskild firma de viss omfattning.är innebärDetom av

de regelsystem omfattar sistnämnda verksamheter får,att såsom om
lämpligt, lämnas utanför harmoniseringsarbetet.anses

iFör samtliga medlemsstater skapa likvärdiga möjligheter föratt
aktieägare, borgenärer och intressenterandra erhålla informationatt
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bolags finansiella ställning, lade Kommissionenett år 1971 framom
förslag till fjärde bolagsdirektiv, det s.k. årsbokslutsdirektivet,ett ett

1978år 78660EEG. Direktivetantogs aktiebolagsom som avser
syftar till harmonisera reglerna rörande årsbokslut och förvaltnings-att
berättelse. övergripandeDet kravet årsbokslutetär skallatt ge en
rättvisande bild bolagets resultat och ställning. Därför föreskrivs iav
direktivet obligatorisk uppställningsform för balans- och resultaträk-en
ning liksom enhetliga regler för värdering och tilläggsinformation.
Direktivet innehåller bestämmelseräven revision.om

I två direktiv 90604EEG och 90605EEG genomfördes årnya
1990 vissa ändringar i det fjärde direktivet. Direktiv 90604EEG
innebar bl.a. lättnader i redovisningskraven för små och medelstora
ñretag. Direktiv 90605EEG utsträckte tillämpningsområdet för det
fjärde direktivet till omfatta också handels- och kommanditbolagatt
vilkas samtliga obegränsat ansvariga delägare företag medär begränsat
delägaransvar.

Förslag till femte bolagsdirektiv har lämnats år 1972 O.Jett 72C
13149 och 1983 O.J.år 83C 2402. I direktivet, vanligensom
kallas strukturdirektivet, lämnas förslag hur bolagen skallom
organiseras. Det här frågaär närmast hur lednings- och kontrollor-om

i bolagen skall regleras. I det sist lämnade förslagetganen ges
medlemsstaterna bl.a. möjlighet välja mellan två organisations-att
former, den dualistiska och den monistiska. Den första organisations-
formen innebär i varje bolag skall finnas lednings- ochatt ett ett
kontrollorgan bolagsstämman. Den andra formen innebärutsessom av

det bara skall finnas ledningsorgan i bolagetatt ett stämman.utsett av
Båda organisationsformerna förutsätter från lednings- och kontrol-ett
lorganet fristående revisorsorgan. I direktivet utförligaävenupptas
bestämmelser revision.om

sjundeDet bolagsdirektivet 83349EEG, koncernredovisnings-
direktivet, 1983,år i vilka fall koncernredovisningantogssom anger
sammanställd redovisning det misstag kommit översättasattsom av
till skall och vilkaupprättas redovisningsmetoder skall användas.som
Det innehåller också bestämmelser koncernförvaltningsberättelse,om
revision och offentliggörande. Direktivet gäller i princip samma
bolagsformer det fjärde direktivet.som

Av den föregående framställningen framgår såväl årsboksluts-att
koncernredovisningsdirektivet föreskriver bokslutet skallsom att

granskas eller flera enligt nationell lagstiftning ärav en personer som
behöriga revidera räkenskaper se artiklarnaatt närmare 51 37och i
respektive direktiv. Vidare framgår det förslagetäven tillatt
strukturdirektiv innehåller utförliga bestämmelser revision. Nuom
nämnda direktiv inte ställning till vilka kvalifikationer den skall hatar
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utför revisionen. Bestämmelser behörighet revisor harsom attom vara
tagits i det åttonde bolagsdirektivet 84253EEG utfärdadesupp som

1984.år

På etableringsrättens område

För möjliggöra för medborgare i medlemsstaternaatt utövaatt ett
yrke, antingen företagare eller anställd, i med-som egen en annan
lemsstat den där de har förvärvatän sina yrkesmässiga kvalifikationer,
har år 1988 antagits direktivsagts generellettsom nyss om en
ordning för erkännande examensbevis behörighetsgivandeöverav
högre utbildning omfattar minst års studier 8948EEG.tresom
Direktivets syfte avskaffaär de hinder för fri rörlighet föratt personer
och tjänster mellan medlemsstaterna nationella krav påsom examens-
bevis för visstutöva yrke Genomutgör. befästaatt ett att en gemen-
skapsmedborgares rätt använda sina yrkeskunskaper i vilkenatt
medlemsstat helst kompletterar och förstärker sådan ordningsom en
också hans förvärva dessarätt färdigheter varhelst han önskar.att

Direktivet gäller inte för yrken omfattas direktivett separatsom av
fastställande avtal medlemsstaternas ömsesidiga erkännandeom av om
examensbevis. Sådana direktiv har bl.a. antagits för läkare ochav

andra yrken inom sjuk- och hälsovården, för arkitekter och för
advokater, inte för revisorer.men

I Sverige ställs villkor för få behörighett.ex. utföraattsom att
lagstadgad revision räkenskaper formella kompetenskrav vadav m.m.
gäller utbildning och praktisk yrkeserfarenhet. För auktorisation som
revisor fordras har avlagt ekonomexamenutom annat att personen
eller likvärdig vid svenskt universitet eller svenskannan examen
högskola 2 § första stycket punkten 4 revisorsförordningen.

1.2.3 EG-rättens förhållande till nationell rätt

bådeI den primära och den sekundära EG-rätten finns det regler som
enbart riktar sig till medlemsstaterna och innehåller förpliktelsersom
eller bemyndiganden för dessa För EG-rätten i sådana fallstater. att
skall få inomstatlig verkan krävs det nationell rättsbildning skeratt en
till uppfyllelse medlemsstaternas förpliktelser respektive med stödav

givna bemyndiganden. Det vanligaste i Sverigesättet införlivaav att
sådana regler deär till internomsätts rätt särskildatt genom en
inkorporations- eller transformationsakt.
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kännetecknande för EG-rättenDet tillär denär attsom annars
betydande del gäller omedelbart i medlemsstaterna s.k. direkt effekt.
Genom Romfördraget har EG:s medlemsstater förbundit sig att utan
mellankommande nationell rättsbildning intern tillämplighet dege
delar EG:s förordningarrättssystem och beslututgörsav som av
riktade till medlemsstat se artikel 189 i fördragetän närmareannan
och vad vi tidigare i avsnittet Den sekundära EG-rätten. Detsagt
förhållandet EG-rätten har omedelbar inomstatlig giltighet ochatt
direkt förverkan enskilda i förening det förhållandetmed denatt
sekundära EG-rätten utformas och skapas självständiga institutio-av

till vilka medlemsstaterna Romfördraget överlåtit suveränaner, genom
befogenheter, har föranlett Gemenskapernas domstol karakteriseraatt
EG-rätten rättsordning, såväl i förhållande tillautonomsom en ny
traditionell folkrätt till inomstatlig rätt.som

omständighetenDen förordning omedelbart giltig innebäräratt en
dock inte alltid den får direkt effekt. För sådan verkan skallatt att en
uppkomma fordras förordningen grundar rättigheter ochelleratt
skyldigheter för enskilda. Huruvida falletså beror reglernaär på om
i förordningen enligt sitt innehåll berör enskildas rättsställning.
Dessutom krävs den tillräckligt preciserad och konkret avfattadäratt
för ytterligare rättsbildning skall kunna tillämpas deatt utan av
nationella domstolarna.

Direktiv gäller däremot inte omedelbart avsnittse 1.2.2. Ett
direktiv endast bindande i fråga det resultatär skall uppnåsom som
och överlåter de nationella myndigheterna bestämma tillväga-att
gångssätt och medel för detta. Medlemsstaterna skall, inom ien
direktivet angiven tid, överföra direktivets bestämmelser till nationell

kan ske lagDetta och regeringsförordning.rätt. Det uteslutergenom
dock inte direktivets bestämmelser de möjligheter tillatt genom
delegation normgivningskompetensen lämnas riksdagen ochav som
regeringen i regeringsformen får införas myndighetsföre-även genom
skrifter. Det inte framgår direktivtexten,är, också möjligtannatom av

uppfylla direktivkrav fast domstolspraxis. Däremot detäratt genom
inte tillräckligt hänvisa till administrativ praxis, denna fritt kanatt om
ändras de tillämpnade myndigheterna se Aktiebolagskommitténsav
betänkande 99.s.

Även direktiv kan direktha verkan de klaraärantyttssom ovan om
och ovillkorliga för medlemsstaterna. direkta effektenDen direktivav

dock begränsad till bestämmelserär enskilda rättigheter motsom ger
det allmänna. Direktiv kan således inte upphov till skyldigheter förge
enskilda i förhållande till det allmänna. Inte heller kan direktivett
påverka rättsförhållandet mellan enskilda rättssubjekt.
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Behörigheten tolka och tillämpa EG-rätten ankommer i förstaatt
hand de nationella domstolarna. frågapå När sådan uppkommeren

den nationellahos domstolen första instans kan och i vissa fall skall
underställas Gemenskapernasden domstol sista instans för avgörande

s.k. förhandsbeslut. Härefter det den nationella domstolensärgenom
sak målet, såvitt EG-rättsligade frågornaavgöra angår på basisatt av

fråndet domstolen erhållna beskedet artikel i177 Romfördraget.
Gemenskapernas domstol exklusivt behörigär uttala sigatt om

EG:sinnebörden regler artikel 164 i Romfördraget.av
Utgångspunkten för domstolens liksom för de nationella domstolar-

tolkning EG:s bestämmelser de skrivna bestämmelsernasärnas av
ordalydelse och grammatiska mening. När bestämmelse sådanären

inteden metoden räcker till tillämpar domstolen s.k. systematiskatt en
tolkning. innebärDetta bestämmelsen tolkas bakgrund detatt mot av

varisammanhang den ingår. Tolkningen skall således huvudregelsom
analogierske till folkrätt eller nationell Till skillnad från vadrätt.utan

fallet i svensk förarbetenspelar mycket begränsadär rätt rollsom en
rättskälla för domstolen. Som finnsregel inte heller förarbeten attsom

tillgå till EG:s rättsakter och i fallde sådana finns, innehåller de inte
tolkningsanvisningar.några

Enligt artikel 169 i Romfördraget kan medlemsstat under-en som
låter eller brister i införliva direktiv inom den föreskrivna tidenatt ett

talan Kommissionenpå eller medlemsstat fällas för fördrags-av annan
brott EG-domstolen och åläggas vidta rättelse. Domstolenattav
saknar dock sanktionsmöjligheter för det fall medlemsstaten inte följer
domstolens åläggande. fallet FrankovichI C-690, C-990, avgjort den
19 november 1991, har emellertid EG-domstolen slagit fast att ett
direktiv i vissa fall kan grunda skadeståndsansvar för den medlemsstat

försummar genomföra de åtgärder krävs för uppfyllaatt attsom som
direktivets krav, oaktat direktivets bestämmelser på grund deattav

Ävenoprecisa saknade direkt effekt. direkta sanktionsmöjlig-var om
heter saknas ändå ifrågavarandeutövar avgörande indirekt sådanen
sanktionsverkan medlemsstaterna.på
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1.3 EES-avtalet och EG:s bestämmelser om
revisorer

medlemskap i EG innebär SverigeEtt svenskt inträder i EG påatt
villkor övriga medlemsstater. Som huvudprincip gällersamma som

medlemsstater får EG-rätten dedärvid finner den vidatt tanya som
inträdet. Genom medlemsskap blir EG-rättentiden för delett en av

den svenska rätten.
EES-avtalet innebär för svenskt vidkommande långtgåendeett

anpassning till EG-rätten. Avtalet vilaråtagande emellertid påom
folkrättslig grund och medför inte EG-rätten, vidsåsomatt ett

i EG, blir del svenskmedlemsskap rätt.en av
revisorsområdetNär det gäller innebär avtalet åtagandeett att

lagstiftning tillden svenska såväl den primära sekundäraanpassa som
EG-rätten.

primära1.3.1 EES-avtalet och den EG-rätten

EG-rätten sin motsvarighet iprimära har EES-avtalets huvudbe-Den
Enligt SFS 1992: 1317 gäller dessastämmelser. bestämmelser lagsom

i Sverige.
EG-rätten bl.a.EES-avtalet vilar liksom på principen artikel 4 om

diskriminering grund nationalitet.förbud på Det innebär närmot av
det gäller revisorsområdet bestämmelser särbehandlar fysiskaatt som
eller juridiska från land inom EES-området måsteett annatpersoner

bort.tas
under hösten 1992näringsdepartementet har utarbetatsInom ett

förförslag ändrade bosättningskrav auktoriserade och godkändaom
revisorer ändrade krav i fråga examensbesvis utfärdatssamt somom

Ändringarnai EES-land. har tagits in i SFS 1992:1222 ochett annat
Ändringarnaträder i kraft den dag regeringen bestämmer. innebär i

korthet det nuvarande bosättningskravet för auktoriserad elleratt en
revisor från bosättning igodkänd utsträcks krav på Sverige till

bosättning i inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Närstat
det gäller krav utbildning för auktorisation ellerpå godkännande
innebär ändringen inom EES-området statligt organiserad elleratt en

yrkesexamina jämställs med den utbildninggodkänd fordras isom
Sverige för auktorisation respektive godkännande. För säkerställaatt

examina frånmed EES-området har de kunskaper iatt en person
svensk behövs för utföra lagstadgad revision fore-harrätt attsom
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skrivits i fråga skallatt genomgå särskild prövotidpersonen en av
högst hosår auktoriserad respektivetre godkänd revisor.

1.3.2 EES-avtalet och den sekundära EG-rätten

Bestämmelser revisorer i den sekundära EG-rättenupptagna harom
fogats till EES-avtalet bilaga och ingår däri i bolagsrätten. Isom en
artikel i77 avtalet bilaga XXII innehålleratt särskilda be-anges
stämmelser bolagsrätt. I bilagan sägs EFTA-staterna bl.a.om skallatt
införliva EG:s hittills utfärdade bolagsdirektiv. Vid tolkningen av
dessa rättsakter skall hänsyn till protokoll 1 hörtas till avtalet.som

Den metod skall användas för införliva den sekundärasom att EG-
reglerasrätten i artikel 7 EES-avtalet. Av artikeln framgårav att

rättsakter svarande EG:s förordningar skallmot tillgöras delen av
den svenska rättsordningen, medan det Sverigestår fritt välja formatt
och metod för införliva de rättsakteratt EG-direktiv.motsvararsom

De svenska bestämmelser enbart rör revisorernas kvalifikatio-som
regleras huvudsakligen i revisorsförordningenner m.m. och därtill

hörande myndighetsföreskrifter. Utredningen föreslår därför deatt
direktiv dessarör revisorer, i första hand det åttonde bolags-som
direktivet också utbildningsdirektivet införlivas imen svensk rätt

ändringar i författningar.nämndagenom

1.3.3 EES-avtalets förhållande till nationell rätt

Genom EES-avtalet har avtalsparterna inte överlåtit någon norm-
givningskompetens till EES-organen. I syfte ändå nå enhetligatt en
rättstillämpning EES-reglerna har till avtalet fogats protokoll 35,av ett
i vilket EFTA-staterna sigåtar införa författningsbestämmelseatt en

innebörd EES-reglerna skallatt över detav uppstår konflikterta om
mellan införlivade EES-regler och andra författningsbestämmelser. I
5 § EES-lagen SFS 1992:1317 har i enlighet härmed införts en
lagvalsregel enligt vilken föreskrifter i den lagen eller lagannan som
har meddelats för uppfylla Sveriges förpliktelseratt enligt EES-avtalet
skall tillämpas hinder vad föreskrivitsutan i lag. Motsvarandeav som
skall gälla också i förhållande mellan författningsföreskrifter lägreav
statsrättslig valör lagän dvs. för förordning och myndighetsföre-
skrifter.

Den införda lagvalsregeln behandlar konflikter mellan införda EES-
regler och andra författningsbestämmelser. För det fall Sverige
underlåter eller på bristersätt i föraannat EES-regelatt sägsen
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införlivaOm Sverige brister i sina åtagandeninget i lagvalsregeln. att
innebär det folkrättsligt brott avtalet, någonEES-regel, motett menen

försummade regeln uppkommer inte.direkt effekt denav

förhållande till särreglering1.3.4 EES-avtalets den som
finns för nordiska medborgare

det nordiska reglerasEES-avtalets inverkan samarbetetFrågan påom
artikeln skall bestämmelserna i EES-avtaleti artikel 121. Enligt den

för samarbetet,inom det nordiska i deninte hindra samarbete ramen
samarbete inte hindrar avtalet fungerarutsträckning sådant attettsom

tillfredsställande.
särreglering finnsutredningen kan bedöma kan denSåvitt somnu

oförändrad. anledning denkvarstå Medför nordiska medborgare av
1990 nordisköverenskommelsennordiska år om en gemensam

utbildning infördes tredjeför med högrearbetsmarknad ettpersoner
vilket den har blivit auktoriseradi 2 § enligtstycke RevF, som som

Island eller i enlighet med därrevisor i Danmark, Finland, Norge
uppfyllaföreskrifter också skall kraven det gällergällande näranses

redbarhet och lämplighet för erhålla auktorisa-utbildning,teoretisk att
Sverige. 1990912116 8 dention revisor i I sägs attprop. s.som

i allt väsentligt med EG:snordiska överenskommelsen överensstämmer
examensbevis 8948EEG, vanligtvisdirektiv erkännande avom

revisorerutbildningsdirektivet. överenskommelsenbenämnt I nämns
överenskommits värdlandet får välja mellansärskilt, varvid att att

denpraktiktid lämplighetsprov åberoparkräva eller ett av som annan
kvalifikation. med nordisk kvalifikationnordisk För personer

skall praktiktid minstför närvarande de genomgå påföreskrivs att en
stycket punkten RevF. i avsnitt 1.3.12 § första 5 Detårtre

1992 innebärredovisade lagstiftningsärendet hösten motsvarandeatt en
EES-området. Till skillnad frånregel förs in för bosatta inompersoner

i fjärdeföreskrivs för nordiska medborgare används detvad som nya
§ för praktiktid begreppet prövotid. Någon skillnadstycket i 2 i stället

EG:s direktivden svenska översättningen hari sak inte avsedd. Iär av
definition ivalts prövotid. I den begreppetbegreppet görsav som

f med prövotid också praktisk utbildning.artikel litteral synes avses
införlivandet utbildningsdirektivet i EG hardet gällerNär av

lämplighetsprov framför förfarandesamtliga valt införa ett ettstater att
fall Sverige skall införa sådan ordningmed prövotid. För det även en

den nuvarande ordningen med kravuppkommer frågan påom
revisorer skall behållas. det gällerpraktiktid för nordiska När

vid introduktionenreglering för advokater harmotsvarande av
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direktivet valts den lösningen lämplighetsprov införts föratt personer
inom EES-området samtidigt möjligheten för genomgåsom att
prövotid behållits för nordiska advokater prop. 199293:64 43.s.
Det innebär således advokat från något deatt nordiska ländernaen av
såsom också varande EES-advokat alltid kan välja mellan lämplig-
hetsprov och praktiktid såsom varande nordisk advokat medan en
advokat från övriga EES-området inte har denna valmöjlighet.

1.3.5 Tidpunkten för anpassningen

Anpassningen till EES-avtalets krav skall huvudregelsom vara
genomförd vid tidpunkten för avtalets ikraftträdande. Ursprungligen
avsågs avtalet träda i kraft den 1 januari 1993. Det står klartnumera

avtalet inte kan träda i kraft förränatt tidigast hösten 1993. Detta
gäller avtalets huvudbestämmelser. För anpassningen till den sekundä-

EG-rätten har i flera fall viss övergångstid medgivits.ra Dis-en
krimineringsförbudet, dvs. förbudet särbehandling på grundmot av
medborgarskap eller bosättning eller liknande omständigheter gäller
från och med ikraftträdandet avtalet. Likaså anpassningen tillav
direktivet ömsesidigt erkännande examensbevis.om av

När det gäller anpassningen till det åttonde bolagsdirektivet
revisorsdirektivet skall denna enligt de särskilda anpassningarna i
EES-avtalet till bolagsrätten bilaga XXII genomförd tvåsenastvara
år efter avtalets ikraftträdande. Om avtalet hade i kraftträtt som
ursprungligen måste anpassningen medavsetts, utgångspunkt från detta
villkor ha i kraftträtt den l januari 1995.senast

I revisorsdirektivet finns dock antal frister för hanteraett deatt
övergångsproblem uppkommer respektivenär medlemsstat skallsom
införliva direktivets bestämmelser i intern rätt. För det fall EES-avtalet
i det här avseendet inte utesluter samtidig motsvarande tillämpningen

fristerna i direktivet innebär det Sverige kan skjutaav att på an-
passningen än två år efter avtalets ikraftträdande.mer

Enligt artikel 30.2 har medlemsstaterna möjlighet föreskrivaatt att
de lagar och andra författningar behövs för följa direktivet ochattsom

skall i kraft föresättas den januari1 1988 enligt artikelsom 30.1,
skall tillämpas först från den 1 januari 1990, dvs. två frist.års

Antag EES-avtalet träder i kraft först denatt 1 januari 1994. Då har
till börja med Sverige två sigår påatt introducera det åttondeatt
direktivet, dvs. fram till den 1 januari 1996. Detta datum korresponde-

den 1 januari 1988 i artikel 30.1. Alltsåmot kan Sverigerar under
angivna förutsättningar utnyttja möjligheten i artikel 30.2ovan och

därmed få ytterligare respit på två år, dvs. till den januari1 1998.en
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i anpassningarna i bilaga tilltvå-årsregeln XXIIFråga då hurär
direktivet. Vid utred-sig till övergångsreglerna iEES-avtalet förhåller

kommissionen, generaldirektören för finansiellaningens besök hos
anpassnings-sades uttryckligen den tvåårigatjänster och bolagsrätt, att

för medlemsstaterna gällandeinte uteslöt detiden i bilaga XXII att
direktivet tillämpas förövergångsbestämmelserna i BETA-staterna på

stycke. underhandskontakter medbeskrivits i föregående ldet sätt som
Justitiedepartementet har framförts generaldi-företrädare för att

uppfattning bindande för kommissionen ochinterektoratets är att
väl kan hävda bestämmel-kommissionen mycket komma att attsenare

från direktivet friståendeskall regeli bilaga XXII somses som ensen
direktivetssamtidig tillämpning övergångsregler. Enutesluter aven

endast fyratolkning respittid på två år år.sådan mot annarsger en
framhållit lång övergångstidhar vidare såFrån departementet att en

kan komma igeneraldirektoratet möjlighetenantytt av en nysom
blir i EG. Vilka tidpunkter då blirsituation Sverige medlem somom

bestämmelserna till revisors-för anpassning de svenskaaktuella en av
medlemsskapsförhand-direktivet idag inte Resultatetkan anges. av

bestämmelser i sådan situationlingarna kan bli direktivets måsteatt en
tidigare inom fyra från det EES-avtaletinföras i svensk åränrätt att

i kraft.träder
innebördenfinner det dock märkligt EES-avtaletUtredningen om av

revisorsdirektivet införlivas med undantag artikelskulle att avvara
tvåårig respittidtydligt En framstår30.2 dettautan att anges.

EG-anmärkningsvärd kort i förhållande till den tiddessutom som
direktivbestämmelserna.för introducera Efterfick sigpå attstaterna

förberedelsearbete 12 år direktivet denförhållandevis långt antogsett
januari 1988, fyra1984. den den 1 dvs. år10 april Först närmare

introduceratföreskrevs medlemsstaterna skulle ha be-attsenare,
tillgodogöra sigartikel 30.1, och medstämmelserna rätt att

artikel 30.2. blir sammanlagt tolvytterligare respit Det årstvå års
faktisk introduktionstid, vilka skallförberedelsetid och årsnärmare sex

Sverige försiktig tolkning EES-jämföras med de vidtvå år en av
avtalet sig.har på

det framstår sannolikt EES-avtaletUtredningen attattanser som
i enlighet med vad generaldirektoratet hävdat.kommer tolkas Detatt

förenat risk utnyttja den längredärför knappast med någonär att
anpassningstiden fyrapå år.
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2 Normgivning enligt regeringsformen

Reglerna normgivningskompetensen, dvs. rätten beslutaom att
finnsrättsregler, huvudsakligen samlade i 8 kap. regeringsformen

RF. Lag stiftas riksdagen. Det framgår kap.l 4 § andraav av
stycket RF. Begreppet förordning används beteckning för desom
rättsregler beslutas regeringen.som av

Fördelningen normgivningskompetensen mellan riksdag ochav
regering bygger principenpå de centrala delarna normgivningenatt av
skall ligga hos riksdagen.

2.1 Det obligatoriska lagområdet

När det gäller föreskrifter enskildas personliga ställningom samt om
deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes har dessa
föreskrifter förts till lagområdet. Som exempel på sådana föreskrifter

i 8 kap.nämns 2 § RF för det första föreskrifter svenskt med-om
borgarskap. Vidare föreskrifternämns till släktnamn,rättom om
äktenskap och föräldraskap, och familje-testamenteom samtarv om
förhållanden i övrigt. Slutligen föreskrifternämns till fasträtt ochom
lös egendom, avtal bolag, föreningar, samfällighetersamt ochom om
stiftelser.

Föreskrifter enligt 2 § kan med enda undantag föreskrifterett om-
moratorium 8 § inte delegeras riksdagen till regeringen.av-

2.2 Det fakultativa lagområdet

När det gäller föreskrifter förhållandetrör mellan enskilda ochsom
det allmänna i 8 kap. 3 § första stycket RF har de föreskrifter som
gäller åligganden för enskilda eller i övrigt ingrepp i enskildasavser
personliga eller ekonomiska förhållanden förts till lagområdet. Sådan
föreskrifter föreskriftersägs brott och rättsverkan brott,vara om av

skatt till rekvisition ochstaten sådant förfogande.samtom om annat
Föreskrifter enligt 3 § kan riksdagen delegera i mycket stor om-

fattning. Enligt § kan7 regeringen efter bemyndigande i lag genom
förordning meddela sådana föreskrifter föreskrifterna t.ex.om avser
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näringsverksamhet punkten 3, undervisning och utbildning punkten
6.

syftar regleringen näringslivetNäringsverksamhet i stort.av
omfattarOrdet näringsverksamhet hantverk och industriutöver- -

sådant handel, jordbruk med binäringar, skogsbruk, bank- ellersom
försäkringsrörelse, eller förmedlingsverksamhet,uthyrnings- privat
läkar- eller tandläkarverksamhet, konsult-, revisions- eller advokat-

drivanderörelse, hotell- eller restaurangrörelse dans- ochsamt av
andra nöjesetablissemang SOU 1972:15 161.s.

delegeras ochGränsen mellan vad kan vad reglerasmåstesom som
följer i drag mellan 2 och 3 §§.lag Det innebärgränsengenom grova

i princip mellan civilrätt och offentlig bestämmergränsen rättatt
till delegering 1973:90 bil 3 206möjligheterna prop. och 311.s. s.

viss fårFöreskrifter verksamhet endast medutövasattom en
myndighets tillstånd eller den under tillsynstår myndighet äratt av en
offentligrättsliga. uppgifter enligt revisorsförordningenDe som

Kommerskollegium, dvs. auktoriseraankommer och godkännapå att
revisor revisionsbolag tillsynoch nämndautöva över ärsamt personer

offentligrättsliga. Nämnda föreskriftersåledes också områdetavser
näringsverksamhet enligt 7 Den nuvarande regleringen står
således i det här avseendet i överensstämmelse med regeringsformens
krav.

2.2.1 Möjligheten i förordning föreskriftermeddelaatt om
ägarförhållanden i vissa revisionsbolag

enskildas personliga ställning iNär det gäller uttrycket 3 kap. 2 §
fråga juridiska innebördenRF har i detta uttryckpersoner avom

kommit diskuteras bl.a. i samband med förslaget till fond-att ny
kommissionslag prop. 197879:9; 197879:50NU 4 med yttrandes.

10KU och 15.av s.
majoritet yttrade:KU:s

lagstiftning näringsverksamhet uppställs ofta olika villkorI förom
tillstånd från det allmännas sida bedriva verksamheten. Under-att

uppfylla villkor till tillståndetlåtenhet sådant kan leda drasatt att
från det sida meddelarin eller allmännas förbudatt motman

fortsatt verksamhet. Enligt utskottets mening föreskrifterär av
denna normalt hänföra till offentligrättslig lagstiftningnatur att
enligt 8 kap. 3 § RF. Ar det emellertid fråga verksamhetom som

speciell kategori juridiskaförbehållen vilkaär aven personer,
får just denna verksamhet,endast bedömningenutöva ärtyp av
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svårare. Detta fallet medär bank- och försäkringsverksamhet.t.ex.
Föreskrifterna har då avgörande betydelse inte bara med avseende

tillståndet drivapå verksamheten, underlåtenhet följaatt utan att
dem kan också till följd juridiska måste upplösas.att personer

härtillMed hänsyn kan ifrågasättas, inte sådana föreskrifter börom
hänföras 8till kap. 2 § RF. En sådan tolkning skulle dock leda till

valmöjligheten reglera näringsverksamhet regerings-att att genom
förordning blev i hög grad begränsad.

finnsDet därför redan här anledning något beröra det förslagatt
utredningen längre fram lämnar för tillåta även andra auktorise-änatt
rade och godkända revisorer ingå i ägar- och ledningskretsen iatt
registrerade revisionsbolag registrerat revisionsbolag enligtersätter
utredningens förslag den nuvarande uppdelning bolagen påav
auktoriserade och godkända revisionsbolag driver revisionsverk-som
samhet i aktiebolagsform. Andra revisionsbolag, dvs. registrerade
bolag drivs handelsbolag eller revisionsbolag inte ärsom som som
registrerade omfattas inte förslaget. En följd utredningensav av
förslag bl.a.är registrerat revisionsbolag, inte uppfyller deatt ett som

villkornärmare ställs för sådan inteägare, bara kan förlorasom upp
sin registrering kan dessutom, ägarförhållandena inom rimligutan om
tid inte kan till villkoren, tvingas upplösas eftersomattanpassas
sådana huvudägare över inte får förekomma i sådanttaget ett
revisionsbolag.

Den nuvarande regleringen innebär inga andra änsagt attsom
auktoriserade och godkända revisorer får ingå i och lednings-ägar-
kretsen i revisionsbolag bolagen auktoriseradeär elleroavsett om
godkända eller inte. Det således fulltär möjligt i dagensäven system,

eller fång,t.ex. revisionsbolag inte uppfyllerannat att ettgenom arv
villkoren i revisorsförordningen med avseende ägarförhållandena.på
Även dagens regler kan således till följd sådan bolag i vissaatt ett
fall måste upplösas.

Enligt utredningens bedömning skulle det föra för långt betraktaatt
reglering ifrågavarande slag hörande under området för 8en av som

kap. 2 § RF.
Sammanfattningsvis bedömer utredningen de förslagävenatt ut-

redningen lägger beträffande ägarförhållanden i vissa revisionsbolag
inte innebär ändringnågon vad gäller förutsättningarna för regleraatt
ifrågavarande område regeringsförordning. Det förefallergenom
dessutom lämpligt regeringen, efter riksdagens bemyndigande,att
tillåts reglera området.
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3 Auktoriserade och godkända
revisorers uppgifter

3.1 Begreppet revision

Begreppet revision kan inte sägas entydigt. Med revision förståsvara
vanligen granskning i efterhand vissen ekonomisk förvaltningav en
omfattande såväl rörelsens räkenskaper företagsledningens för-som
valtningsåtgärderh En sådan revision omfattar företagssom ett
årsredovisning för räkenskapsår kallasett vanligen för ârsrevision. En
revision emellertid inte bara kontrollavser företags årsredovis-ettav
ning även löpandeutan granskning väsentligheterna i verksam-av en
hets räkenskaper och ekonomiska förvaltning. Det inteär möjligt att
dra klar mellangräns dessa bådaen granskningsområden isom
praktiken delvis täcker varandra. I samband med exempelvis för-
säljning företag eller andraett genomgripandeav förändringar, t.ex.
vid tvångslikvidation och fusion kan specialrevision behöva företas.
Karaktäristiskt för revisionen är denatt granskningsområdeoavsett är
tillbakablickande, dvs. kontroll informationavser företagav ettsom
lämnat över redan inträffade affärshändelser.

När det gäller olika former företagsrevision skiljer mellanav man
intern och revision. Internextern revision innebär organisations,att en

företags ellert.ex. ett myndighets verksamhet, räkenskaperen och
kontrollanordningar eller andra rutiner löpande övervakas inomettav
organisationen verksamt revisionsavdelning.t.ex.organ, Ett välen
fungerande internkontrollsystem skall hindra fel, såväl avsiktligaatt

oavsiktliga, görs i det dagligasom arbetet leder tillsom fel i redovis-
ningen eller förluster för organisationen. Den utför den internasom
revisonen är normalt anställd i det företag, där han utför kontrollverk-
samheten och delutgör dess interna kontrollsystem.en Känneteck-av
nande för honom är han fullgör företagsledningensatt kontrollfunk-
tion. Hans uppgift omfattar inte i något avseende kontroll före-av
tagsledningen och han har heller inte någon fri eller oberoende
ställning denna.gentemot

Vid revision, däremot,extern revisornär fristående i förhållande till
företagsledningen och det företag han reviderar. Hans kontrollfunktion

Prop. 1973:26, ll.s.
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i första hand riktad företagsledningen.är I sin gransknings-mot
verksamhet skall den revisorn bevaka intressenägarnas iexterne
förhållande till företagsledningen. skall vidareHan övervaka regleratt
till förskydd borgenärer och anställda eller det allmänna iakttas.

Extern revision omfattar normalt, såsom inte baraangetts,nyss en
granskning företagets räkenskaper också granskningutanav en av
företagsledningens förvaltning företaget. Revisionen brukar därförav
med hänsyn till dess granskningsområden delas i förvaltnings-även

och redovisningsrevision.revision Såsom tidigare det gällernärsagts
svårigheterna dra klar mellan årsrevision och löpandegränsatt en
granskning räkenskaper igår det praktiken inte heller dra någonattav
klar skiljelinje mellan de här granskningsområdena.

tidPå har andra former revisionäven kommitextern attsenare av
diskuteras grundpå den tilläggsinformation företag i många fallav
lämnar i sina årsredovisningar för bolagets verksamhet. Det dåär
fråga sådan information företag lämnar detett utan attom som
föreligger författningsmässigt åliggande. En sådan granskning kanett

lämnad information resursförbrukning i vidare bemärkelseavse om
inom miljöområdet, organisationens effektivitet och ledningenst.ex.

åtgärder. Ytterligare andra områden kan bli föremål för gransk-som
ning information personal, kunskapär och måluppfyllelse. Avom nu
nämnda områden i första hand redovisning miljöeffekterär ettav
sådant område där tilläggsinformation kan förväntas bli vanligt
förekommande. En sådan revision, benämnd miljörevision kan t.ex.
innebära granskning företaget uppfyller bestämda miljökrav.en av om

den följande framställningenI behandlas enbart revisionextern av
företags årsredovisning och ekonomiska förvaltning. Med revisorett

fortsättningsvis externrevisor.avses

3.2 Revisorns uppgifter vid lagstadgad
revision

Revisionsprocessen kan vanligtvis delas i delar, nämligentre
planering, granskning och rapportering. Indelningen gäller i princip
för varje verksamhetsform. När det gäller reglerna revisionom av
aktiebolag har ide avseenden blivitmånga normgivande föräven
revision andra verksamhetsformer. följandeDen beskrivningenav av
revisionsprocessen därför utgångspunkt revision aktiebolag.tar som av

förEtt skäl beskriva revisionsprocessen i aktiebolag ärannat att
givetvis det, det i första hand revisionen aktiebolagetäratt av som
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givetvis det i första hand revisionendet, aktiebolagetäratt av som
de villkoromfattas ställs i revisorsdirektivet för fåattav som upp

utföra revision.godkänna atten person

3.2.1 Revisorns uppgifter

skall enligtRevisionen 10 kap. 7 § normalt omfattaABL granskning
bolagets årsredovisning jämte räkenskapema styrelsens ochsamtav -

där sådan verkställande direktörens VD förvaltning.utsetts -
Granskningen skall utföras enligt god revisionssed enligt deävenmen
särskilda föreskrifter bolagsstämman kan ha meddelat, såvida desom
inte strider lag, bolagsordning eller god revisionssed. gransk-Imot
ningsuppgiften ingår huruvida bolaget fullgjort sinaäven prövaatt
förpliktelser enligt vissa centrala skatte- och avgiftsförfattningar. I
uppgiften ingår vidare granska sådan tilläggsinformation utöveratt
lagstadgad information företagmånga lämnar i årsredovisningen.som
Revisionen skall för varje räkenskapsår i revisionsbe-utmynna en
rättelse till bolagsstämman, dvs till aktieägarna kollektiv. I dennasom
skall revisorn uttala sig årsredovisningen styrelsens ochsamtom om

förvaltning.VD:s Detta målet för varje revision oberoendeär av
verksamhetens och företagets storlek.art

Vad god revisionssed inte i aktiebolagslagen harär i högutananges
grad överlämnats revisorerna själva utveckla och preciseraatt

praxis. En sådan verksamhet bedrivs Föreningen Auktorise-genom av
rade Revisorer publiceringFAR rekommendationer igenom av
revisionsfrågor. anslutningI till dessa rekommendationer har FAR
bl.a. följande: Genomuttalat granskningens omfattning knutits tillatt
god revisionssed fortlöpandekan anpassning till utvecklingengörasen
inom revisionsområdet. utvecklingDenna påverkas olika in-av

berättigade krav och förväntningar revisorns kompe-tressenters samt
och oberoende.tens

Rekommendationerna syftar till uttryck för god revisionssedatt ge
och i viss utsträckning åstadkomma önskvärd utveckling. Enen
anpassning då erforderlig, och rekommendationernaär rubriceras

tidunder denna förslag. Såväl rekommendationer förslag tillsom som
rekommendationer fastställs FAR:s styrelse efter remiss tillav

iledamöterna FAR.
Rekommendationen Revisionsprocessen 1992 behandlar om-

fattningen och utförandet revision enligt aktiebolagslagen. Ut-av
talanden i rekommendationen skall i tillämpliga delar följas vidäven
revision utförs med tillämpning andra bestämmelser, t.ex.som av
enligt lagen 1987:667 ekonomiska föreningar och lagenom
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1980:1103 årsredovisning i vissa företag. Den följandeom m.m.
framställningen bygger i huvudsak på nämnda rekommendation.

Genom den roll Kommerskollegium har tillsynsmyndighet översom
de auktoriserade och godkända revisorerna sker även dengenom
praxis kollegiet utvecklar tillsynen och det därmed förbundnagenom
disciplinförfarandet utveckling god revisionssed.en av

3.2.2 Ansvarsfördelning mellan bolagets ledning och
revisorn

Styrelsen för bolagets organisation och förvaltning bolagetssvarar av
angelägenheter. Har VD denne för den löpandeutsetts svarar
förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar styrelsen meddelar.
När det gäller bokföringen och förvaltningen bolagets tillgångarav

styrelsen för denna organiseras på sådantattsvarar sättett att en
tillfredsställande kontroll samtidigt säkerställs. VD för attsvarar
bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att
förvaltningen tillgångarna sköts på betryggande sätt. För varjeettav
räkenskapsår skall bolaget årsredovisning. Den skall skrivasavge en
under samtliga styrelseledamöter och VD, vilka också förav attsvarar
redovisningen enligt lagupprättats och god redovisningssed.

Revisorn skall bedöma styrelseledamöterna och VD uppfyllt sinaom
plikter enligt Han skall vidare vid sin granskning bolagetsovan. av
årsredovisning och förvaltning bedöma risken för oegentligheter som
är sådan betydelse de kan i något väsentligt hänseendeatt påverkaav
bolagets resultat och ställning frågan styrelseledamöternassamt om
och VD:s ansvarsfrihet för förvaltningen. Revisionen har däremot inte
till självständigt syfte förhindra eller upptäcka förskingringatt t.ex.
eller oegentlighet. Om revisorn har anledning misstänkaannan att
oegentligheter skall han informera VD eller styrelsen, vilka har

för beslut åtgärder.ansvaret om

3.2.3 Planering revisionenav

För kunna utföra effektiv revisionatt måste revisorn göraen en
planering vad skall granskas och hur ingåendenoggran av som

granskningen skall Avsikten med planeringen är den skallvara. att
i övergripande plan,utmynna s.k. granskningsplan, fören en

revisionen och för hur arbetet skall utföras.ett Eftersomprogram
revisorn naturliga skäl det inte frågaär små bolag inteav om om- -
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kan granska varje affärshändelse hanmåste urval. Vägledandegöra ett
för skall därvid principernahans val väsentlighet och risk.vara om
Detta innebär tyngdpunkten i granskningsarbetet skall ligga depåatt
områden där risken för väsentliga fel är störst.

kunna detta urval informationFör företagetsgöra måsteatt om
verksamhet, organisation, marknad, konkurrenssituation samlasm.m.
in. Likaså information samlas in de rutinermåste och datasystemom

för företagetsligger till grund redovisning. Därefter kan revisornsom
planering sitt och eventuella medarbetaresgöra arbete medegetaven

avseende inriktning, metodval granskningsarbetetspå förläggningsamt
i tiden. valVid metoder har revisorn beakta de möjligheter tillattav
effektivisering kan finnas vid olika datorstödda tekniker, ävensomsom
förekomsten intern revision förutsättningarna för till någonsamt attav
del internrevisorernasförlita sig på arbete.

3.2.4 Granskning årsredovisningav

Räkenskapsrevision

Revisorn skall vid granskningen årsredovisningen bilda sigav en
välgrundad uppfattning den i årsredovisningen lämnade informatio-om

rättvisande och sådan omfattningär den överensstämmerattnen av
god redovisningssedmed den uppfyller de bestämmelser i lagsamt om
bolagsordningoch reglerar bolagets uppgiftsskyldighet.som

Syftet med granskningen fastställaär att
i1 resultaträkningen intagna uppgifter tillsammans medatt upp-

gifterna i förvaltningsberättelsen rättvisande uttryck förettger
bolagets resultat,

2 de i balansräkningen redovisade tillgångarna och skuldernaatt
existerar och bolagets egendom respektive förpliktelserär på
balansdagen de riktigt värderade,ärsamt att

3 bolagets samtliga tillgångar skulder och övriga för-att samt
pliktelser upptagits i blansräkningen,

4 i resultat- och balansräkningarna intagna uppgifter över-att
med bolagets räkenskaper,ensstämmer

5 årsredovisningens ekonomiska information, tillsammans medatt
uppgifter i resultat- och balansräkningar finansieringsanalys,samt

rättvisande beskrivning bolagets resultat och ställning,ger en av
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6 förvaltningsberättelsen innehåller de uppgifter lag och godatt som
redovisningssed kräver samt

7 övrig information i årsredovisningen förenligär med den bildatt
bolagets resultat och ställning i resultat- och balans-av som ges

räkningar och med revisornsöverensstämmer kännedom om
företaget.

För kunna nänmda ställningstagandengöra tillatt iposternanu
resultat- och balansräkningarna måste revisorn vidta kombinationen

granskningsåtgärder. Han vidtamåste dels åtgärderav attsom avser
bekräfta innehållet i dels åtgärder bekräftaposterna, att attsom avser
bolagets interna kontroller säkerställt fullständig och riktigen
redovisning. När det gäller innehållet i enskilda resultat- och balan-

kan åtgärderna innefatta exempelvis analys avvikelsersposter motav
tidigare ochår budget, kontrollinventeringar, saldobekräftelsermot

granskning underliggande veriñkationer, fakturor ellersamt av
liknande. En värdering bolagets interna kontroller kan utförasav

exempelvis kontroll avstämningar, behörighetssys-attester,genom av
och arbetsfördelning.tem

Vid sin granskning skall revisorn beakta de risker och hot mot
bolaget och dess verksamhet han identifierat på grundvalsom av
företagsledningens eller sin riskanalys. Han skall därvidegen
klarlägga samtliga tillgångar och skulder upptagitsatt samt att
nedskrivningsbehov inte föreligger beträffande bolagets tillgångar och

skulderna inte upptagits under sina verkliga värden.att

3.2.5 Granskning förvaltningav

Förvaltningsrevision

De överväganden revisorn gjort i samband med granskningen års-av
redovisningen får också betydelse då han ställning till förvaltnings-tar
berättelsens innehåll. En systematisk och planmässig granskning av
styrelsens och VD:s förvaltning innebär bl.a. revisorn löpandeatt
under delåret Styrelseprotokoll, budgetar, kortperiodiskatar av
bokslut och delårsrapporter. frågaI bolag i obestånds- eller andraom
krissituationer ökar angelägenheten revisorn följer rörelsensattav
utveckling och revisorn erinrar styrelsen dess skyldighetatt attom
bevaka aktiebolagslagens regler till skydd för borgenärer och andraatt
intressenter efterlevs.

Granskningen förvaltningen syftar främst till klarläggaattav
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kan föranleda skadeståndsskyl-eller försummelseåtgärd somom-
styrelseledamot eller VD till last ochdighet ligger

handlat i strid aktiebo-ellerstyrelseledamot VD motannarsom-
bolagsordningen.ellerlagslagen

skall revisorn bedöma styrelse ochgranskningSom led i dennaett om
bolaget skadaför risker kan vållabolagetVD utan attutsatt gesom

fördelar.motsvarande
skadeståndsskyldighet föreliggerbedömaFör kunna gentemotatt om

åtgärder ochgranska väsentliga beslut, avtal,bolaget, skall revisorn
förhållanden i bolaget.

åtgärd eller försummelse i strid medStyrelseledamots eller VD:s
också vålla skada föreller bolagsordningen kanaktiebolagslagen

granskning skall revisorn beaktaVid sinaktieägare eller ävenannan.
risken för sådan skada.

skada förvaltningsåtgärdbedömning uppståttVid om genom enav
lönsamhet,försummelse skall revisorn beakta hureller genom

likviditet och finansiering påverkats i bolaget. När det gällerställning,
bedömningen oaktsamhet förelegat skall sådanauppsåt ellerav om

eller ellerförhållanden beaktas 1 styrelseledamot VDatt annansom
otillbörligt 2 styrelseledamot eller VDpå sätt,ett attgynnats

sina sina befogenheter, 3 väsentligafullgjort plikter eller överträtt att
funnits i beslutsunderlaget, 4 beslut ochoch uppenbara brister att

5 skadanförfaranden varit uppenbart ekonomiskt olämpliga eller att
i övrigt lagöverträdelser.uppstått genom

förvaltningsrevisionen skall revisorn bedöma organisa-Som led iett
klarlägga styrelsen ochtionen och rutinerna för kunna VDatt om

medelsförvaltning.fråga bokföring ochuppfyllt sina plikter i om
bolagetsvidare vid sin granskning bedömaRevisorn skall systemom
tillfredsställan-kontroll förser styrelsen och VD medför planering och

tillräckligstyrelsen och harde för beslut VDunderlag samt om
risksituation.överblick bolagetsöver

förvaltningsrevisionen innebär i praktikenunderRevisorns arbete
konsultation inte alltid kan hållasrevision ochmellangränsenatt

oftainnebär uppdraget han måsteskarp. revisorns del göraFör att en
företagsledningenkontroll rådgivning eftersomawägning mellan och

utnyttja revisorns kompetenssituationen helt naturligt önskari den här
erfarenheter.och tidigare
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3.2.6 Revisionsberättelse

Målet för revisorns granskning är tidigare sagts attsom avge en
revisionsberättelse till bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till
bolagets styrelse veckortvå före ordinarie bolagsstämmasenast 10
kap. 10 § ABL.

Sedan han slutfört granskningen skall han på årsredovisningen
teckna hänvisning, s.k. revisorspåteckning, till revisionsberättelsenen
10 kap. 9 § ABL. Syftet med påteckningen intygaär denatt attom
framlagda årsredovisningen överensstämmer med vad revisorn
granskat. För det fall revisorn denär uppfattningen balans- ellerattav
resultaträkningen inte bör fastställas, skall han göra anteckning även

det.om
En revisonsberättelse skall alltid innehålla uttalande

1 huruvida årsredovisningen uppgjorts enligt aktiebolagslagen,

2 angående fastställandet resultaträkningen och balansräkningen,av

3 angående det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och

4 angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.

Revisorn kan i övrigtäven i berättelsen meddela upplysningar hansom
önskar bringa till aktieägarnas kännedom. förutsättningEn härför är

revisorns tystnadplikt inteatt hinder.utgör Enligt aktiebolagslagen
skall revisorn iaktta upplysningar kan tillatt skada försom vara
bolaget, endast får lämnas det nödvändigtär för revisorn skallattom
fullgöra sin lagstadgade rapporteringsskyldighet 10 kap. 13 §.
Åsidosätter han sin tystnadsplikt kan han bli skadeständsskyldig.

Det vanligtär revisionsberättelsen föregåsatt antal muntligaettav
och skriftliga från revisorn till olika beslutsfattarerapporter inom
bolaget. I dessa lämnar revisorn redogörelserapporter för deen
iakttagelser han har gjort under granskningen i syfte fel ochsom att
brister skall åtgärdas. Väsentliga felaktigheter eller brister i räkenska-

årsredovisning eller förvaltning skall möjligt påtalasper, försnarast
bolagets styrelse. Om rättelse sker, finns det regel ingensom
anledning för revisorn revisionsberättelse medatt anmärkningavge en
eller särskild upplysning. de fallenI kan han alltså renavge en
berättelse. Detta gäller dock inte vid allvarliga överträdelser av
aktiebolagslagen eller bolagsordningen, eller då effekter felaktig-av
heter eller brister vad påtalats står kvar.trots som
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3.2.7 Dokumentation

Revisorn skall fortlöpande dokumentera sin granskning. Syftet med
dokumentationen verifiera revisorns ställningstagandenär ochatt
rapportering. dokumentationenDessutom medrevisor, tillsynsmyn-ger
dighet Kommerskollegium eller domstol i förekommande fall
möjlighet utvärdera revisorns hansoch medarbetares arbete.att
Dokumentationen kan värde för efterträdandeäven revisor förvara av

underlätta dennes granskningsinsats.att

Övrig3.3 verksamhet

3.3.1 Konsultverksamhet m.m.

I avsnitten 3.2.3 Planering revisionen 3.2.5och Granskningav av
förvaltning har bl.a. konstaterats det alldelses nödvändigt föräratt
revisorn för kunna effektiv revision ingöra samlaatt att storen en
mängd information företagets verksamhet, organisation, marknad,om
konkurrenssituation kombinationI med hans yrkeskunskaper görm.m.

oftadetta han för företagsledningen framstår naturlig källaatt som en
rådgivningför eller konsultation i frågor inom sitt naturliga kompe-

tensområde. När det gäller den delen revisorns arbeteav som
vanligtvis betecknas förvaltningsrevisionen innebär också arbetet i
praktiken mellan revision och konsultationgränsen inte alltid gåratt

hållas skarp. Revisorn iställs den här delen revisionsuppdragetatt av
inför frågan hansmånga gånger uppdrag kan vid enbartstannaom

kontroll eller det bör i konsultation.även utmynnaom
förekommerDet också revisorn vid sidan det egentligaatt av

revisionsuppdraget får uppdrag, tilläggsuppdragandra konsultsom
företaget i olika intefrågor. Det heller ovanligt revisornär åtar sigatt
konsultuppdrag företag där han inte har något revisionsuppdrag.

exempeldet följande skallI revisors eller revisionsbyråsen
konsultverksamhet lämnas. således frågaDet sådan verksamhetär om

normalt inte omfattas den lagstadgade revisionensom av men som
harregel så naturligt samband med den, den omfattasett att anses av

i revisorsförordningendet brukade begreppet revisionsverksamhet.
skall samtidigt framhållasDet det inte i författningen angivitsatt var

mellan revision och med revision förenlig verksamhetgränsen går.
inte hellerDet har i författningen angivits mellangränsenvar

2 Förteckningen över konsultationsområden frånär hämtade Rapport 1989 över
enkätundersökning angående revisionsbyråers konsultverksamhet, Marcus Näslund.
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revisionsverksamhet och annan verksamhet går. Var gränsen går
har överlåtits till praxis fastställa. För den följande framställningenatt
måste därför särskilt strykas under de exempel på verksamhetsom-att
råden nedan lämnas kan innefattaäven verksamheter praxissom som
inte med yrkesmässig revision förenligansett verksamhet.vara en

För kvalificerade revisorert dvs. auktoriserade och godkända
revisorer finns bestämmelser begränsar området för derassom
yrkesverksamet. förordningenI 1973:221 auktorisation ochom
godkännande revisorer ställs krav revisorn skall utövaav attsom
revisionsverksamhet yrke 2 § och han inte får driva ellerattsom
delta i ledningen affärsverksamhet revisionsverksamhetänav annan
10 §. Motsvarande gäller för auktoriserade och godkända revisions-
bolag. Bolagens verksamhet får inte omfatta än yrkesmässigannat
revision och därmed sammanhängande verksamhet 18-19 §§. Vilka
verksamheter omfattas begreppet revisionsverksamhetsom av anges
inte i förordningen. I de föreskrifter KFS 1986:8 Kommerskollegium
beslutat med stöd bemyndigande i förordningen sägs revisor iav att
sin yrkesverksamhet inte får ha hand förvaltningen eller kontrollenom

tillgångar 22 §. Vad inbetalnings-ärav en annans persons som avses
utbetalnings, inköps-, försäljnings- eller finansieringsåtgärder kansom
påverka klientens förmögenhetsförhållanden. För det fall revisorn
driver revisionsverksamheten under form handelsbolag ellerav
aktiebolag revisionsbolag vidaresägs i föreskrifterna 23 § att
bolaget inte får utöva verksamhet sådan,än förenligärannan som
med auktoriserad och godkänd revisors yrkesutövning.

Till grund för refererade bestämmelser låg bl.a. Auktorisations-nu
utredningen betänkande Formerna för auktorisation revisorerav m.m.
H 1971:3. Utredningen ansåg begreppet revisonsverksamhet inteatt
bara avsåg krav på verksamhet revisor det ävenextern utan attsom
omfattade andra former revision, intern revision hos näringsli-t.ex.av

eller revisionsverksamhet, taxeringsrevisionvet även inom den
offentliga sektorn. Också yrkesmässig verksamhet inom redovisnings-,
organisations- och konsultområdena även skattekonsultation avsågs
ingå i begreppet enligt utredningen 126.

I FAR:s regler för god revisorssed, Regel 3 Oförenlig verksam--
het ledamot intesägs får bedriva verksamhet,att oförenligärsom
med hans yrkesplikter oberoende revisor. I anvisningarna tillsom
regeln vidaresägs det följer revisorsförordningenatt ledamotattav

S.k. lckmannarevisorer omfattas inte kravet på yrke bedriva revision-attav som
sverksamhet och således inte heller förbudet driva eller på sätt delta iatt annatav
ledningen affärsverksamhet revisionsverksamhet.änav annan
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affärsverksamhet vid sidanledningendriva eller delta iinte får avav
räknasrevisionsverksamheten. Till dennaden egen

redovisning därmedrevision ocharbete avseende samt samman-
rådgivning,hängande

avgiftsären-övriga skatte- ochavseende deklarations- ochbiträde
den,

därrevisorsyrket närliggande områdeninom andrarådgivning
besitter kompetens.eller hans byråledamoten

i anvisningarnanämndagäller andra verksamheter sägsdet änNär nu
revisorsyrketförenliga meddessa ibland kantill regeln att omvara

objektivitet därigenom rubbas.tilltro till ledamotensinte allmänhetens
i anvisningarnaverksamheterexempel sådana nämnsSom på att,

anställning lärare, haninnehaLedamot får sålunda som om
omfattning, och förvaltarevisorsyrket i betydandesamtidigt utövar

yrkesverksamheten,förmögenhetsobjekt utanförnärståendeselleregna
affärsverksamhet.aktivförvaltningen inte innebärom

såledesrevisorernas konsultverksamhet måstedet gällerNär man
överhuvudtagetaktuella konsultinsatsenställning till den ärdels ta om

och dels insatsenyrkesmässig revisionsverksarnhetförenlig med om
särskilda krav oberoendekonflikt med de påi övrigt kan komma i

den har till revisor.författningar förställs i olika utsettssomsom upp
oberoenderevisorns allmännaställningstagandetförstaDet avser

ställningstagandetuppdragssituation. andraDetvissnågonoavsett
enskilda uppdraget.oberoende i detrevisornsavser

BRÅ:s Översyn organiseradlagstiftningen197822PMI motav
22 lämnadesRevisorsverksarnhetekonomisk brottslighetoch s.-

konsultverksamhet.exempel revisorersföljande på

vanligtvis allmänoch komplexitet,skattefrågor olika slagav
företags själv-upprättanderådgivning eller biträde med av

skattemåloch biträde ideklaration
redovisningUppdrag läggaatt om

tillföretag och vid övergångvid bildandeKonsultationer nyav
redovisningsproblemochföretagsform avseende skatte-med på

Fusionsrådgivning
företag med avseende påförsäljningRådgivning vid köp och av

värderingsfrågorskatte- och
aktieägareanslutning till utlösenVärderingsfrågor i av

vid förvärv tillgångarRådgivning av
verksamhets inriktning medförändringRådgivning vid enav

rekonstruktionochavseende lönsamhet
skiljeförfarandeSakkuniguppdrag i ochrättegång
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Försäkringsrådgivning
Organisationsutredningar frågorrör flödesscheman,t.ex.som om
ansvarsområden och personalorganisation
Bouppteckningar och boutredningar

Några uppgifter i vilken utsträckning revisorer åtog sig konsult-om
uppdrag slagnämnt lämnades inte i nämnda PM.av Inu PM:t
uttalades det normalt revisoreratt åtog sig sådanaatt uppdrag ochvar

konsultverksamheten i högatt grad beroende vilkenvar typav av
revisor dennes kompetens storleken på och inriktningensamt- av
dennes verksamhet- avsåg.man

Kommerskollegium har därefter under åren 1988-1989 låtit
genomföra enkätundersökning rörande omfattningen och in-en
riktningen i fråga konsultverksamheten. Resultatet under-om av
sökningen har redovisats i särskild benämnd Rapport 1989rapport,en
över enkätundersökning angående revisionsbyråers konsultverksamhet.
Det skall samtidigt framhållas de slutsatser över undersöknings-att
resultatet finns intagna i och redovisassom rapporten iävensom
denna framställning inte är Kommerskollegiums denutan persons som
genomfört undersökningen.

l enkätundersökningen ombads antal revisionsbyråerett stort svara
och i vilken omfattning byrån bedrev verksamhet inomom nedan

angivna stjärnmarkerade 32 områden. I sägs uttryckligenrapporten att
revisors konsultinsats i nämnda områdena i vissa fallen kan innebära
revisorn äventyrar sinatt opartiskhet och självständighet revisorsom

i såväl det enskilda uppdraget generellt. Avsikten medsom rapporten
emellertidär i första hand allmän bildatt hur konsultverksam-en av

heten och inte för varje enskilt fallut söka avgöraser vissom en
insats skall bedömas oförenlig med kraven på revisionsverksam-som
het och oberoende.

Biträde med eller utförande grundbokföring, huvudbokföringav
och bokslut ävensom momsredovisning Redovisning
Råd och anvisningar i frågor grundbokföring Redovis-om m.m.
ning
Råd och anvisningar i skattefrågor och upprättande deklaratio-av

Skatterner
Biträde ocheller ombud i skatteprocesser Skatter

4Enkäten skickades till 82 auktoriserade ochut godkända revisionsbolag och svarenomfattar 290 auktoriserade1 revisorer och 604 godkända revisorer totalt 1 725avauktoriserade och 7221 godkända revisorer.
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mjukvara för redovis-investeringar i hård ochRådgivning inför
föravseende utvecklingning uppdragsamt av programvara

datasäkerhet ADBredovisning och frågor rörande
redovisningsområdet ADButanförRådgivning rörande ADB

FöretagsvärderingföretagvärderingarUppdrag göraatt
framtagande avtalsför-företagsöverlåtelserBiträde vid såsom av

utlåtande avtalsförslaggranskning och överslag även avmen
Företagsöverlåtelser

försäljning Bolags-bolagsbildningar förLagerhållning och
bildning

förklienter innefattande urval,Rekrytering personal till ansvarav
Personalrekryteringanställningsförslagintervjuer och

utbildningsanordnare föreller rekryterasAnordnar kurser av
klienter Utbildningriktad till andrautbildning änärsom
till företag i egenskapeller utlåning personalUthyrning avav

redovisningschef eller liknande Managementekonomichef,VD,
for hire

ekonomi- och redovisningspersonalutlåningUthyrning eller av
personalUthyrning av

biträde med budgets ochUpprättande och prognoser som avserav
Budgetsprognoserklientbolagoch utförs på uppdrag av

försäkringar FörsäkringarförmedlingRåd och av
och aktierexempelvis fastigheterMäklaruppdrag avseende

Mäkleri
framtida utvecklingrörande bolagsoch förslagUtredningar ett

diversifiering eller inte, affärsidéproduktionsinriktning,avseende
företagsutvecklingAffárs- ochm.m.

planering inför generationsskif-förslag rörandeUtredningar och
Generationsskiftenten

inför börsintroduktio-prospekthela eller delarFramtagande avav
Börsintroduktionerner

hållnagenerellt bedöm-Marknadsundersökningar och andra mer
Marknadsbedömningarutförda uppdrag klientbolagningar på av

företagsledning Mana-förslag frågor rörandeUtredningar och i
gement

finansieringskällor,kapitalbehov,Utredningar och förslag rörande
likviditetsbudgetering, kapitalrationalise-likviditetsplanering och

planeringFinansiellring, cash management
planering och uppföljning inköpUtredningar och förslag till av

Produktionsstyrningtillverkningoch
Marknadsföring Marknadsstyrning

organisationsstyrning för order,Utredningar och förslag till m.m.
styrningfakturering lager Administrativoch
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Utredningar och förslag till formulering och val strategier förav
framtida läge för företaget,ett ställa övergripande mål ochupp

planera för måluppfyllelse innefattande konkurrentanalys, styrke-
och svaghetsanalys, portföljval Strategisk företagsledningm.m.
Råd och förslag rörande val investeringsobjekt och därtillav
hörande finansieringsfrågor Investeringsfrågor
Projektplanering Projektplanering
Konsultationer i associationsrättsliga frågor utanför den lagstad-
gade revisionen, upprättande avtalsförslag, boutredningar,av
bouppteckningar och Juridiktestamenten
Konsultuppdrag avseende etablering utländsak företag iav
Sverige och svenska företag i utlandet Nyetableringar
Utredningar konkursförvaltare, polis och åklagare, likvidatorer
m.fl. liknande samhällsinstitutioner Utredningar
Övrigt Övrigt

Av enkätsvaren framgick konsultationer inteatt förekom ellerm.m.
nästan aldrig förekom i hälftenän de nämnda områden.mer av ovan
Det således mindre vanligt byråernas rådgivnings-konsultation-var att
sverksamhet omfattade sådana områden ADB, Personal-m.m. som
rekrytering, Utbildning, Management for hire, Uthyrning personal,av
Försäkring Mäkleri, Affärs- och företagsutveckling, Börsintroduktio-,

Marknadsbedömningar, Management, Produktionsstyrning,ner,
Marknadsstyrning, Administrativ styrning, Stategisk företagsledning,
Juridik. Enligt den bedömning gjordes i förelåg inomrapportensom

nämnda områden dock markanta skillnader mellannu de och destora
byråerna.små När det gäller de byråerna mer 200stora än anställda

dessaär engagerade i ADB, Utbildning, Uthyrning personal,av
Affärsutveckling, Börsintroduktioner, Administrativ styrning,
Strategisk företagsplanering, Projektplanering och Nyetablering. När
det gäller området Försäkringar förhållandetär däremot det omvända.
Inom det området dominerar de små byråerna.

När det gäller de övriga konsultområdena skillnadernaär mellan
byråerna inte lika markant. Områdena ADB-redovisning och Investe-
ringsfrågor förekommer dock oftare i byråer med fler 200än anställda

i andraän byråer. Detsamma gäller för byråer med fler 30än men
färre 200än anställda det gällernär områdena Företagsvärdering,
Generationsskifte och Utredning.

De omsättningsmässigt konsultområdenastörsta enligtär rapporten
ÖvrigaRedovisning och Skatter. omsättningsmässigt områden förstora

konsultation Företagsvärdering,är Företagsöverlåtelser, Bolags-
bildningar, Budgets och Generationsskiften, Finansiellprognoser,
planering, Investeringsfrågor Utredningarsamt även Admini-men
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byråernade ärenbartdockstyrning nästanstrativ stora an-som
gagerade

konsulterl-antaletuppgiftervissalämnar ävenRapporten om
inom olikaverksammakonsultpersonalochspecialister annan

inte irevisionsbyråerna. Iförkonsultområden rapporten anges
respektiveinomverksammaärhurtal mångaabsoluta personer som

fleraverksam inomkankonsulthärförSkäletområde. är att varaen
konsulterl-vilka områdeninomi ställetvisarområden. Rapporten

företrädda.konsultpersonal ärochspecialister mestarman
inomföreträddspecialistrenodlad ärkonsultpersonal änAnnan mest

vanligtvisSpecialistkonsulten ärRedovisningbiträde.området
ADB-redovisning,Redovisningråd, Skatter,områdenainomföreträdd

Admini-planering,FinansiellGenerationsskiften,Budgetprognoser,
Utredningar.NyetableringaInvesteringsfrågor,styrning,strativ samt

huvudsakkonsulterna ii ärbedömningden görsEnligt rapportensom
revisionsbyråerna.förområdentraditionellamycketinomverksamma

ställdes frågorbads besvara ävenbyråernaenkätdenI omsom
konsultarbetetfakturering och hurtotalaandel i byrånskonsultarbetets

Bortfalletrevisorerna.ochkonsulternamellanfördelat svar varvar
försiktighet måstevarför vissdeli dennarelativtemellertid stort

uppskattasredovisade resultatet. Igäller detdet rapporteniakttas när
andelenomkring 16-17konsultpersonal utgöraandelen procent av

konsulternasdet gälleri byråerna. Närverksammatotalt personer
uppskattatsi genomsnittfakturering denharbyrånsandel i procent av

revisorsassistenternasochRevisorernas25omkringtill procent.
tilluppskattatsgenomsnittrevisionsinsatser har ikonsultinsatser

omkring 15 procent.
motsvarandebilden markantdockändrasEnligt rapporten enom

frågadetbyråstukturen, dvs. ärtillhänsynmedfördelning görs om
eller enbartauktoriserad revisorföreträds någonbolag avsom avom

frågaanställda eller är5regel lrevisorer somgodkända omom-
andelennaturliga skällilla byrånden ärbyråer. Ieller småstora av

företrädsgäller byråerdetliten. Närkonsulterspecialister mycket som
konsultinsatsernaförtyngdpunktenrevisor liggergodkändaenbart av

Konsultinsat-biträdesinsatser.särskilt påredovisningssidan och dåpå
ochrevisorerutsträckningfall ii dessasåledeslämnas stor avserna

revisorsassistenter.
således påredovisningsområdet byggerpå attNormsystemet en

verksamhetsigrevisionlagstadgad ägnarävenrevisor utöver annan
förutsättning den kanunderkonsultationellerrådgivning attsåsom

för denSamtidigt gällerrevisionsverksamhet.karaktäriseras somsom
kanomständigheter uppstårsådanaundvikarevisorvalts till att somatt

självständig-opartiskhet ellertill hansförtroendeomgivningensrubba
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het vid utförandet revisionen. Han skall inte baraav oberoendevara
och självständig i förhållande till det företag han reviderar ocksåutan
till övriga intressenter i intresse revisionen utförs. Reglernavars om
revisorsjäv pekar typiska situationerut kollisionernär för handenär
vid visst uppdrag. Reglernaett affársverksamhetstörbudet pekarom
på motsvarandeett sätt sådananär situationerut kan uppkomma utan

för den skull något visstatt uppdrag nödvändigtvis behöver förvara
handen.
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revision ochBestämmelser4 omom

auktoriserad ochmedverkan av

godkänd revisor

revisionsskyldighetRedovisningsskyldighet och4.1

föreskrivsassociationsrättens områdelagstiftningåtskillig påI som
företagsoffentligt redovisa ellerskyldighettidigare ettattsagts en

förvaltning, s.k. redovisningsskyldighet,ekonomiskaorganisations
eller flera revisorer förobligatorisk medverkan externasamt enavom

riktig,informationen fullständig ochlämnadekontrollera den ärattatt
emellertid inte skyldighetföreliggerrevisionsskyldighet. Dets.k. att

ekonomisk företagsamhet.vid varje utövandesådana revisorerutse av
offentlig årsredovisningskyldigheten lämnainnebär bl.a.Det attatt en

revideras från verksamhetenlåta dennaskyldighetenoch att av en
exempelvis bokförings-lika omfattandefristående revisor inte är som
årsbokslut enligt denoch skyldighetenskyldigheten upprättaatt

125.bokföringslagen 1976:nuvarande
tillgodose desyftar till i huvudsakbokföringslagenEnligt attsom-

rörelseidkaren själv ochkan bådeinformationsbehov som resas av
och de anställda,kreditgivare, det allmännaintressenterandra såsom

föreligger bok-revisionspliktbestämmelsersaknar ommen som -
näringsidkare. gällerför Detsammaföringsskyldighet den ärsom

och ekonomiska föreningar oberoendehandelsbolagaktiebolag, av om
förarbetena till lagen,näringsverksamhet. Avde någonutövar prop.

det med uttrycketinte133 134, framgår än1975:104 annat atts. -
för taxerings-informationbehovdet allmänna det allmännasär av

skall fattas i vidsträcktnäringsidkareBegreppetkontrollen som avses.
juridiskvarje fysisk elleroch dvs.omfattarmening. Det var en,

ekonomiskverksamhetyrkesmässigt driver art.avsomperson
inte betydelsei princip någonomfattning har såledesVerksamhetens

yrkesmässigabokföringsskyldigheten, det ärför momentetom
betydelse i såhar någonheller verksamhetensuppfyllt. Inte utomart

förajordbruksfastighetskyldig för inkomstdenmåtto är attatt avsom
1979:141 intejordbruksbokföringslagenenligt ärräkenskaper

enligt bokföringslagen.bokföringsskyldig för inkomsten
bokföringslagen innehållerframhållassammanhang skalldettaI att

redovisning,för allgrundläggande regelsystem oavsettgemensamtett
bedrivs. innebär bl.a.verksamheten Detföretagsformi vilken att rent
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fiskala intressen inte alltid har kunnat beaktas fullt i lagen. Vidut
sidan det regelsystemet i bokföringslagenom hargemensamma man
inom skatterätten således fått lita till och falla tillbaka på de detalj- och
specialregler för redovisningen dessa intressen kan kräva sesom

Även133 134. i aktiebolagslagen 1975:1385prop. s. finns- av
likande skäl vissa särregler för aktiebolag. Dessa regler innebär i vissa
fall inskränkning bestämmelserna i bokföringslagen,en iav men
flertalet fall kompletterande bestämmelser. Liknande regler finns också
intagna i lagen 1987:667 ekonomiska föreningar och i lagenom
1980:1103 årsredovisning i vissa företag i bankrörel-om m.m. samt
selagen 1987:617 och försäkringsrörelselagen 1982:713.

Årsbokslut bokföringsskyldigsär officiella inte offentligaen men
redovisning och Års-årsredovisning hans offentliga redovisning.
redovisningsskyldighet åvilar i huvudsak endast aktiebolag, ekonomis-
ka föreningar bank- och försäkringsrörelser.samt Redovisnings-
reglerna i aktiebolagslagen kap. 11 berör skyldigheten lämnaatt
årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport isamt att
förhållande till bokföringslagen lämna ytterligare uppgifter och
särskilda upplysningar i resultat- och balansräkning och i förvaltnings-
berättelse. På sätt i aktiebolagslagen finns ocksåsamma isom
föreningslagen särskilda bestämmelser koncernredovisning ochom
delårsrapportering. bankrörelselagen1 kap. 4 motsvarandeges
särregler för redovisning verksamheten i bankaktiebolag, centralav
föreningsbank, lokal föreningsbank och sparbank. Försäkrings-
rörelselagen innehåller liknande särregler i kap.11 Sist nämnda två
verksamhetsformer står under särskild offentlig tillsyn genom
Finansinspektionen, vilken inte bara äger rätt meddela särskildaatt
föreskrifter redovisning får också förutan räkningom utseegen
revisorer i kontrollsyfte.

Årsredovisningskyldighet kan i vissa fall föreligga också för
handelsbolag och kommanditbolag enskilda näringsidkare.samt Enligt
årsredovisningslagen är näringsidkareäven med företagsformannan

aktiebolagän och ekonomisk förening skyldiga och iupprätta vissaatt
fall offentlig årsredovisning. Skyldighetenavge gäller endast för den

enligt bokföringslagen är skyldigsom upprätta ärsbokslut ochatt
under förutsättning företaget har vissatt storlek vad gälleren
företagets nettovärde och antalet anställda.

Vad innebär såledessagts någon skyldighetsom förnu att sådana
företagsformer handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningarsom
och enskilda näringsidkare självaatt revisorerutse förexterna
informationskontroll regel inte föreligger. Det ändåär vanligt, isom

fall i fråga ideella föreningar,vart sådan revisorom att utses.en
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i Sverige ochrevisionsverksamhetprincip får utövasI av envar
revisor särskild kategori. Det harinte förbehållen någontiteln är

inte ställts särskildaförfattning någrai lag ellersåledes uppannan
önskar revisor.kvalifikationskrav för denbehörighets- eller som vara

författning föreskrivs obligato-för vilka iföretagsformersådanaFör
revisorer ställs däremotfleraellerrisk medverkan externaav en

fordringar i olika avseenden.skall uppfyllarevisorernaanspråk på att
årsredovisnings-i de fallställs regelsådan medverkanEn uppsom

revisionen utföraskrävs då skallföreligger. Vanligtvisskyldighet att
kvalificeradgodkänd revisor, s.k.auktoriserad ellerminstav en

kvalificerad revisiondet gäller kraven pårevision. När anses
verksamhetdeföretagen eller är störstregelmässigt de största avvars

Sålundasådan revision.i behovsamhällelig betydelse störst av envara
generellarevisorn skall uppfyllasammanhangi vissauppställs att

densådant krav kanSom exempel på nämnaskvalifikationer. attett
redovis-insikt i och erfarenhetskall ha dentill revisorutses avsom

till ochförhållanden med hänsynekonomiskaning och artensom
fordras för uppdragetsverksamhet granskasdenomfånget somav
skall myndig ellerkrav hansådantfullgörande. Ett är attannat vara

fordrasandra sammanhangfår i konkurs. Iintehan attatt vara
besitta i vissformella kvalifikationer,uppfyllarevisorn skall t.ex. en

auktoriserad eller godkändfastställd kompetens,ordning t.ex. vara
genomföra uppdraget.förrevisor att

Kommerskollegium bedriver medverksamhetdenGenom att
revisorer och revisionsbolag utövaauktorisera och godkänna samt

revisorer med dokumenteradtillgång tillskapastillsyn demöver
fastställd kompetens. verksam-ordning Denyrkeskunnighet i viss

associations-bestämmelsergrund för bl.a. de påockså tillheten ligger
skyldighet i vissa fallföreskriverområderättens utseattsom

företagsformen,beroendegodkänd revisor påauktoriserad eller
och godkändTitlarna auktoriseradomfattning.verksamhetens ochart

skyddade.revisor är
generell och formellreglernarevisorn vidare,gällerFör utöver om

obe-syftar till hansvissa jävsreglerkompetens, att garanterasom
inte bararegler revisornför dessaroende. Utgångspunkten är att

förhållande till det bolag hanställning iinta självständigmåste en
intresse han utföriockså till dekontrollerar utan varspersoner

tilli förhållande detrevisorns ställningdet gällerkontrollen. När

förbehållamöjligtfrågan detbolagskommitté prövade bl.a.1974 års attvarom
auktoriseraderevisorerna, och godkändakvalificerade dvs.revisor detiteln åt

155.1979802143revisorer, se prop. s.
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företag eller förening eller verksamhet han kontrollerarannan som ges
i författning särskilda regler jäv för den är revisor. Oavsettom som
företagsform eller verksamhetsart följer jävsreglerna mönster.samma
En revisor får enligt dessa jävsregler inte inblandad i denvara
verksamhet han skall kontrollera jfr föregående avsnittsom angående
gränsdragningen mellan revision och konsultation vid förvaltnings-
revision. Han får enligt 10 kap. §t.ex. 4 aktiebolagslagen inte vara
ledamot styrelsen eller verkställande direktör i bolagetav eller något

dess dotterföretag. Han får inte heller biträdaav vid bolagets
bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver. Han
får vidare inte heller beroende någon de han skallvara av av personer
kontrollera. Det innebär till revisor får inteatt någonutses ärsom
anställd i bolaget eller eljest intar underordnad eller beroendeen
ställning till bolaget eller till någon de i ledningen för bolagetav
ingående Revisorsjävet gäller också för denpersonerna. giftärsom
med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden med
någon nämnda liksom den är släktav nu nära medpersoner, ellersom
besvågrad med någon dessa Det bör framhållasav personer. att
jävshestämmelserna i aktiebolagslagen inte utesluter den äratt som

tillägare bolaget till revisor. De föreskrifterutses Kommerskolle-som
gium meddelat i fråga jäv utesluter dock denom att ärsom av
kollegiet auktoriserad eller godkänd revisor låter sig väljas till revisor
i bolag han självett äger.

Den är revisor får inte heller i övrigtsom ekonomisktvara
beroende den han kontrollerar. Han får således inteav i låneskuldstå
till bolaget eller till bolag i koncernannat eller har för-samma
pliktelser för vilka sådant bolag har ställt säkerhet.

För den auktoriseradär eller godkänd revisor gällersom dessutom
bestämmelser jäv intagna i Kommerskollegiets revisorsföreskrifterom
KFS till förordningen 1973:221 auktorisation och godkännandeom

revisorer RevF. dessaI författningarav bestämmelserävenges som
sikte på revisornstar förhållande till de i intressepersoner vars

revisionen utförs. Se närmare 6 § RevF och 35 43 §§ KFS.-
S.k. lekmannarevisorer får i samtliga verksamhetsformerutses där

auktoriserade eller godkänd revisor skall Förfarandet med lek-utses.
mannarevisorer komplement till bolagensett ordinarieses som
revisorer. Dessa lekmannarevisorer ofta i fallmotsvarar i devart-

bolagenstörre högt ställda krav kompetens, då vanligtvis andra-
områden än revision.

För revision statliga eller kommunala verksamhetav gällerorgans
särskilda regler. För det fall sådan verksamhet drivs i aktiebolags-en
form gäller dock aktiebolagslagens krav revision.
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1385Aktiebolagslagen 1975:4.1.1

Historik

första regleringen aktiebolag i SverigeDen sammanhängande om var
Kungl. förordningen angáende aktiebolag den 6 oktober 1848. Syftet

förordningen aktiebolag inte fick bildasmed inteatt ettvar om
företaget i förväg hade sanktionerats. Genom förfarandet skulle
säkerställas bolagsordningen avfattad aktieägarnasså ochatt attvar
tredje tryggades. Bestämmelser revisorer isaknadesrättmans om

lagstiftning.denna
1848 förordning lagen aktiebolag den 28års juniersattes av om

1895. årsredovisningI den lagen bl.a. bestämmelser ochnya gavs om
revision.

lagen aktiebolag 121895 lag den 1910.års augustiersattes av om
uppställde inte särskilda villkor för kunna revisorLagen några att vara

i aktiebolag det, den i bolagets eller styrelseledamotsän ärett att som
tjänst inte fick 72 § tredje stycket. För åstadkommautses att en
effektiv kontroll förvaltningen därutöver regleröver störregavs om

kriminellt för revisorer, förcivilt och aktieägarmi-rättansvar om en
revisor förnoritet påkalla utseende med övriga revisoreratt attav en

delta i granskningen styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaperav
föra talan revisorerna.samt att mot

1944 aktiebolagslag.1910 lag ars 1944 lagårs års utgårersattes av
enligtfrån vilket alltjämt gäller den nuvarande aktiebolagslagen att- -

i aktiebolag skall finnas minst bolagsorgan med olika kompetens,tre
nämligen styrelse och revisorer.bolagsstämma,

granskningen styrelsen och verkställande direktörensFör för-av
valtning bolagets räkenskaper föreskrevs eller flerasamt attnu en
revisorer skulle bolagsstämman. samband därmedI uttaladesutses av

revisorns kontrollfunktion i första hand bolagets årsredovis-avsågatt
ning omfattade i princip fortlöpande granskning tillsynockså ochmen

bolagets förvaltning. Denna tillsyn utövades inte bara i aktieägar-över
Revisorerna också övervaka sådanaintresse. skulle reglerattnas

följdes skydda andra intressen minoritetsintressen,avsåg att t.ex.som
fordringsägare, aktieköpare och det allmänna.

bolagen och bolag vände sig till allmänhetenFör de destörsta som
för kapitalanskaffning uppställdes särskildasin krav på kompetensen
hos revisorer skulle Det första det ide gångenutses. varsom som
aktiebolagslagstiftningen vikt vid revisorernalades skulle hastor att
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tillräckliga kvalifikationer Den tidigare regleringen hade närmast
tagit sikte på säkerställa revisorns oberoende ställningatt i förhållande
till det bolag kontrollerades. bolagI aktiekapital ellersom vars
maximikapital tilluppgår minst 2 miljoner kronor eller ochmera
andra bolag, vilkas aktier eller obligationer noteradeär på svensk
fondbörs föreskrevs skyldighet minst revisorer,tvåatt utsenu varav

revisorminst auktoriserad 107 § 1 2 1.en stmom. p
En viktig omständighet för införandet denna bestämmelseav

sedan tillkomsten 1910 lagatt års hade tillkommit kårvar välav en av
kvalificerade yrkesrevisorer det auktorisationsförfarandegenom
handelskamrarna bedrev. Tiden ansågs därför i lagstift-attmogen
ningen in föreskrifter användning revisoreñ.ta sådan Antaletom av
auktoriserade revisorer emellertid inte tillräckligt förvar stort att man
skulle kunna ovillkorligen kräva anlitande sådana i deänannatav

bolagen, där behovet kompetentastora revisorer bedömdesav vara
Ettstörst. framfördes för sådanargument regel i desom atten var

bolagen revisionsuppdraget oftastora så omfattande ochvar av
krävande beskaffenhet, verklig yrkeskunnighet ochatt yrkeserfarenhet
fordras. Er bristfällig revision kunde i dessa bolag få ödesdigra
följder, vilka kunde gå inte bara över de aktieägareut valtsom
revisorerna vidaöver kretsstörreutan aktieägare ochen av personer,

borgenärer.även Ett framfördesannat antaletargument attsom var
bolag omfattades den föreslagna regeln inte flersom änav attvar
antalet då auktoriserade revisorer tillräckligt för bolagen skulleattvar
kunna iaktta regeln. De handelskamrarna vi denna tid såsom s.k.av
granskningsmän godkända ansågs inte, med hänsyn tillpersonerna att
det dem inte krävdes högre kunskapsprov och inte heller sådanav
praktisk utbildning jämförbar med de auktoriserade revisorer-som var

i detta avseende kunna likställas med de auktoriserade revisorer-nas,
Visserligen bedömdes åtskilliga granskningsmännen kunna fulltna. av

utföra även svårt revisionsarbete,ut då frågaett legalmen var om en
kompetensregel, tillämpning blir helt beroende bolagen själva,vars av

2Jämför 1938 års banksakkunnigas förslag SOU 1932:30 där frågan skyldighetom
anlita yrkesrevisorer för förstaatt gången väcktes, 80.s.

3 Regeln innebär inte något monopol för de auktoriserade revisorerna utövaatt
revision i de större bolagen, eftersom vid dennes sida även andra kanpersoner vararevisorer i sådana bolag.
4Sveriges industriförbund, Svenska bankföreningen och Stockholms handelskammare

betonade i skrivelse den 12 maj 1932 till lagberedningen dels angelägenhetenen avrevisorerna fåratt styrelsen oberoende ställninggentemot dels bordeen att man
överväga, inte inom vissa kategorier aktiebolag auktoriseradeom revisorerav
obligatoriskt borde komma till användning, SOU 1941:8 456.se s.
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inteansågs egenskapen godkänd granskningsman kunna lagenav av
kompetensfulltsåsom tillräckliganges en

kravet formellUtöver kvalifikation, dvs.på revisorn skallatt vara
auktoriserad i de företagen, uppställdes dessutom i lagen vissastora
för revisoreralla generellt gällande krav, nämligen revisor skallatt

myndig och här i riket bosatt svensk medborgare. Vidarevara
föreskrevs han skall ha den erfarenhet beträffande bokföring ochatt
insikt i ekonomiska förhållanden, med hänsyn till bolagetssom
verksamhet behövs för uppdraget 107 § l 1 st..mom.

l samband med den nuvarande aktiebolagslagen, 1975 årsatt
aktiebolagslag, infördes den januari 1977l utsträcktes skyldigheten

auktoriserad revisor eller godkänd revisor tidigare benämndatt utse
godkänd granskningsman till fler bolag tidigare. Det skälän som
anfördes i förarbetena till lagen önskan medävenatt tryggavar en en
hänsyn till det allmännas och de anställdas intressen önskvärd
sakkunnig och självständig revision i bolag. Som skäl förstörre att
inte utsträcka denna skyldighet till varje aktiebolag anfördes bl.a. att
det inte möjligt kräva varje aktiebolag det skulleatt attvar av
revideras auktoriserad revisor eller godkänd revisor, eftersomav
antalet auktoriserade revisorer och godkända granskningsmän inte var
tillräckligt För bolagmånga små med enkla affärsförhållandenstort.
anfördes vidare revisionen kunde utföras tillfredsställande denatt utan
teoretiska sakkunskap auktoriserade revisorer och godkändasom
revisorer besatt, och legalt krav använda sådana revisoreratt ett att
skulle då kunna medföra onödig kostnad för bolaget. Bestämmelsenen
begränsades därför till sådana bolag där behovet högre sakkunskapav
bedömdes vilket genomsnittligtstörst, falletansågs i storavara vara
bolag omfattandemed verksamhet.

Enligt de bestämmelser infördes med 1975 aktiebolags-årssom nu
lag, vilka i huvudsak alltjämt gäller, skall minst bolagsstämmanen av
utsedd revisor auktoriserad bolaget någotmotsvararvara om av
följande varandra oberoende kriterier, nämligen 1 till gångarnastre av
nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de tvåsenaste
räkenskapsåren överstiger 1.000 basbelopp enligt lagen allmänom
försäkring för den sista månaden respektive räkenskapsår, 2 antaletav
anställda hos bolaget har under de två räkenskapsåren isenaste
medeltal överstigit 200, eller 3 bolagets aktier eller skuldebrev är
noterade fondbörspå eller fondhandlarlistan.på

En motsvarande skyldighet auktoriserad revisor föreskrevsatt utse
vidare bolagets bundna kapital till minstuppgår miljonom egna en

5 Lagberedningens förslag till aktiebolagLag SOU 1941:9 457-459.om s.
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kronor eller kvalificerad 110 minoritet aktieägarna begärom en av
idet samband med revisorsval.

I andra de nämnda fallenän föreskrevs inte några formellanu
kvalifikationer för den utsedde revisorn. Däremot ställdes vissaupp
för alla revisorer, dvs. för såväl auktoriserade och godkända revisorer

for andra revisorer lekmannarevisorer generellt gällande kravsom
vilka i huvudsak de krav ställdes redan i 1944motsvarar årssom upp
aktiebolagslag.

I såväl 1944 aktiebolagslagårs vid införandet 1975 årssom av
aktiebolagslag medgavs, bolagsstämman i de mindre aktiebolagenatt
fick auktoriseradän eller godkänd revisor. flerautse Iannan samman-
hang efter införandet 1975 lagårs se 197980: 143 79, LUav prop. s.
l98081:14, 28 och 33 uttalades emellertid det siktpå bordeatt
finnas kvalificerad revisor i alla aktiebolag. Ett skäl anfördessom var
den ekonomiska brottslighet mindrede bolagen ofta för.utsattavar
För förhindra och motverka sådan brottslighetatt ansågs effektiven
och sakkunnig revision värde i de mindre bolagen. Uttalandetvara av

BRÅgjordes bakgrund brottsförebyggande rådets promemorianmot av
PM 1978:2. I promemorian förordades bl.a. kvalificerade revisoreratt
borde krävas i alla aktiebolag. Som riktpunkt för genomförandet av en
sådant krav den l januari 1982, då antalet aktiebolag förut-angavs

minska kraftigt då kravet på aktiekapitalsattes minstpå 50.000ett
kronor skulle slå igenom för de äldreäven aktiebolagen se prop.
197677:109. När det gällde andra företagsformer aktiebolagän
borde enligt promemorian målsättningen all ekonomiskattvara
verksamhet formellt eller reellt kan drivas personligtutansom ansvar
skall underkastad kvalificerad revision. Med hänsyn till denvara
begränsade tillgången på kvalificerade revisorer genomfördes inte
förslaget någon ytterligare skärpning kraven på kvalificeradom av
revision.

En Kommerskollegium därefter utförd undersökning drog slutsat-av
tillgången kvalificeradepå revisorer under 1980-taletatt ochsen,

framåt medgav denna revisorskategori successivt kundeatt anlitas av
alla bolag. Efter år 1982 företagen lagändring skall alla nybildadeen
aktiebolag fr.o.m. den 1 januari 1983 kvalificerad revisor seutse

1981822171 9. Bolag bildats före detta datum blevprop. s. som
skyldiga anlita kvalificerad revisor från årsskiftet 198788.att
Ändringen motiverades strävandena komma till rätta med sådanattav
ekonomisk brottslighet och oegentlighet kan förekomma iannan som
samband med näringsverksamhet.
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Nuvarande ordning

Allmänt

Det ankommer bolagsstämmanpå välja revisor. 10 kap §1 förstaatt
stycket ABL. Antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer skall

i bolagsordningen 2 kap. § 64 ABL. Antalet revisorer kananges p.
fritt bestämmas företagets storlek. innebärDet följaktligenoavsett att

i de mycket företagen revisor.även får endast För detstora utse en
fall bolagsordningen föreskriver revisorän skall detäratt utsesmer en
dock inget hindrar bolagsordningen kan innehållaävenattsom
föreskrift revisornågon skallatt än stämman,utsesom t.ex.av annan

intressentgruppnågon såsom aktieägarminoritet, tillägare visstannan
alctieslag, viss kreditgivare, kommun7.anställda, eller Av denstat
kompetensfördelning mellan bolagsorganen lagen framgårgör attsom
styrelse eller inteVD kan revisor.rätt Det däremotmöteratt utseges
inte hinder,något både styrelseledamotär ochatt en person som
aktieägare deltar i revisorsvalet. Om han har majoritet på stämman,
kan han alltså välja revisor efter gottfinnande, såvida inte minoriteten
utnyttjar sina möjligheter påverka revisorsvalet.att

Även revisorerna tillsätts aktieägarna eller nämntsom av som nyss
styrelseledamot har majoritet, innebärså det inte gransk-av en attsom

ningen endast iutövas dessas eller dennes intresse. Granskningen skall
tidigare i fråga revisorns kontrollfunktion ändå innefattasagtssom om

kontroll bolagsledningen inte vårdslöshet förorsakarattav genom
bolaget skada, den handlar författningsenligt och särskilt denatt att
iakttar de regler lagen ställer för även anställda,attsom upp ge
borgenärer, det allmänna och andra insyn i bolagets ekonomiska för-
hållanden och för i deras intresse upprätthålla bolagets bundnaatt
kapital och ekonomiska soliditet.

detNär gäller val revisor har minoritetsaktieägarna särställ-av en
ning intressentgrupp. Som kan bl.a.nämnts majoritetsä-som ovan en

efter gottfinnande diktera valet revisor. Lagstiftaren haregetgare av
därför givit minoriteten i bolag möjlighet påverka revisorsvalet.ett att
Om minoriteten tilluppgår viss storlek, kan den bolagsstämmapåen

6Enligt 1944 års aktiebolagslag förelåg skyldighet för stämman vid viss aktiekapital-
storlek än revisor. l samband med införandetatt utse 1975 aktiebolags-årsmer en av
lag infördes möjlighet auktoriserat eller godkänt revisionsbolagatt utse revisor,som
varför bestämmelsen inte längre ansågs nödvändig.
7 Samarbetsutredningens betänkande SOU 1970:41 Företag och samhälle föreslog

särskild lag bl.a. offentliga revisoreri aktiebolag, ekonomiska föreningar ochen om
stiftelser.
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föreslå hos länsstyrelse påkalla tillsättande minoritetsrevisor,att av
vilken skall imedverka revisionen tillsammans med övriga revisorer
10 kap § fjärdel stycket ABL. ytterligareEtt alternativ stårsom en
sådan minoritet till buds väcka förslagär länsstyrelsen skallatt attom
låta företa s.k. särskild granskning bolagets förvaltning ochav
räkenskaper under viss förfluten tid eller vissa åtgärder ellerav
förhållanden i bolaget 10 kap § ABL.14

revisorEn bolagsstämmanän med stödutsessom av annan av
bolagsordningen eller förordnas länsstyrelsen fyller funktionav samma

bolagsstämman utsedd revisor. Det innebär inte bara hanattsom en av
har arbetsuppgifter de vanliga revisorerna ocksåutansamma som

han har tystnadsplikt dessa. Det innebär vidare hanatt attsamma som
inte får bolagettjänstgöra kunskapare minoriteten i ellersom

intressentgrupp.någon annan
Lagstiftaren har överlåtit bolagsstämman revisors-avgöra,att om

suppleant skall När det gäller suppleanter såledessägs i lagenutses.
endast bolagsstämman kan fleraeller revisorsuppleanter 10att utse en
kap. 1 § tredje stycket ABL. det fallFör revisorssup-stämman utser
pleant gäller för denne vad lagen stadgar beträffande revisorer. Om
enligt lagens bestämmelser revisorn skall auktoriserad revisor,vara
skall också hans suppleant det.vara

Som inledningsvis förmålet revisornsnämnts är granskning av
årsredovisning, räkenskaper styrelsens och verkställandesamt
direktörens förvaltning revisionsberättelse till bolagsstäm-att avge en

Bestämmelserna i 10 kap 10 § ABL revisionsberättelsen ochman. om
vad revisorn skyldig särskiltär uttala sigattom om anger upp-

lysningspliktens kärna. Enligt dessa bestämmelser styckena 2,3 och
5 skall han uppgiften kan medföra skada eller inte föroavsett om
bolaget

uttala sig årsredovisningen uppgjorts enligt lag ochom om
bolaget inte lämnar sådana upplysningar skall ske i över-som
ensstämmelse med 11 kap, detta och möjligt lämnaange om
ifrågavarande upplysningar,

anmärka i berättelsen styrelseledamot eller verkställandeom
direktör vidtagit åtgärd eller begått försummelse kansom
föranleda ersättningsskyldighet eller de på handlatsättannatom
i strid aktiebolagslagen eller bolagsordningen,mot

uttala sig ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör,om

3 SOU 1971:15 252 och 1975:103 213.s. prop. s.
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lämna upplysningar4. i övrigt han önskar bringa till aktieägar-som
kännedom,nas

huruvida förteckning enligt 12 kap. 9 § penninglånöveruppge
och säkerhet lämnats bolaget närstående upprättas,som personer

uttala sig fastställande balans- och resultaträkningarna,om av

siguttala det i förvaltningsberättelsen gjorda förslaget tillom
resultatdisposition.

Enligt fjärde stycket skall han vidare i berättelsen anmärka, hanom
funnit, bolaget inte fullgjort sin skyldighet:att

avdrag för preliminärgöra A-skatt eller kvarstående skattatt
enligt uppbördslagen 1953:272,

anmäla sig för registrering enligt 19 § lagen 1968:430att om
mervärdeskatt,

lämna uppgift enligt 54 § 1 uppbördslagen eller 4 §att mom.
lagen 1984:668 uppbörd socialavgifter från arbetsgivareom av
eller 22 § lagen mervärdeskatt, ellerom

i tid betala skatter avgifter4. ochrätt i 1att som avses -

Om revisionsberättelsen innebär anmärkning bolaget inte harattom
fullgjort skyldighet i punkterna 1 skall revisorn4 genastsom avses -
sända in avskrift revisionsberättelsen till skattemyndigheten.en av

de upplysningarUtöver de förhållanden revisor skyldigärom som en
ilämna revisionsberättelse han bundenär tystnadplikt. Hanatt en av

får inte till enskild aktieägare eller utomstående, vilket innefattar även
enskild styrelseledamot, lämna upplysningar sådana bolagetsom
angelägenheter han fått kännedom vid fullgörande sittsom om av
uppdrag, det kan lända till förfång för bolaget 10 kap 13 § förstaom
stycket ABL. Tystnadsplikten omfattar således inte upplysningar, som
revisor kan lämna det skadar bolaget. Tystnadsplikten gällerutan att
i princip efter det hansäven uppdrag upphört. En revisoratt som
åsidosätter sin tystnadplikt kan ådra sig skadeståndsansvar enligt 15
kap. 2 § ABL. finns inteDet straffbestämmelse inågon aktiebolagsla-

straff för trolöshet huvudman enligt 10 kap. 5 §motgen men
brottsbalken inträdakan i fall. Det kangrövre komma ifrågaäven att
med stöd bestämmelserna i revisorsförordningen berövaav en

4 13-0762
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auktoriserad eller godkänd revisor hans auktorisation respektive god-
kännande.

En revisor däremot skyldigär till bolagsstämman lämna allaatt upp-
lysningar bolagsstämman begär, det skulle lända tillsom om
väsentligt förfång för bolaget. För revisor skall lämna begärdatt
information krävs således beslut bolagsstämman. Uttrycketett av
väsentligt förfång för bolaget stryker under, inte alltföratt stor
restriktivitet bör iakttas vid uppgiftslämnandet. innebärDet dock inte

revisor skall avslöja innehållet i handlingar sekretessbe-att ären som
lagda enligt lag eller författning och yppande skulleannan vars
medföra revisornskadeståndsskyldighet för

En revisor vidare skyldigär lämna medrevisor, särskild gransk-att
ningsman, revisor och, bolaget försatts i konkurs, konkursför-ny om
valtare erforderliga upplysningar angelägenheter.bolagetsom
Revisorn dessutomär skyldig på begäran lämna upplysningaratt om
bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förunder-
sökning i brottmål andra stycket.

Upplysningsplikten begränsas här inte något förfångsrekvisit.av
Medrevisor och granskare har tystnadsplikt revisorn ochsamma som
bolaget kan därför inte skadas revisorns upplysningar. Vidaregenom
förutsätter regeln det skall finnas kontinuitet i revisionsarbetet.att En
revisor entledigas eller begäran frånträtt sitt uppdragsom egen
skall ha möjlighet och skyldighet lämna upplysningar tillatt ny

Ävenrevisor. konkursförvaltaren kan informeras skada förutan
bolaget. Antingen har företaget upphört i sin ursprungliga form eller

drivsså rörelsen vidare förvaltaren. bådaI fallen kan revisornsav
iakttagelser till för konkursförvaltaren.nyttavara

Bestämmelsen revisorn skall lämna upplysningar tillattom nu
nämnda dock inte sikte på revisorn skall företatar attpersoner
utredningar eller andra omfattande åtgärder endast tillstå tjänstutan
med faktiska upplysningar förhållandena i bolaget. Bestämmelsenom
förutsätter i normalfallet inågon den nämnda kretsen riktaratt nu en
begäran upplysningar till revisorn. Revisorn dock inte för-ärom
hindrad på initiativ lämna de upplysningar hanatt eget attsom anser
exempelvis revisor behöver jfr 8 § RevF.en ny

Varje revisor i principär ansvarig för hela den granskning som
ingår i revisionsuppdraget även han samverkat med eller fleraom en
revisorer och viss arbetsfördelning dem emellan skett. En revisoren

9 Jämför bestämmelserna i kap.9 12 § ABL rörande aktieägamas frågerâtt visavi
bolagsledningen och revisors medverkan när styrelsen finner begärd upplysningatt
inte bör lämnas på stämman.
° BRÅ.Bestämmelsen kom till efter förslag från
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vid fullgörande sitt uppdrag uppsåtligen eller oaktsamhetsom av av
Ärskadar bolaget skall skadan.ersätta revisionsbolag revisor, åligger

ersättningsskyldigheten detta bolag och den för revisionen huvudan-
svarige 15 kap. 2 § ABL. Skadeståndsskyldighet förutsätter således
vårdslöshet.

lagenI har inte angivits maximitidnågon för revisors uppdrag, utan
uppdraget gäller för den tid i bolagsordningen 10 kap. l §som anges
andra stycket ABL. Det innebär alltså i bolagsordningen kanatt
föreskrivas revisorsuppdraget gäller för viss tid eller obestämd tid,att
dvs. tills revisor väljs. Om uppdraget inte skall gälla tills vidare,ny
skall uppdragstiden bestämmas så, uppdraget upphör vid slutetatt av
den ordinarie bolagsstämma vid vilken revisorsval förrättas. vanligEn
uppfattning revisor väljs förär längre tid år elleratt än etten som

tidsbegränsning oftare erhåller något starkare ställning i för-utan en
bolagsledningen.hållande till

Bolaget skyldigt förär registrering till Patent och registrerings-att
verket anmäla till revisor dennes postadress ochutsetts samtvem som

Varje efterår den ordinarie bolagsstämman skallpersonnummer.
bolaget till verket sända aktuell förteckning bl.a. bolagetsöveren
revisorer med uppgift deras postadress ochom personnummer.
Förteckningen skall sändas samtidigt med avskriftatt en av
årsredovisningen och revisionsberättelsen sänds in, dvs. senast en
månad efter det resultaträkningen och balansräkningen blivit fastställ-
da.

Krav generellapd och formella kvalifikationer

Reglerna medborgarskap och bosättning för styrelseledamöterom
m.fl. aktörer i aktiebolag mjukades från den 1 januari 1985 såvittupp
gällde nordiska medborgare. Från och med den 1 januari 1991 har de
återstående kraven i aktiebolagslagen på svenskt medborgarskap och
bosättning avskaffats.i Sverige för revisorer

SOU 1971:15 Förslag till aktiebolagslag, 251 och 1975:103 419.s. prop. s.
2 Prop. 198990:160 36 och 50. Krav svensktpå medborgarskap och bosättnings.

i Sverige upprätthålls inte i aktiebolagslagen för revisorer inte är auktoriseradesom
eller godkända. inteDet nödvändigt eftersomansågs varje aktiebolag måste ha minst

auktoriserad eller godkänd revisor. l förordningen 1992:1222 ändring ien om
förordningen 1973221 auktorisation och godkännande revisorer har därefterom av
bestämmelserna bosättning i Sverige för auktoriserade och godkända revisorerom
ändrats till omfatta EES-området. Förordningen träder i kraft den dagatt regeringen
bestämmer.
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Som allmänt behörighetskrav gäller, den underårig,äratt som
underkastad näringsförbud eller i konkurs eller har förvaltaresom
enligt 11 kap. §7 föräldrabalken kan inte revisor 10 kap. 2 §vara
första stycket ABL.

Inget hindrar ytterligare behörighetskrav ställs i bolagsord-att upp
ningen.

Som allmänt kvaliflkationskrav gäller, revisor skall ha den insiktatt
i och erfarenhet redovisning och ekonomiska förhållanden,av som
med hänsyn till och omfånget bolagets verksamhet fordrasarten förav
uppdragets fullgörande 10 kap. 2 § andra stycket ABL. det fallFör
bolagsstämman till revisor inte uppfyllautser deten person som anses
här kravet, kan stämmans beslut klandras med tillämpning 9 kap.av
17 § ABL. Någon sanktionsmöjlighet finns inte sådantmotannan ett
beslut.

Genom bestämmelsen i 10 kap. 2 § tredje stycket ABL öppnas
möjlighet juridisk till revisor i stället föratt utse fysisken person en

Bestämmelsen dock inte bolagsstämman möjlighetperson. ger att utse
varje juridisk till revisor. Bestämmelsen begränsadär tillperson
sådana juridiska auktoriserade och godkända revisions-personer som
bolag. Vid tillämpningen bestämmelserna i 10 kapitlet skallav
auktoriserat revisionsbolag likställas med auktoriserad revisor och
godkänt revisionsbolag med godkänd revisor. Bolag tillutsessom
revisor skall till styrelsen för det bolag revisionen anmälasom avser

huvudansvarigär för revisionen. Den huvudansvarige skallvem som
i auktoriserat revisionsbolag auktoriserad revisor och i godkäntvara
revisionsbolag auktoriserad eller godkänd revisor.

Aktiebolagslagen lägger inledningsvis framhållits vikt vidstorsom
den till revisor skall ha tillräckligaatt kvalifikationerutses försom

uppdraget och har därför givit de kvalificerade revisorerna, dvs. de
auktoriserade och godkända revisorerna företrädesställning framfören
andra revisorer. Det således frågaär revisorer uppfyllerom som mer

de allmännaän behörighets- och kvalifikationskrav för uppdraget som
revisor angetts.som ovan

10I kap. 3 § första stycket ABL föreskrivs i varje aktiebolagatt
skall minst bolagsstämman utsedd revisor auktoriseraden av vara
revisor eller godkänd revisor. Någon möjlighet till dispens från den
bestämmelsen, gäller sedan den l januari 1983, finns inte. Kom-som
merskollegium kan dock vid prövningen frågan auktorisationav om
eller godkännande medge undantag från de i revisorsförordningen
fordrade kraven på teoretisk och praktisk utbildning, särskilda skälom

3 SOU 1971:15 252 och 1975:103 245 och 421.s. prop. s.
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föreligger 2 och 15 §§. Undantagsregeln dock inte någotavses ge
helst för kvalificera lekmannarevisorer.utrymme attsom
vissa fallI det obligatorisktär anlita auktoriserade revisor.att

Skyldighet anlita auktoriserad revisor föreligger enligt 10 kap. 3 §att
andra stycket ABL, tillgångarnas nettovärde enligt fastställdom
balansräkning för de två räkenskapsåren överstigersenaste ett
gränsbelopp 1.000 gånger det basbelopp enligt lagenmotsvararsom
1962:381 allmän försäkring gällde under den sista månadenom som

respektive räkenskapsår, antalet anställda hos bolaget under deav om
två räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller bolagetssenaste om
aktier eller skuldebrev noterade vidär börs eller auktoriseraden
marknadsplats.

När det gäller balansomslutningen det tillgångarnasär nettovärde
Från de redovisade tillgångsvärdena skall alltså avdragsom avses.

för eventuella passivpostergöras avseende värdeminskning, lagerre-
ackumulerade överavskrivningar etc.serv,

Medelantalet anställda bör beräknas enligt de schabloner som
tillämpas vid den årliga redovisningen till Riksförsäkringsverket för
beräkning ATP-avgifter.av

Bestämmelsen noterade aktier och obligationer andraävenom avser
skuldebrev, förlagsbevis, konvertibla skuldebrev och vinstandels-t.ex.
bevis.

Enligt tredje stycket kan regeringen eller myndighet regeringensom
bestämmer f.n. Kommerskollegium med stöd 53 § aktiebolagsför-av
ordningen 1975: 1387, i fråga bolag, uppfyller någotettom som av
de försttvå nämnda kriterierna, för tid högst fem förordna,åren av

bolaget får viss godkänd revisor istället för auktoriseradatt utse en
dispensregelrevisor. Syftet med denna främst,är bolagatt ett som

någon de angivna skall kunna behållagränserna tidigarepasserar av en
anlitad revisor. Dispensregeln omfattar godkänt revisions-även
bolaglåEnligt Kommerskollegiets praxis förnyas dispenserna efter
viss prövning regelmässigt efter varje femårsperiod. Bolag aktiervars
eller skuldebrev noterade vid börs ellerär auktoriserad marknadsplats
kan inte medges dispens från skyldigheten auktoriseradatt utse
revisor.

För moderbolag i koncern gäller enligt fjärde stycketen samma
regler nettovärdet koncernföretagets tillgångar enligt fastställdom av
koncernbalansräkning för de två räkenskapsåren överstiger detsenaste

Prop. 1975:103 237 och 422.s.
5 En motsvarande dispensregel finns i föreningslagen, årsredovisningslagen m.fl.

författningar med undantag för bank- och försäkringsrörelselagama.
i Prop. 1975:113 240 och 422, LU 197576:4 90.s. s.
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gränsbelopp i andra stycket eller antalet anställda vidsom anges om
koncernföretagen under nämnda tid i medeltal överstigit 200. detFör
fall koncernbolaget börsbolagär kan alltså inte dispens frånett
skyldigheten auktoriserad revisor medges.att utse

Slutligen kan enligt femte stycket minoritet, företräder minsten som
tiondel samtliga aktier, vid bolagsstämma, där revisorsval skallen av

ske, begära auktoriserad revisor skall iatt även bolagutses,en som
inte faller under någon de refererade bestämmelserna. Minorite-av nu

innebär interätt självrätt revisortens endast krävaatt utse utanen att
bolagsstämman skall välja auktoriserad revisor.att För det fall

bolagsstämman inte efterkommer minoritetens begäran kan länsstyrel-
ingripa med stöd bestämmelserna i 10 kap 6 § ABL.sen av

Aldiebolagsfomzens användning

Sverige finnsI det i dag drygt 280.000 registrerade aktiebolag. Av
dessa 190.000är bolag verksamma. Antalet aktiebolag ökar fortlöpan-
de och har fördubblatsän under de decennierna.tvåsenastemer

Aktiebolagen mycket varierandeär storlek. Tillsammans har deav
190.000 verksamma bolagen omkring 1.900.000 anställda, men

dessa återfinns i mycket begränsatmerparten antal bolag.ettav
Närmare tredjedel bolagen har inte några anställda alls och 90en av

eller 170.000 bolag, har färre 10än anställda.procent, Drygt 1.100
aktiebolag anställda.har fler 200än

4.1.2 1987:667Lagen ekonomiska föreningar FLom

Historik

Den ekonomiska föreningen vid sidanär aktiebolaget den endaav
associationsform avsedd för näringsverksamhetär personligtsom utan

för ägarna.ansvar
förstaDe lagbestämmelserna i Sverige ekonomiska föreningarom

kom till lagen den 28 juni 1895 registrerade föreningar förgenom om
ekonomisk verksamhet. Lagreglerna förhållandevis enkla.var

Lagen 1 911.55 ekonomiska föreningar 1895 års lag. Enersatteom
avsikt med 1911 års lag nå i den detmån lämpligt,attvar en, var

7 Aktiebolagskommitténs betänkande SOU 1992:13 och Centrala Företagsregistret,
SCB.
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överensstämmelse mellan aktiebolags- och föreningslagarna. I
jämförelse med dåvarande aktiebolagslag kom föreningslagen ändå att
innehålla ganska knapphändig reglering de ekonomiskaen av
föreningarna. Bestämmelserna revision ofullständiga. Före-om var
skrifter revisors kvalifikationer saknades, likaså föreskrifterom om
revisionsberättelsens innehåll.

1911 föreningslagårs upphävdes 1951 lagårs igenom samma
ämne. Beträffande revisors kvalifikationer föreskrevs i lagen att
revisor skulle myndig, här i riket bosatt svensk medborgarevara samt
ha den erfarenhet beträffande bokföring och insikt i ekonomiska
förhållanden med hänsyn till föreningens verksamhet erfordras försom
uppdraget. Vidare föreskrevs den i föreningensär elleratt som
styrelseledamots tjänst inte fick till revisor. Något kravutses på
särskild kompetens hos revisorn föreskrevs inte.

I samband med lagens tillkomst framhölls bl.a. från FAR, Svenska
bankföreningen, Bank- och fondinspektionen och del handelskam-en

önskvärdheten föreskrifter rörande revisorernas kvalifikatio-mare av
i företag.större Bank- och fondinspektionen detansåg önskvärtner att

föreningarstörre ålades skyldighet minst två revisorer,att utse varav
obligatoriskt borde auktoriserad revisor eller godkänden vara

granskningsman. Departementschefen ansåg emellertid inte det iatt
lagen borde något särskilt krav revisorernaspå kvalifikationerupptas
i de föreningarnastörre eller föreskrift för dessa föreningar haatt
minst revisorer.två Som skäl anfördes bl.a. det ofta skulleatt
innebära brytning med den utveckling kännetecknat kontrollenen som
inom ekonomiska föreningar.stora Revisionen inomgrupper av
föreningar ombesörjdes i utsträckning anställdastor hosav personer,
centralorganisationer eller särskilda revisionsorgan, och dessa kunde

formella skäl i regel inte vinna behörighet såsom auktoriseradeav
revisorer. Denna ordning för kontroll bedömdes också till-som
fredsställande prop. 1951:34 154 155.s. -År 1980 infördes skärpta redovisnings- och revisionsregler i 1951

föreningslag.års För de föreningarnastörre föreskrevs vilket alltjämt-
gäller minst revisor skall auktoriseradatt tillgångarnasen vara om-
nettovärde överstiger gränsbelopp 000lett gångermotsvararsom
basbeloppet eller antalet anställda hos föreningen överstiger 200. I
andra föreningar föreskrevs auktoriserad eller godkändatt en en
revisor skulle minst tiondel samtligautse, röstberättigadeom en av
begär det vid föreningsstämma 46 § 4 mom.. Vidare infördesen
möjlighet till revisor auktoriseratäven elleratt godkänt revisions-utse
bolag 46 § 1 mom..

När det gällde differentieringgöra mellan företagatt olikaen av
storlek utgångspunkt storlekskriteriernatogs såvitt möjligtattsom
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skulle mellan olika företagsformer. Sammastämma överens kriterier
därför böra gälla föransågs de ekonomiska föreningarna försom

aktiebolagen. I det hänvisadessammanhanget till förslaget till lagäven
årsredovisning i vissa företag. Skyldigheten att utseom m.m.

auktoriserad revisor för ekonomiska föreningarstörre skulle därför
tillämpas föreningar med 200 anställda eller balans-änav mer en
omslutning 0001 basbelopp prop. 1979802144översteg 43som s. -

och 47.44
följd de kraven blevEn den möjlighet dittillsattav nya som

förelegat till revisor sammanslutning med ändamål haatt utse atten
hand uppgifter för föreningar särskilt revisionsor-om gemensamma
gan inte skulle kunna utnyttjas i fråga föreningar denstörreom om

skall huvudansvarig för revisionen också måsteutsessom som vara
auktoriserad. kunna behålla ordningenFör med särskilda revisions-att

infördes därför dispensmöjlighet det gällde kravetnär på attorgan en
den huvudansvarige skulle auktoriserad. I det sammanhangetvara
underströks vikten revisionsorganets och den huvudansvarigesattav
kvalifikationer och kompetens måste i varje enskilt fall.prövas noga
Dispensmöjligheten fick inte utnyttjas internrevisorerså komatt att
anlitas för revision prop. 47 48.extern s. -

Gällande ordning

lagenDen nuvarande 1987:667 ekonomiska föreningar ersätterom
fr.o.m. den januari 1988 föreningslagen1 från 1951. iår Den 8 kap.
5 § intagna bestämmelsen krav auktoriserad revisor över-om

i huvudsak med 46 § 4 infördes i 1951ensstämmer års lagmom. som
1980 ändringar.årsgenom

En ekonomisk förening skall alltid minstha revisor. Revisorernaen
väljs föreningsstämman det inte i stadgarna föreskrivs attav om en
eller flera revisorer skall på Det innebär samtligasätt.utses annat att
revisorer kan tillsättas föreningsstämman,på dock intesätt änannat av

styrelsen eller verkställande direktören. Efter förebild frånav av
aktiebolagslagen kan revisorsuppdrag tillsgälla vidare eller för vissett
tid. Om det förgäller bestämd tid skall uppdragstiden bestämmas så

uppdraget upphör vid slutet den ordinarie föreningsstämma påatt av
vilken revisorsval förrättas. Någon föreskrift revisorssupplean-attom

skall finns inte i lagen 8 kap. § FL.1ter utses
Efter från aktiebolagslagen harmönster minoriteten påkallarätt att

länsstyrelsen revisor, s.k. medrevisor övrigamedatt utser atten
revisorer delta revisioneni 8 kap. 2 § FL.
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Till revisor kan auktoriserat eller godkäntäven revisions-utses ett
bolag. Bestämmelserna vad gäller revisions-närmotsvarar ettsom
bolag till revisor i aktiebolag 8 kap. 3 § FL.utses ett

Något krav denpå till revisor skall auktoriseradatt utsessom vara
godkändeller revisor har inte föreskrivits. Lagstiftaren har inte ansett

finnsdet tillräckliga skäl efter aktiebolagslagenmönsteratt att av
införa sådant krav i alla ekonomiska föreningar prop. l98687:7ett

68. För den till revisor gäller endast allmårma behörig-utsess. som
hets- och kvalifikationskrav.

Kravet auktoriserad revisor har begränsats till de störstaatt utse
föreningarna. Enligt huvudregeln skall minst revisor auktorise-en vara
rad tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för deom
två räkenskapsåren överstiger gränsbeloppsenaste ett motsvararsom

0001 gånger det basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän för-om
säkring gällde under sista månaden respektive räkenskapsår,som av
eller antalet anställda föreningenhos under och de tvåvart ett av

räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200. Gränsvärdetsenaste
med det värde iöverensstämmer aktiebolagslagen kravsom anges som

för auktoriserad revisor.att utse
gäller förDet moderförening iäven koncern, nettovärdeten en om

koncernföretagets tillgångar enligt fastställd koncernbalansräkningarav
för de två räkenskapsåren överstiger det nämndasenaste nyss
gränsbeloppet eller antalet anställda vid koncernföretagen underom
nämnda tid i medeltal har överstigit 200.

På motsvarande vis föreskrivs i fråga aktiebolag får Kom-som om
merskollegium 26 § förordningen ekonomiska föreningarom genom
dispens förordna viss godkänd revisor får i stället föratt utsesen en
auktoriserad revisor. Sådana beslut giltiga i högst femär år.

När det gäller föreningar inte når till det nämnda gränsvär-som upp
det i fråga tillgångarnas nettovärde eller antalet anställda skallom en
auktoriserad eller godkänd revisor minst tiondelutses, om en av
samtliga röstberättigade begär det vid föreningsstämma dären
revisorsval skall ske. Efterkommer inte föreningsstämman minoritetens
begäran kvalificerad revisor, kan länsstyrelsen ingripa enligt 8om
kap. 9 § 8 kap.FL 5 § FL.

Länsstyrelsen kan i vissa fall kräva förening skall haatt en
auktoriserad eller godkänd revisor 8 kap. 6 § FL.
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Föreningsformens användning

finnsDet i Sverige 13 500 registreradenärmare ekonomiska före-
ningar exklusive bostadsrättsföreningar, föreningar inom jordbruket
och föreningar med offentligt inslag ägande. Av dessa denärav
alldeles övervägande andelen, 13 400, föreningarnärmare harsom
färre 200 anställda. Omkringän 9 500 föreningar saknar anställda.

Det endast 12 föreningarär har mellan 200 och 249 anställdasom
och 49 föreningar har 250 eller fler anställda. Omkring 3 500som
föreningar har 1 19 anställda och 200 föreningar 20 199 anställda.- -

4.1.3 1980:1103Lagen årsredovisning i vissaom m.m.
LÅföretag

Från allmän och enskild synpunkt har intresset kvalificerad revisionav
i företag betydandestörre företagetäven drivs i formansetts om annan

aktiebolag ellerän ekonomisk förening. Det har därför ansetts
motiverat andra företag nämnda i vissaän fall bör haatt nu en
kvalificerad revisor.
Lagen 1980:1103 årsredovisning i vissa företag,om m.m. som
saknar motsvarighet i äldre gäller dels förrätt, handelsbolag och dels
för andra företag aktiebolag, ekonomiskaän föreningar och stiftelser

LÅ.2 kap. 1 § innebärDet dess naturliga tillämpningsområdeatt är
företag handelsbolagdrivs eller enskild firma.som som som

Bestämmelserna har utformats efter mönster motsvarande reglerav
för aktiebolagen. Av förarbetena framgår aktiebolagslagensatt
bestämmelser revision har naturlig utgångspunktsettsom som en
prop. 197980:143 s.65.

Årsredovisningsskyldighet och revisionsskyldighet föreligger för
företag respektive koncerner har tio anställda.än I sådanasom mer
företag skall eller flera revisorer Beslut revisorer skallutses.en om
enligt huvudregeln fattas den ârsredovisningsskyldige eller denav av

LÅ.han bestämmer 4 kap. 1 §

Enligt företagenår 1990 ändring i EG:s fjärde bolagsdirektiv skall även sådanaen
handelsbolag kommanditbolag där den ende obegränsat ansvarige ärpersonen en

begränsatmed ekonomiskt omfattas direktivet. innebärDet förperson attansvar av
sådana handelsbolag måste inte det går göra undantag enligt direktivetattom- -föreskrivas årsredovisningsskyldighet och revisionsplikt. Någon sådan skyldighet
föreligger inte i dag än bolaget når till gränsvärdena i årsredovisnings-annat om upp
lagen.
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I samband med regeln begränsa revisionsskyldigheten såatt attom
den sammanföll med skyldigheten årsredovisning, dvs. tillatt avge

tio anställdaän påpekade föredragande statsråd generellmer att en
plikt för bokföringsskyldiga företag anlita revisor kundeatt antas
medföra bokföringslagen skulle efterlevas vadatt ännoggrannare som

Åfallet. andra sidan måste, enligt honom, beaktas antalet till-var att
gängliga, utbildade revisorer inte tillnärmelsevis skulle räcka till för

granska redovisningarna för alla de företag skulleatt berörassom av
Ävensådan utsträckning revisionsskyldigheten. reformenen av om

begränsades till företag har årsbokslutupprätta skulle denattsom
uppskattningsvis komma beröra mellan 50 000 och 70 000 företag.att
Dessutom, fortsatte han, innebar skyldighet anlita revisor ökadeatten
kostnader för företagen, vilket kunde särskilt kännbart för devara
minsta företagen. Det emellertid, enligt honom, särskilt viktigtvar att
de uppskattningsvis 3 000 företagen hade tioän anställdaca som mer
och därmed skulle skyldiga upprätta årsredovisning ocksåattsom vara
blev föremål för revision. Föreskrifter revision bedömdesom av
honom förutsättning för reglerna årsredovisning skulleattsom en om
bli effektiva prop. 64.s.

Något krav denpå till revisor skall auktoriseradatt utsessom vara
eller godkänd revisor har inte ställts För den tillutsesupp. som
revisor gäller således endast de allmänna behörighets- och kvalifika-
tionskraven.

För det fall företaget har sådan balansomslutning eller sådanten
antal anställda enligt aktiebolagslagen medför skyldighet försom
aktiebolag auktoriserad revisor, skall dock företagetatt utse utse
auktoriserad revisor. Detsamma gäller för moderföretag i koncern, om
koncernen har sådan balansomslutning eller sådant antal anställda som
enligt aktiebolagslagen medför skyldighet för moderföretagett att

LÅ.revisoranlita auktoriserad 4 kap. 3 § första stycket
Bestämmelsen krav på auktoriserad revisor motiverades medom att

det från allmän och enskild synpunkt förelåg betydande intresseett av
kvalificerad revision i företagstörre företagetäven drevs iom annan
form aktiebolag ellerän ekonomisk förening. Det innebär således att
revisorn skall auktoriserad, för företag tillgångarnasettvara om
nettovärde för de två räkenskapsåren 1 000 basbeloppöverstegsenaste
eller för företag antalet anställda under och deett tvåom vart ett av

räkenskapsåren i medeltal överstigit 200. Antalet företagsenaste som

9 I 197980:l43 64 uppskattades antalet företag berördes dennaprop. s. som av
skyldighet till hundratal.ett
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berördes denna skyldighet uppskattades tilldå högst hundratalettav
prop. 64.s.

Efter 10 kap. 3 § tredjemönster stycket fårABL Kommerskole-av
gium medge dispens från kravet revisorn skall auktoriseradatt vara
förordningen prövning vissa ärenden enligt lagen års-om av om
redovisning vissai företag.m.m.

Länsstyrelsen kan i vissa fall kräva företag skall ha kval ifice-att ett
rad revisor. Om det påkallat särskildaär omständigheter fårav
länsstyrelsen besluta visst företag inte har någon auktorise-att ett som
rad revisor eller godkänd revisor skall sådan revisor. Om detutse en
finns skäl till det, får länsstyrelsen samtidigt förordna auktoriseraden
revisor eller godkänd revisor med övriga revisorer delta i revisio-att

LÅ.4 kap 3 § tredje femte styckena Bestämmelserna harnen -
kommit till för förbättra möjligheterna på effektivtatt sättatt ett
utnyttja revisorerna i kampen den ekonomiska brottsligheten semot

198485:30.prop.

4.1.4 Bankrörelselagen 1987:617

Bankaktiebolag

Historik

Redan dr 1824 utfärdades den första kungörelsen angående enskilda
banker. Ytterligare kungörelser utfärdades åren 1846, 1864 och 1874.
För bankaktiebolagen ansågs ursprungligen den vanliga aktiebo-
lagsrättsliga regleringen i förening med bankernas bolagsordningar

Årtillräckliga. 1886 blev bankaktiebolagen första gången föremål för
författningsreglering. Genom lagartvå år 1903 kom för första gången

fullständig lagstiftning till stånd området.en
År 1911 kom den första banklagen, lagengemensamma om

bankrörelse. 191] drs lag bankrörelse anslöt, såvitt gällde denom
associationsrättsliga regleringen, till 1910nära års aktiebolagslag.
Innan den 1955 års lag bankrörelse hade 1911 lagersattes årsav om
ändrats vid flera tillfällen. Motsvarande förhållanden gäller föräven
1955 lag innanårs den gällande bankrörelselagersattes av nu
1987:617.

Efter förslag 1932 banksakkunnigaårs föreskrevs samtligaattav
revisorer tillsattes i bank skulle besitta viss kompetens, desom en en
skulle med det ekonomiska livet väl förtrogna Före-vara personer.
skriften ha sittansågs berättigande såsom garanti för det ävenatten
vid tillsättandet sådana revisorer inte behöver yrkes-av som vara

108



Bestämmelser revision1993:69sou om

erfaren-väljs grund sina kunskaper ochrevisorer på avpersoner som
tillfredsstäl-inom det ekonomiska området kunnaheter göraantas en

i revisionsarbetet NJA 1934 186.lande insats s.
krav minst auktoriserad revisor tillkomBestämmelsen på årom en
tidigare minst de revisorer1955 och det stadgandet, attersatte en av

erfarenhet beträffandeaktieägarna skall ha vunnit beprövadutser,
revisionsverksamhet. Bestämmelsen auktoriserad revisor i lagenom
1955:183 bankrörelse medförde överensstämmelse med aktiebo-om

för de aktiebolagen. Dispens från kravetlagslagens regler påstörre
för i bankaktiebolag kunde dock inte,auktorisation revisor etten

möjligt för aktiebolag,såsom ges.var

Nuvarande bestämmelser

bankaktiebolagnuvarande bestämmelserna revision i iDe står näraom
bestämmelser i aktiebolagslagen.överensstämmelse med motsvarande

fråndet gäller val revisorer avviker dock bestämmelsernaNär av
såtillvida bolagsstämman skall väljaaktiebolagslagens bestämmelser att

Revisorerna väljsminst revisorer och minst suppleanter.två två av
intedet inte föreskrivs eller flera dem, dockstämman, attom en av

§. Minst revisorernaskall 3 kap. 1alla, på sättannatutses en av
Banklagsutredningen iskall auktoriserad 3 kap. §. uttalade4vara

SOU 1984:27 Bankaktiebolagslag del 2 284betänkandet atts.
motiverade minst revisorer skallbankaktiebolagens tvåsärart att utses.

Även Finansinspektionen skall för varje bankaktiebolag förordna en
flera revisorer med övriga revisorer delta i granskningeneller att av

förvaltning och bankens räkenskaper. För revisorstyrelsens som
inspektionen utfärdaförordnats Finansinspektionen skall in-av
helst återkalla sådantstruktion. Finansinspektionen får när ettsom

i stället revisor 3 kap. 1 § sista stycketförordnande och utse ny
§33.jämför 3med 7 kap.

skett i aktiebolagslagendet gäller val revisor har såsomNär ävenav
minoritetsskydd. Sålunda har varjetagits in bestämmelser om

Finansinspektionen påkallasröstberättigad föreslå det hosrätt att att
revisionen tillsammansrevisor medrevisor delta i medutses attatt en

övriga revisorerna. Under förutsättning minoriteten tillde uppgåratt
möjlighet påverka Finansinspektio-viss storlek har den också atten

revisor.valnens av

2° för foreningsbanker.Motsvarande gäller sparbanker och
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Någon maximitid för revisorn uppdrag har inte Uppdragetangetts.
gäller för den tid i stadgarna, dvs. för viss tid ellersom anges
obestämd tid. Om uppdraget inte skall gälla tills vidare, skall tiden
bestämmas så uppdraget upphör vid slutetatt den ordinarie stämmaav
på vilket revisorsval skall förrättas 3 kap 1 § första stycket.
Bestämmelsen överensstämmer med motsvarande bestämmelse för
aktiebolag.

Ett allmänt kompetenskrav gäller för den till revisor.utsessom
Kravet har efter frånmönster aktiebolagslagen formulerats så, att
revisor skall ha insikt i och erfarenhet redovisning och ekonomiskaav
förhållanden, fordras för uppdragets fullgörande.som

Efter frånmönster aktiebolagslagen kan till revisor ävenutses
auktoriserat eller godkänt revisionsbolag.

Sparbanker

Historik

När det gäller kvalifikationskrav på den till revisor iutsessom
sparbank fordrade enligt 1955 års sparbankslag denneatt utom annat
skall ha den erfarenhet beträffande bokföringen och insikt i ekonomis-
ka förhållanden, med hänsyn till sparbankens verksamhetsom
erfordrades for uppdraget. Bestämmelsen hämtad från den dåvar
gällande försäkringsrörelselagen. I förarbetena SOU 1954: 10 288s.
sades det önskvärt,att någon sparbankens revisorerattvore av var
auktoriserad revisor, det inte bedömdes möjligtatt kunnamen attsom
tillgodose sådant krav i någonett större utsträckning. I 1955: 152prop.

254 framhölls det för de sparbankernastörreatts. fördelaktigtvore
åtminstone någon revisorerna innehade auktorisation.om av

Nuvarande bestämmelser

En sparbank skall ha minst två revisorer 3 kap. 1 §. Minst deen av
revisorer stämman skall auktoriserad revisorutser 3 kap §.4vara

Den tidigare lagen 1955:416 sparbanker innehöll inte någonom
minimiregel angående revisorernas antal. Banklagsutredningen ansåg
emellertid i betänkandet SOU 1984:28 141 med hänsyn tills.
verksamhetens särart även det i sparbanksrörelsen finns antalom ett-
mindre sparbanker minst två revisorer skall finnas iatt sparbank.en-

Enligt Banklagsutredningen borde kompetenskravetäven på en
revisor i bank även det frågaär mindre banken sättasom om en- -
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revisor i mindre aktiebolag.motsvarande krav påhögre än etten
då framför allt inom sparbanks-Utvecklingen inom bankväsendet och

enheter.utredningen allt Ett krav påväsendet bedömde gå störremot
därför inte orealistiskt.för sparbanksrevisorauktorisation var

inte aktuellt ställa olika kompetens-Utredningen bedömde det att upp
i sparbanker, det för mindrekrav revisorer olika såpå attstora

revisorn godkänd revisor.sparbanker endast skall krävas äratt
behörighet och kompetens ställs förSamma krav allmänpå som upp

itill revisor i bankaktiebolag gäller sparbank.den ävenutses ettsom

Föreningsbanker

Historik

från början regleradsvenska föreningsbankrörelsen redanDen avvar
1915 jordbrukskasseförord-författning. den första regleringen,I års

jordbrukskassor,förutsattes verksamheten bedrevs i led,ning, tvåatt
lokala föreningsbanker och centralkassor,i dag motsvarassom av som

regionala föreningsbanker. regleringDenna ersattesmotsvaras av av
i 19421930 ársjordbrukskasseförordning sin årstur ersattes avsom

jordbrukskasseförordning.
minst de stämmoutsedda revisorerna i centralKravet att en enav

vid lagenföreningsbank skall auktoriserad infördes tillkomstenvara av
jordbrukskasserörelse 1942 förordning1956:216 årsersattesomom

se 1956:122 181.prop. s.
lokala föreningsbankerna gällde enligt 1956 lag däremotFör de års

igrund hänvisningen i 49 § lagen bara det allmänna kompetens-på av
i 46 § första stycket lagen 1951:308 ekonomiskakravet 1 mom. om

ha insikt och erfarenhetföreningar, innebar revisor skall den iattsom
ekonomiska förhållanden hänsyn tillredovisning och det medsomav

föreningens verksamhet fordras för fullgörandetoch omfångetarten av
föreningslagenvid 1980 revidering infördauppdraget. Det årsav av

auktoriserad revisor i förening med viss angivensärskilda kravet på en
eller med visst antal anställda, däremot inte tillämpligtstorlek ett var

föreningsbankerna enligt hänvisningen i 49 § 1956 lagde lokala års
jordbrukskasserörelse.om
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Nuvarande bestämmelser

Minst de revisorer stämman i central förenings-en av utsersom en
bank skall auktoriserad revisor 3 kap. §.4 I lokal förenings-vara en
bank skall minst de revisorer stämman auktoriseraden utserav vara
eller godkänd revisor 3 kap. §.4

Banklagsutredningen i sittansåg betänkande SOU 1984:29 Före-
ningsbanklag del 4 187 det saknades anledningatt övervägas. att en
förändring bestämmelserna revisorerna iatt centralav en av en
föreningsbank måste auktoriserad revisor. Utredningen föreslogvara
däremot minst de föreningsbanksstänunanatt utseddaen av av
revisorerna i lokal föreningsbank skall åtminstone godkänden vara
revisor. Utredningen därvidansåg de skäl anfördes tillatt stödsom
för ändringen i aktiebolagslagen år 1982 deäven minsta aktiebo-att-
lagen alltid måste ha åtminstone godkänd revisor i och för sig inteen -
borde tillmätas någon betydelse i detta sammanhang eftersom
bankinspektionens numera Finansinspektionen tillsyn innebär att
föreningsbankerna inte bör kunna driva sin verksamhet i strid mot
författningar och stadgarna. Däremot måste allmänt gälla attanses
uppgifterna revisor i bank ställeratt särskilt krav denpåvara storaen

utför granskningsarbetet. Mot bl.a. denna bakgrundsom ansåg
Banklagsutredningen det inte försvarbart inteatt ställa någotattvar
formellt kompetenskrav på någon lokal föreningsbanks reviso-av en
rer.

När det gällde det framställda förslaget krav på auktoriseradom
revisor i sparbank i förhållande till förslaget krav på godkänden om
revisor i lokal föreningsbank anförde utredningen sådan kraven att ett
inte nödvändig för de bankerna. Som skäl anfördevar senare
utredningen generellt de lokalutgör föreningsbankernaatt mindre
enheter sparbankerna.än Dessutom inverkar det förhållandet denatt
central föreningsbanken har auktoriserad revisor, eftersomen
revisionsarbetet inom föreningsbanksgrupp med hänsyn till deen
särskilda förhållandena nödvändighet måste samordnas.av

Samma krav allmän behörighet och kompetens ställs försom upp
den till revisor i bankaktiebolagutses gäller isom ett även en
föreningsbank.
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1982:713Försäkringsrörelselagen4.1.5

Historik

försäkringsrörelse föreskrevden 25 nr 257 1917majLagen om
förordna revisor medförsärkringsinspektionenendast äger attatt en
i granskningenutsedda revisorerna delta styrelsensde bolaget avav

räkenskaper 227 §.förvaltning bolagetsav
1948:433 försdlcringsrörelse.lag lagen I1917 års ersattes omav

verksamhetsom-föreskrevs för ñrsäkringsbolag med1948 års lag ett
omfattar hela riket eller där verksamhetenråde är storavsom

eller granskningsmanomfattning, minst auktoriserad godkändatt en
samtliga försäkringsbolag, storlek, ställdes100 §. Förutsågs oavsett

§.utseende minst revisorer 98vidare krav på tvaavupp
kompetensregel för revisor motsvarandeövrigt gällde allmänI en

aktiebolagslagen.den uppställdessom
1948:50 323 framgår förebild förförarbetena prop.Av atts. som

i 1944 aktiebolagslag enligt vilkendessa regler låg bestämmelserna års
revisorer skall i bolagföreskrevs dels minst tvåatt utses vars
överstiger 500 000aktiekapital eller maximikapital kronor dels att

delsauktoriserad revisor skall i de bolagen ochminst störstautsesen
kvalificerad revisor ellerrevisorn eljest, dvs. han äroavsettatt om

erfarenhet beträffande bokföring ochlekmannarevisor, bör ha den
med hänsyn till bolagetsinsikt i ekonomiska förhållanden, som

verksamhet erfordras för uppdraget.

bestämmelserNuvarande

skall bolagsstämmannuvarande försäkringsrörelselagenEnligt den
bestämmasminst revisorer. bolagsordningen kan dockvälja två I att

i ordningflera revisorerna, dock inte alla, skalleller utses annanaven
§.l0kap. l

flera revisorer.Finansinspektionen skall eller DetAven utse en
inspektionen tillförsäkringsbolag, inte med hänsyngäller varje om

obehövligt.omfattning eller andra skäl detrörelsens ringa anserav
inspektionen förordnar skall den utfärda instruktionrevisorerFör som

§.10 kap. 2
föreskrivsbehörighets- och kval ifikationskravSamma allmänna som

för till revisor 10 kap. 3 §.i aktiebolagslagen gäller den utsessom
auktoriserat eller godkänt revisionsbolagTill revisor kan även utses

3 § fjärde stycket.10 kap.

113



Bestämmelser revisionom sou 1993:69

Minst de revisorer bolagsstämman skallen av som utser vara
auktoriserad revisor, balansomslutningen enligt fastställd balans-om
räkningar för de två räkenskapsåren överstigersenaste gränsbeloppett

0001 gånger det basbeloppmotsvarar enligt lagensom 1962:381 om
allmän försäkring gällde under den sista månaden respektivesom av
räkenskapsår. Gränsvärdet vad föreskrivs imotsvarar aktiebolags-som
lagen för skyldigheten auktoriserad revisor.att utse

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Kommerskolle-
gium kan förordna viss godkänd revisor fåratt i stället fören utses en
auktoriserad revisor. Sådana beslut giltigaär i fem år.

Minst de revisorer bolagsstämman skallen av utsersom vara
auktoriserad revisor eller godkänd revisor, 1 försäkringsbolagenom
verksamhetsområde omfattar hela riket, eller 2 balansomslutningen
enligt fastställda balansräkningar för de två räkenskapsårensenaste
överstiger gränsbelopp 100ett gånger det angivnamotsvararsom ovan
basbeloppet.

I övriga försäkringsbolag fordras endast revisorn uppfyller detatt
allmänna kvalifikationskravet, dvs. kravet på tillräcklig insikt i och
erfarenhet redovisning och ekonomiska förhållandenav medsom
hänsyn till och omfånget bolagetsarten verksamhet fordras förav
uppdragets fullgörande.

De nuvarande bestämmelserna bygger på Försäkringsrörelseut-om
redningens delbetänkandet Ds 1980:6E i vissa bolagstörreattom
skall minst revisorerna auktoriserad revisor. I sambanden av vara
med remissbehandlingen förslaget ansåg bl.a FAR sådanav att en
skyldighet Ävenborde gälla samtliga försäkringsbolag. Kommerskol-
legium ansåg starka skäl talade föratt sådan ordning. Ien prop.
1981822180 235 avvisades emellertid sådan utvidgnings. en av
revisionsplikten med hänsyn till den möjlighet dåvarande försäkrings-
inspektionen hade förordna kvalificerad revisoreratt i försäkrings-
bolagen. Däremot delades utredningens bedömning de störstaatt
försäkringsbolagen bör skyldiga auktoriserad revisoratt utsevara en
och vissa andra bolagatt större bör åläggas anlita antingenatt en
auktoriserad revisor eller godkänd revisor. När det gällde avgöraatt
vilka bolag skall omfattas skyldigheten ha kvalificeradsom attav
revision ansågs balansomslutningen lämpligt kriterium. Varkenettvar
aktiekapitalet ofta jämförelseär litet i försäkringsaktiebolagensom
eller antalet anställda lämpligaansågs kriterium försäkrings-påsom
bolagens betydelse. Balansomslutningen i betydelsen tillgångarnas
bruttovärde ansågs enkelt kriterium bordeett kunnavara som
användas här, även kriteriet för de allmänna aktiebolagenom är
tillgångarnas nettovärde. Ett skäl anfördes skillnadenattsom var
mellan brutto- och nettovärdena relativtär liten detnär gäller
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storlekskriterium kunde denalternativtSomförsäkringsbolagen. ett
verksamhetbolagetsomfattningen utgöra.geografiska av

filialer1992:160 utländska4.1.6 Lag m.m.om

Historik

ochför utländskt bolag383den 3 1955 nrEnligt lagen juni rättom
filial verkställandegällde föridka här riketnäring iförening attatt

skulle granskasfilialens räkenskaperförvaltning ochdirektörens av
§.auktoriserad revisor 11svensk

principiellt bör gälla63 framgår1955:87Av att ettattprop. s.
förbestämmelser gällersig deskall underkastautländskt företag som

det inte kan uteslutasbakgrundsärskiltinhemska företag, attmot av
omfattande. Mot dennabli mycketfllialverksamhet kansådanatt en

föreskrevsbakgrund
svenskårligen skall företasräkenskapernagranskningatt avav

auktoriserad revisor.
utländskt företagutlänning ochför1968:555Lagen rätt attom

bestämmelsemotsvaranderiket innehöllhär iidka näring omen
23 §.revisor

bestämmelserNuvarande

juli 1992.i kraft den 1 Ifilialer träddeutländskaLagen m.m.om
för utlänning och1968:555upphörde lagen rättsamband därmed om

tidigareriket gälla.näring här i Detidkautländskt företag attatt
medavskaffats ochnäringstillstånd harkravet påställda ersatta ett

utomlands bosattaföretag ochAlla utländskaregistreringsförfarande.
uppgifter blirbegärdalämnarutländska medborgaresvenska eller som

i Sverige. innebärnäring Detoch får drivaregistrerade att ett
svensktvälja etableringfri möjlighetutländskt företag får att genom

eller filial.dotterföretag genom
bokföring och revision.bestämmelser§§ finns11 14I om-

mellanmöjlighet väljarevisor har företagetBeträffande att
revisorrevisor. Till kangodkänd ävenauktoriserad eller utses

till filialformensrevisionsbolag. Med hänsyneller godkäntauktoriserat
införa motsvarandeanledning saknatskaraktär harspeciella att

auktoriseradkravför aktiebolag med påfinnsbestämmelser som
filialensdock förbestämmelserna uttalasi vissa fall. lrevisor att

detsamma föri tillämpliga delaroch revision gällerbokföring ettsom
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svenskt företag motsvarande slag. Innebörden denav nämndaav nu
hänvisningen blir de för svenskt företagatt gällande bestämmelser-ett

bör vägledande inte bara i fråga filialensna bokföringvara om utan
också beträffande filialens revision. Med det vid valetattavses av
revisor skall de regler gäller för svenska företag tillämpas sesom

l99l92:88 28 29.prop. s. -

4.1.7 Förslag till stiftelselag

I lagrådsremissen stiftelser den 28 januari 1993 föreslåsom en
stiftelselag. Lagförslaget innehåller omfattande civilrättsligen
reglering stiftelseinstitutet bestämmelser tillsyn.av samt om

Det finns sannolikt omkring 500 000 stiftelser i landet. Det frågaär
i huvudsak två stiftelse. Det karaktäristiskaom typer ñr denav ena

är stiftelsen tillgodosertypen sittatt syfte kontantaatt utgenom ge
bidrag den löpande avkastningen på stiftelsensur förmögenhet
avkastningsstiftelse. Den andra stiftelsetypen är den till-attav
godoser sitt syfte driva någon formatt verksamhet igenom av eget

verksamhetsstiftelse. En stiftelse dennamn typenav senare som
utövar näringsverksamhet enligtär gällande ordning inte skyldig att
upprätta offentlig årsredovisning.

Förslaget innehåller åtskilliga bestämmelser förvaltningom av en
stiftelse. Den föreslagna lagen skiljer mellan formertvå för för-
valtningen förvaltning och anknuten förvaltning.egen Det huvud--
sakliga för förvaltningen ligger vidansvaret förvaltning på deegen
fysiska bildar stiftelsens styrelse och vidpersoner anknutensom
förvaltning denpå juridiska eller statliga myndighetperson ärsom
stiftelsens förvaltare.

Lagförslaget innebär stiftelser i fortsättningenävenatt skall ha rätt
bedriva näringsverksamhet.att Alla stiftelser bedriver närings-som

verksamhet skall enligt förslaget bokföringsskyldiga, skyldigavara att
offentligupprätta årsredovisning skyldiga ha kvalificeradsamt att

revisor. Samma reglering föreslås gälla för stiftelser är moderstif-som
telse i koncern eller har tillgångar tillen värde överstigersom ett som
tio basbelopp för närvarande 344 000 kronor.

Enligt förslaget skall alla stiftelser ha minst revisor. Stiftelseren
är bokförings- och årsredovisningsskyldigasom skall ha minst en

auktoriserad eller godkänd revisor. I de verkligt stiftelserna skallstora
minst revisor auktoriserad. Detta gäller bl.a.en stiftelsenvara vidom
utgången de två räkenskapsåren har haftsenaste tillgångarav till ett
värde överstigande l 000 basbelopp enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring. Departementschefen hänvisade här till den ordning som
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ekonomiskaaktiebolagslagen, lagenföretag iförgäller större om
årsredovisningslagen.1987:887 och iföreningar

verkligtkaraktäriserasinte kangäller de stiftelserdetNär somsom
stiftelserrevision i utövarkvalificeradstiftelser föreslås attstora som

Vidare föreslåsmoderstiftelse. ävennäringsverksamhet eller är att
kvalificeradha minstblir skyldigaavkastningsstiftelserstörre att en

revisor.
reglerna,de föreslagnainte omfattasstiftelserfrågaI av nusomom

understiger tioförmögenhetmedavkastningsstiftelserdvs. somen
nödvändigtstiftelser intei dessa ärhar detbasbelopp, attsagts att

formella kompetens.revisornsi frågasärskilt kravhögaställa så om
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5 Revisorskåren

kategorier revisorer5.1 Olika av

Historik5.1.1

professionalisering revisors-startade diskussionenSverigeI om en av
bl.a ökat antal1800-talet. Bakgrundenkåren under slutet ettattvarav

effektiviteten ibedrägerier hade väckt tvivelförskingringar och om
dåtidens revision.

År SRS i syfta höjaSvenska Revisorsamfundet1899 bildades att
räkenskapsförarnas anseende.yrkesrevisorernas ocksåinte bara utan

skickliga, pålitliga och oberoendeMålsättningen ställa kåratt envar
allmänhetens förfogande forräkenskapsförare tillrevisorer och
målet ställde samfundetredovisning. För nårevision och att upp

foroch praktisk erfarenhet denutbildningbestämda krav på som
kontrollerandeutövade samfundetrevisorskulle samt envara

uppfyllde ställda krav.medlemmarnaverksamhet över ävenatt
År auktorisera revisorerhandelskammare1912 började Stockholms

riket statlig auktorisationsamtliga handelskammare i1917 fickoch år
auktorisationauktoriserade revisorer. erhållaFöroch rätt attantaatt

avlagt ekonomiskbl.a. sökanden haderevisor krävdes att examensom
i tjänstgöring hosväl vitsordadhandelshögskola genomgåttvid samt

omfattade ochteoretiska utbildningen två årauktoriserad revisor. Den
fem Vidare uppställdes kravtjänstgöringen regel år.praktiskaden som

handels- agenturrörelserevisor inte fick idka ellerauktoriseradpå att
affársföretag vanligtvisdelta i ledningeneller driva eller av m.m.

rörelseförbudet.affarsverksamhets- ellerbenämnt
auktorisationen inteskäletdenna ordning detSRS sig attmotsatte av

SRS målsättningstatlig tillsyn.statlig regi eller underskedde i varens
skeauktorisation revisorer skullefrån början verka förredan attatt av

SRSförhållandet iställningstagande och deti statlig regi. Detta att
påbörja auktorisationbeslutade sig for1920-taletbörjan att egen avav

År bildadessplittrades. 1923till samfundetrevisorer ledde att
auktoriseradeRevisorer FAR och deAuktoriseradeFöreningen

lämnade SRS.revisorerna
År godkändakategori revisorer, benämndaskapades1930 en ny

därigenom öka till-granskningsmän. Handelskamrarna avsåg att
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gången på skickade utöva revision. Till skillnadattpersoner från de
auktoriserade revisorerna fick de godkända granskningsmännen utöva
revision bisyssla. fickDe således utöva ävensom verksamhetannan

revisionsverksamhet.än Kraven på teoretisk utbildning och praktik
ställdes inte heller lika högt dessapå revisorer på de auktorisera-som
de revisorerna. För godkännande fordrades inte godaän kunska-mer

i bokföring och regel femårig praktiskper verksamhetsom en av
sådan beskaffenhet, sökanden dennaatt förvärvat grundliggenom
erfarenhet i frågor rörande bokföring och revision. Något krav på
tjänstgöringen hos auktoriserad revisor ställdes inte kravetutanupp
stannade vid tjänstgöring såsom kamrer eller bokförare i affärsföretag,
bank, Sparbank eller offentlig institution med ekonomisk förvaltning
eller biträde hos auktoriserad revisor.som

De godkända granskningsmännen bildade särskild förening,en
Föreningen Godkända Granskningsmän. Samtidigt ändrade SRS sin
inställning till handelskamrarnas auktorisationsförfarande och
avskaffade med auktorisation isystemet Samfundets regi. Effekten av
denna åtgärd blev antal godkändaatt ett stort granskningsmän och
auktoriserade revisorer anslöt sig till samfundet.

En splittring ägde år 1940. Merparten deny auktoriseraderum av
revisorerna lämnade SRS.

År 1947 gick Föreningen Godkända Granskningsmän i SRS.upp
Frågan statlig auktorisation revisorer aktualiseradesom underav

1960-talet. Samarbetsutredningen ansåg i sitt betänkande SOU
1970:41 Företag och samhälle frågan auktorisationatt om av
revisorer borde bli samhällets angelägenhet bordeen övervägas.
Vidare förelåg framställningar från dåvarande NO, dåvarande Sveriges
lantbruksförbund och SRS. Som följd härav tillsatte regeringen åren
1970 sakkunnig med uppgift utreda frågan formernaen att förom
auktorisation revisorer den s.k. Auktorisationsutredningen.av m.m.,

I Auktorisationsutredningens betänkandet Ds H 1971:3 Formerna
för auktorisation revisorer föreslogsav auktorisa-utomm.m. annat att
tionsförfarandet skulle överföras till och det understaten handatt
utvecklade med två kategoriersystemet revisorer skulle behållas.
Titeln godkänd granskningsman föreslogs ändras till registrerad
revisor. För de auktoriserade revisorerna föreslog utredningen att
kravet på rörelse- och anställningsförbud skulle bort. Utredningenstas
förslag i fråga teoretisk och praktisk utbildning innebarom inte någon
ändring i sak i de utbildnings- och praktikkrav ställdes i desom upp
då gällande handelskammarstadgorna. Utredningen förordade dock att
det kunde lämpligt höja kraven teoretiskatt utbildningvara för
blivande godkända revisorer, vilket möjliggjordes inrättandetgenom

postgymnasiala utbildningar i slutetav 1960-taletnya 117.av
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regeringen utredningens förslag. Riksdagen1973:26 följdeI prop.
Beteckningen registreradfrån förslaget punkter.avvek dock på några

beteckningen godkändi stället infördesrevisor godtogs inte, utan
anställningsförbud för auktoriseradeochrevisor. rörelse-Kravet på

1973:23.beslöts behållas NUrevisorer
revisorer godkänna granskningsmänauktorisera ochUppgiften att

sedan början 1910-taletombesörjts handelskarnrarna avavsom
tillöverfördes från och med den l juli 1973därmed ochupphörde

Kommerskollegium.
År yrkesgrupp.revisorskåren inte homogen1973 utgjorde någon

ochförelåg i fråga revisorernas kompetensStora skillnader om
auktoriserade revisorerna gälldeVerksamhetsinriktning. deFör som

bedriva verksamhet revisionsverksam-förbud änattangetts mot annan
revisorerna inte ställdes någotdet för de godkändahet medan upp

godkända revisorer syssladeförbud. dessamotsvarande Många av
sporadiskt vid sidanrevision eller mindreockså med av annanmer

yrkesverksarnhet.
revisor uppställdesauktorisation och godkännandeFör som som

beträffande utbildning och tidigareformella kravinledningsvis sagts
tidigare hade uppställts i handelskam-utbildningskravpraktik. De som

oförändrat skick ii eller mindrerevisorsstadgor upptogs merrarnas
auktorisation och godkännande1973:221förordningenden omnya

föreskrifter och anvisningari de Kommers-revisorer och närmareav
revisorskungörelsen KKS 1973:6.meddelade ikollegiet

krav sökanden avlagt ekonom-auktorisation ställdes påFör att
Till följd delikvärdig svenskeller examen. avannanexamen

utbildningsväsendet utbildningstideniändringar hade ägt varrumsom
auktorisationsförfarandet överfördes tillför ekonomexamen år närtre

till ekonomexamen1973. Med hänsynKommerskollegium år att en
krav kollegiet ställdemotsvarade de detaljeradeinte alltid ut-

innebar det regelinnehåll i bl.a. handelsrättbildningens attsom
komplettera sinsökanden med ekonomexamen tvungen attvar

vissV2 termin. kravetmed ytterligare 20 Utöver påutbildning poäng
sökanden utövade revisions-fordrades vidareteoretisk utbildning att

praktisk verksamhetoch denne hadeverksamhet yrke utövatattsom
minst femtillfredsställande under år.i yrket på sättett

sökanden hade eftergymnasialgodkännande ställdes krav påFör att
omfattningdock inte sådanekonomisk inriktning,utbildning med av

huvudregelnauktorisation. omfattade enligtkrävdes för Kravetsom
utbildning infördes 1969 i Skolöverstyrel-postgymnasiala ården som

ekonomisk specialkurs och bestodregi, benämnd tresom avsens
tidigareekonomi och redovisning. Detterminer med viss inriktning på

utbildning gymnasienivå.utbildningteoretisk avsågkravet på en
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För godkända revisorer höjdes år 1978 ändringar i Kom-genom
merskollegiets föreskrifter kravet på teoretisk utbildning till 80 poäng
eller motsvarande utbildning. Under övergångsperiod sträckteen som
sig till år 1982, godtogs gamla utbildningar. Det kravet gäller
alltjämt för godkännade revisor.som

Från den l juli 1985 gäller för godkända revisorer anställnings- och
rörelseförbud slag sedan länge gällt för auktoriseradeav samma som
revisorer. Genom den ändringen får de sista iresterna ett systemav
vilket auktoriserade och godkända revisorer betraktades tvåsom
artskilda yrkesgrupper ha upphört. Numera finns det således tillanses
skillnad från vad gällde Auktorisationsutredningennär gjordesom sin
översyn grund för betrakta revisorernaatt oberoendesyn-som en ur
punkt homogen yrkeskår.

5.1.2 Revisorskårens sammansättning

Auktoriserade och godkända revisorer

Kåren kvalificerade revisorer ökar stadigt. Tillväxten har varit kraftig
under 1980-talet. För tio år sedan fanns det totalt omkring 2 000
kvalificerade revisorer, 44 auktoriserade och 56procentvarav procent
godkända revisorer. Vid utgången budgetåret 199192 uppgickav
kåren kvalificerade revisorer till 4 068 2 123personer, varav
auktoriserade och 945l godkända revisorer. Motsvarande siffror vid

tidpunkt närmast föregående budgetårsamma 3 917var personer,
2 037 auktoriserade och 1 880 godkändavarav revisorer. Den 1 juli

1993 fanns det 2 184 auktoriserade och 2 009 godkända revisorer,
eller sammanlagt 1934 kvalificerade revisorer. Båda revisorskatego-
rierna har således haft kraftig tillväxt och den har varit blanden störst
de auktoriserade revisorerna. Det framgår följande tabell.av

Uppgiftema har hämtats från inom SRS genomförd utredning kompletterandeen omutbildning för godkända revisorer, 1992.
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Antal Varav Varav
revisorer auktoriserade godkända

5001975 l 480 980
1977 670 610 0601 1

840 720 1201979 l 1
2 010 880 1301981 1

1983 2 330 1 060 2701
5001985 2 760 2601 1

080 450 6301987 3 1 1
1989 3 440 720 1 7201

3 800 979 8201991 1 1

januari uppgick auktoriserade1991 antalet och godkändaDen 1
970revisorer till omkring 3 800. Av dessa 1 52 % auktoriseradevar

och 820 48 % godkända.1
redovisas kárernas sammansättningnedanstående tabell medI

till ålder den 1 januari 1991.hänsyn

Samtliga Auktoriserade GodkändaFödelseår

185 100 851960-
55-59 575 420 155

46550-54 700 235
79545 410 390-49

250 15565 340-44
25035-39 360 10l

235 70 16030-34
5525 195 140-29

15 5520-24 65l
70 35 3019-

framgår dominerar auktoriseradeSom tabellen de revisorernaav
1950-taletkraftigt bland de födda och Fleraär påsom senare.

omständigheter har bidragit till denna utveckling. En omständighet är
i auktoriserade revisorerökningen antalet haratt av personer gruppen

revisorer.varit i godkända En omständighetstörre än gruppen annan
regel rekryteras till demed ekonomexamenär att personer som

auktoriserade revisionsbolagenbyráerna direkt efter avslutade
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högskolestudier. De godkända revisorerna dominerar i de äldre
åldersgrupperna.

I följande tabell redovisas ålder och antagningsår för medlemmar i
SRS den 1 januari 1991. Tabellen bakgrund deper motger av
ändringar under hand i utbildningskravägt för fåsom attrum
godkännas revisor visst underlag för bedömning vilkensom en av

Årformell teoretisk utbildning de godkända revisorernas besitter.
1978 höjdes tidigare utbildningskravet till 80 universitets-sagtssom

ellerpoäng motsvarande. Vilken genomslagskraft det höjda ut-
bildningskravet fick svårtär med hänsynavgöra till denatt övergångs-
ordning samtidigt beslutades. När läser tabellen börsom man man
hålla i minnet SRS organiserar omkring 75att de godkändaprocent av
revisorerna 1 januari 1991. Vidare bör hänsyn tillta attman
medlemsskap inte omedelbart följer på avslutad teoretisk ut-en
bildning. Tabellen 1 423 medlemmar i SRS den januari1 1991.avser

Födelseår -29 30-39 40-49 50-59 60-
Atagen som
medlem år

1987-90 ll 61 155 160 45
1983-86 30 74 197 107 1
1979-82 21 48 102 23
1975-78 10 34 64 9
1974- 92 114 68

Totalt 164 331 586 296 46

SRS har för ytterligare information medlemmarnasatt om
utbildning genomfört enkätundersökning. Undersökningen omfattaren
inte medlemmar födda före år 1929 med hänsyn till förestående
pensionering.

Andelen medlemmar med minst 80 högskoleutbildningpoäng har
SRS med ledning den företagna enkätundersökningen tid-ochav
punkten för medlemsskap i SRS uppskattat till knappt 50 Avprocent.
övriga utbildningsvägar uppskattas omkring 30-40 haprocent

Övrigagenomgått gymnasieskolans påbyggnadsutbildning. har som
regel någon utbildningarna Kontoristföreningens Högre före-av
tagekonomisk kurs, SRF:s Diplomerad redovisningskonsult och
LiberHermods utbildning för godkända revisorer.
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uppgift frånEnligt SRS hade de ansökte godkännande årav som om
1989 omkring 30 minst 80 relevant högskolutbildning.procent
Huvuddelen hade utbildning 120 ellerpoängav gruppen en om mer.

geografiskaDen spridningen mellan revisorskategorierna redovisas
i följande tabell. Med storstad Stockholm, Göteborg och Malmö.avses
Med städer regionstäder och andrastörre medstörre orteravses en
folkmängd 50 000 innevånare vissaöver mindre närasamt orter
storstäder.

Totalt Auktoriserade Godkända
7953 979 52 96l 830 96l 48

Storstad 875 210 65 96l 1 665 35 96
Större städer 135 495 96l 44 635 56 96
Övriga riket 790 96260 33 530 9661

Av tabellen framgår koncentrationen till storstadsområden äratt
särskilt påtaglig bland de auktoriserade revisorerna. Drygt 60 procent

de auktoriserade revisorerna verksamma iär storstäderna ochav
endast tionågot inom övriga riket.än De godkändaprocentmer
revisorerna i jämt fördelade mellanär de olika områdena.stort sett

När det gäller byråtillhörigheten kan konstateras branschen haratt
omstrukturerats under år. Det främst två omständigheterärsenare som
bör framhållas. Dels har det antal byråsammanslagningarettgenom
bildats några byråer dominerar marknaden, dels har detstor som
tillkommit antal mindre byråer. Av nedanstående tabellett stort som

förhållanden den 1 januari 1991 framgår inom vilken typavser av
byrå revisorskategorierna verksamma.är

Totalt Stor Medelstor Liten

Anställda 1 000 999 100 99l- -
Totalt 3 800 510 96l 40 529 9613 760 %1 47
Auktoriserad 970 070 54 961 1 9630 17 560 %29
Godkänd 830 961 440 24 190 9610 200 961 66
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Av tabellen framgår hälften deän auktoriserade revisorernaatt mer av
verksammaär på någon de byråerna. När det gäller destoraav

godkända revisorerna framgår två tredjedelar verksammaär iatt
någon de mindre byråerna. Det bör dock samtidigt framhållasav att

30närmare de godkända revisorerna verksamma iär någonprocent av
de byråerna. Enligt uppgift dock samtligaär i dettastoraav samman-

hang benämnda byråer auktoriserade revisionsbolag.stora
En kombination faktorerna ålder, verksamhetsort och byråkate-av

gori visar de och medelstora byråerna har högatt andelstora en
auktoriserade revisorer förhållandevisär och verksamma isom unga
storstadsområdena. De godkända revisorerna verksamma iärsom
dessa byråer har högre medelålder sina auktoriseradeän kollegeren
och i betydandeär utsträckning verksamma utanför storstadsområdena.
De mindre byråerna kännetecknas hög andel godkända revisorerav en
med hög medelålder och verksamhet utanför storstadsområdena.

Revisionsbyråer

fannsDet 70 auktoriserade och 16 godkända revisionsbolag den 1 juli
1993.

Under det decenniet har skett antalsenaste antytts ett stortsom ovan
fusioner och uppköp bland revisorerna vilket lett till bildandet ettav
fåtal revisionsbyråer dominerar marknaden.stora En förklaringsom
till denna utveckling stordriften iär grunden bättre lönsamhet.att ger
Andra omständigheter kan anföras förklaring till dennasom som
utveckling:

flerMed kontor erhålls bättre rikstäckning. Många storföretagen
kräver service i småstäder i landet, och det braärrunt om om
reskostnaderna kan minskas kontoren blir orationellt små.utan att

För hålla de till byråerna knutna skatte- och dataexperternaatt
sysselsatta fordras kundunderlag.ett stort

Tidigare företagen regel revisionsbyrå,trognavar som samma
under tid har bruket med offertgivning ökat i omfattning.men senare

Det tidskrävandeär och dyrt för byråerna räkna på offerterna. Denatt
byrån klararstörre det lättare.

För storföretagen kunder det nödvändigtäratt med alltsom
större för möjliggöra snabba insatser. Storbolagensattresurser
internationalisering har dessutom medfört väl fungerandeatt ett
samarbete med någon de internationella revisionskedjorna blivitav
nödvändigt.
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De lättare förär den byrånstörre rekrytera de duktigasteatt
nyutexaminerade ekonomerna eftersom den kan erbjuda dessa mer
varierande arbetsuppgifter och bättre vidareutbildning.

Följande tabell visar antalet anställda och omsättning milj. kr. i de
revisionsbyråerna.största

Antal Total
ändranst ändroms

Namn 1992 1992

Öhrlings Reveko 2000 -13 1285 -1
Bohlins 1993 -9 1240 +25
Ernst Young 1800 +9 990 +13
TRG Revision 673 -16 400 +0
Peters Co 520 +12 482 +39
Price Waterh. 258 -19 183 -4
Lindebergs 314 +0 177 +2
BDO Revision 360 +40 160 +20
SET 187 -5 125 +4

Tabellen visar hur de svenska revisionsbyråer omsätter änsom mer
100 miljoner kronor har utvecklats det året. Bortser frånsenaste man
effekterna fusioner och uppköp så har omsättningen genomgåendeav
varit oförändrad nominellt medan antalet anställda har minskat.sett,

Öhrlings Reveko förär närvarande med 2störst 000 anställda och
285l miljoner kronor i omsättning den 31 augusti 1992.per
Bohlins har minskat antalet anställda och samtidigt kraftigt ökat

omsättningen. Dessa motstridiga förändringar kan förklaras av
förvärvet Conceptor 1990år delar tidigare Grant Thorntonav av som
från början hette Sparev. Genom förvärvet ökade antalet anställda
med 600 redan vid föregående års bokslut medan resultatetpersoner

de anställdas arbete faktureringen redovisas först i det följandeav
bokslutet.

Ökningen hos Ernst Young antalet anställda och omsättningav
förklaras samgåendet med delenstörre Tönnerviksgruppen.av av

Den revisionsbyra i tabellen har haft den ökningenstörstasom av
antalet anställda BDOär Revision. BDO federation,är med etten
antal självständiga revisionsbyråer tillsammans äger paraply-ettsom
bolag med för verksamhet PR, utbildning,ansvar gemensam som
teknikutveckling och internationella kontakter. Förklaringen till det
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ökade antalet anställda inom BDO drygtär tiotal byråeratt ett
tillkommit, byråer inomutgörs Tönnerviks-merpartenvarav av
gruppen.

följandeI tabell redovisas omsättning anställd. I tabellen lämnasper
uppgifteräven antalet auktoriserade och godkända revisorer iom

byråerna antal delägare och klienter.samt

Antal Antal Antal Antal Antal Revisorer Omsättn
Namn aukt godk deläg klient börsbo anst % ansttkr

Öhrlings Reveko 150420 173 20 000 70 29 543
Bohlins 353 173 190 30 000 69 26 622
Ernst Young 330 145 162 18 000 60 55026
TRG Revision 143 59 95 12 000 30 59430
Peters C0 43 31l 16 8 927-
Price W 58 4 38 14 24 709-
Lindebergs 57 33 57 7 000 5 29 564
BDO Revision 62 30 61 6 000 5 26 444
SET 51 321 4 700 11 28 668

Av tabellen framgår andelen auktoriserade eller godkända revisoreratt
i förhållande till övriga anställda normalt 25 30är Endastprocent.-

byrå avviker från detta Detmönster. Peters Coär med så lågen en
andel åtta Den byrån avviker klart i frågaävenprocent.som om
omsättning anställd. Det emellertidär inte revisionenper utan
konsultverksamheten har ökat. Det främst uppdragenär inomsom
datorprogrammering informationsteknologioch har ökat. Byrånsom
har också förhållandevis högfakturerandeantal konsulter.ett stort

BDO Revision har den klart lägsta omsättningen anställd. Detper
beror dels på verksamheten till del ligger utanföratt storstädernastor
och därmed bådeär arvoden och lönekostnader lägre, dels färreett
antal högdebiterande expertkonsulter inom byråorganisationen.
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5. 1 Revisorsorganisationer

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR

Antalet ledamöter i FAR uppgick den 1 september 1992 till I 973.
Enligt uppgift från FAR organiserar FAR omkring 95 procent av
samtliga auktoriserade revisorer.

Föreningens ändamål är upprätthålla rättrådig ochutom annat att en
yrkesskicklig kår auktoriserade revisorer främja sundasamt attav
principer och rationella metoder i fråga revision, redovisning ochom
organisation.

Som krav för inval i FAR gäller enligt § föreningens4 stadgar att
sökanden

innehar Kommerskollegiets auktorisation revisor;som

yrkesmässigutövar verksamhet auktoriserad revisor;som

åtnjuter allmänt anseende för redbarhet bedömes kommasamt att
verka för föreningens ändamål;

4. i styrelsen fastställd ordning visat sig ha degenom prov av
kunskaper behövs för arbeta auktoriserad revisor;attsom som

förklarar5. sig vilja följa föreningens stadgar och regler för god
revisorssed.

Kravet sökanden skall avlägga gäller sedanatt den l januariprov
1992.

Ansökan inträde i föreningen prövas styrelsen. Till ansökanom av
skall fogas referens till ledamötertvå i föreningen de ytterligaresamt
handlingar vilka sökanden med hänsyn till de krav ställs i desom ovan
angivna punkterna l-5 önskar åberopa. Styrelsen inhämtar därutöver
alla de upplysningar den finner lämpligt. Beslut inval skallom
meddelas såväl sökanden föreningens ledamöter. Avslås ansökansom

inträde skall skälen för beslutet och meddelas sökanden.om anges
FAR bedriver omfattande yrkesutvecklingsarbete ochett stöd tillger

ledamöterna antal kommittéer, nämligen databehandlings-ettgenom
kommittén, redovisningskommittén, regelkommittén, revisionskommit-
tén, skattekommittén och utbildningskommittén.

FAR har vidare disciplinnämnd bevakar ledamöternaatten som
följer god revisorssed. Disciplinnämnden får besluta uteslutningom ur
föreningen, varning och erinran. Beslut uteslutning och varning fårom
överklagas hos föreningens nämnd den ledamot beslutetav som avser.
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Nämnden får upphäva disciplinnämndens beslut eller sätta annat
lindrigare beslut i dess ställe.

FAR arbetar aktivt i den internationella revisorsorganisationen
International Federation of Accountants IFAC och den europeiska
federationen Fédérations des Experts comptables Européens F.E.E.

i Nordiska Revisorsförbundet. Genom sitt medlemsskap i IFACsamt
har FAR ställt sig bakom lFAC:s strävanden hög och enhetligmot en
professionell yrkesstandard och åtagit sig arbeta för lFAC:satt att
revisionsrekommendationer International Auditing Guidelines, IAG

följasskall i Sverige så långt detta förenligt med svensk lagär och
yrkestradition.

FAR har givit flera rekommendationer i revisionsfrågor,ut
nämligen Revisionsprocessen 1992, Granskning kontrollbalans-av
räkning förslag 1992, Granskning emissionspaket förslag 1992,av
Granskning emissionspaket förslag 1991, Granskning prospektav av

offentligtavseende erbjudande aktieförvärv förslag 1990,om
Översiktlig granskning delårsrapport utkast 1989, Revisornsav
övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen
uttalande 1992, Revisorsintyg uttalande 1988, Länsstyrelsens
förordnande revisor enligt aktiebolagslagen information iav -
revisionsberättelsen uttalande 1990 Kvalitetskontroll förslagsamt
1988.

Enligt FAR:s stadgar yrkesplikter skall ledamot iaktta fore-om
ningens regler för god revisionssed och därmed också FARav
utfärdade rekommendationer i revisionsfrågor.

i övrigtFAR representerad i bl.a. Bokforingsnämnden,är Redovis-
ningsrádet, Aktiemarknadsnämnden och Kommerskollegiets råd-
givande nämnd för revisorsfrågor.

Svenska revisorsamfundet SRS

Antalet ledamöter i SRS uppgick den 31 december 1992 till 564.l
Enligt uppgift från SRS organiserar SRS omkring 75 procent av
samtliga godkända revisorer och omkring 50 auktoriserade revisorer.

Föreningens ändamål upprätthålla rättrådigär och yrkesskick-att en
lig revisorskår, utveckla god revisorsed främja sunda principersamt
och rationella metoder i fråga revision, redovisning och be-om
skattning.

Som krav for inval SRSi gäller enligt § föreningens4 stadgar att
sökanden

Kommerskollegium auktoriseradär eller godkänd revisor;av
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yrkesmässigutövar verksamhet revisor samtsom

åtnjuter allmänhetens anseende för redbarhet och ansvarskänsla
och i övrigt befinnes lämplig.även

Vid årsstämman 1992 har beslutats villkor för inval skallävenatt som
gälla sökanden skall ha genomgått styrelsen fastställd revision-att av
sutbildning. Villkoret gäller dock först beslutet vid nästaantasom
årsstämma.

Ansökan inträde föreningensprövas styrelse. ansökanI skallom av
bl.a. lämnas uppgift sökanden blivit auktoriseradnär eller godkändom
revisor förete Kommerskollegiets beslut referens tillattgenom samt

ledamötertvå ieller fall till godkänd eller auktoriserad revisor.annat
Styrelsen får begära in de ytterligare uppgifter nödvändiga.som anses
Beslut inval skall meddelas såväl sökanden Samfundetsom som
medlemmar. Avslås ansökan inträde skall skälen för beslutetom anges
och meddelas sökanden.

viktigEn del SRS verksamhet medlemmarnaär och derasattav ge
anställda tillgång till anpassad och kvalificerad vidareutbildning.
Vidare SRS medlemmarna råd i revisions-, redovisnings- ochger
skattefrågor i ekonomisk juridik. SRS förmedlar kontakter medsamt
specialister inom olika områden.

SRS har disciplinnämnd bevakar ledamöterna inteatten som
åsidosätter sina plikter. Disciplinnämnden får besluta erinran ochom

Ärvarning. omständigheterna synnerligen försvarande får nämnden
besluta uteslutning ledamot samfundet. Disciplinnämndensom av ur
beslut kan överklagas hos samfundets besvärsnämnd.

Enligt SRS stadgar skall ledamot iaktta god revisorssed. Till
tolkning detta begrepp har samfundet givit etiska regler,av ut som
ledamot skyldig följaär 26 §. Ledamot skall också tillatt attse
reglerna följs medarbetare omfattas hans revisionsansvarav som av
och i den utsträckning rimligen kan begäras, exempelvissom genom
instruktioner eller avtal, medverka till de följs anställda vid hansatt av
byrå.

SRS har ledamöter i Bokföringsnämnden och i den till Kommerskol-
legiet knutna Rådgivande förnämnden revisorsfrågor.
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6 Utbildningskrav för externrevisorer

De krav gäller för erhållande auktorisation och godkännandesom av
revisor finns i förordningen 1973:221 auktorisation ochsom om

godkännande revisorer och i Kommerskollegiums revisorsföre-av
skrifter KFS 1986:8.

Revisorsförordningen RevF trädde i kraft den l juli 1973.
Frågorna auktorisation och godkännande överfördes då frånom
handelskamrarna till Auktorisations- och tillsynsmyndighetstaten. blev
Kommerskollegium. För tillämpningen förordningen får Kommers-av
kollegium med stöd 27 §RevF meddela ytterligare föreskrifter ochav
anvisningar.

De krav sökanden skall uppfylla för erhålla auktorisationsom att
eller godkännande revisor teoretisk utbildning och praktisksom avser
verksamhet. Till dessa kommer antal krav sökandensrörett som
oberoende, lämplighet, yrkesutövning och bosättning rådighetsamt

sinöver egendom
I den följande framställningen behandlas kraven på teoretisk

utbildning och praktik för auktorisation och godkännande revisor.som

6.1 Auktorisation revisorav

6.1.1 Teoretisk utbildning

Revisorsförordningens utbildningskrav

Kraven teoretisk utbildning för auktorisation allmänt i 2 §anges
första stycket punkten 4 revisorsförordningen. Enligt den bestämmel-

skall den revisor förär erhålla auktorisation hasen avlagtattsom
ekonomexamen eller likvärdig vid svenskt universitetannan examen
eller svensk högskola eller motsvarande i Danmark, Finland,examen
Island eller Norge, i enlighet med vad Kommerskollegium närmare
bestämmer.

När det gäller kravet på ekonomexamen uppställdes det redan när
handelskamrarna hade for frågor auktorisationansvaraet om av
revisorer. Enligt Stockholms handelskammares stadga skulle sökanden
normalt ha avlagt ekonomexamen vid svensk handelshögskola eller
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svenskt universitet. skulle medföra förFör kompetensatt examen
efterprövningl,auktorisation krävdes ytterligare denna, elleratt

omfattade nationalekonomi, rättsvetenskap handelsrätt ochämnena
företagsekonomi, det med specialinriktning redovis-påämnetsenare
ning och finansiering, med angivna betygsenheter.närmare

anledning 1969 studieordning beslutade handelskamrarnasI årsav
revisorsnämndcentrala de teoretiska kraven för auktorisationatt

ha erhållit minst betyget godkändinnebar sökanden måste iatt
20 i nationalekonomi,studiekurser dels dels 60 ipoäng poängom

företagekonomi, vari ingick studiekurser 20 inriktningmedpoängom
specialområderedovisning och finansiering och delspå 40 poängsom

kurskraven föri handelsrätt. Härigenom kom auktorisation att rymmas
Ämneskombinationeninom för ekonomexamen. kunde ävenramen en

infördafilosofie kandidatexamen. Den då ekonomexamen vidge en
universiteten omfattande minimum 120 benämnd utbildningsl in-poäng,

6a, innefattade dock obligatorium kurs 20 ipoängsom en om
statistik. Auktorisationsutredningen emellertid inteansåg ämnetatt
statistik borde krävas för auktorisation. Följden blev den valdeatt som

vid universitet blev ha studiekurserekonomexamen tvungen att om
för valdesammanlagt 140 Endast den läsa inompoäng. attsom ramen

friståendeför filosofie kandidatexamen, dvs. kurser räckte poängsum-
120.man

Auktorisationsutredningen förslag H 1971:3 116 innebar ingens.
fordringarna teoretisk utbildning. Enligt förslagetändring påav

eller ide grundläggande reglerna, rambestämmeleserna,upptogs
revisorsförordningen dåvarande Kungl. Majzts kungörelse, medan de

poängfordringar hänfördesdetaljerade föreskrifterna kurser, m.m.om
föreskriftertill Kommerskollegiets dåvarande kungörelse.

teoretiska utbildningen för auktorisation såledesnormala blevDen
utredningen fortsättningsvis akademisk inomenligt även en examen

för ekonomexamen eller filosofie kandidatexamenramen en om
sammanlagt 120 med nationalekonomi, företagekonomipoäng ämnena

företagsekonomi skulle ingå studiekursoch handelsrätt, varvid i ämnet
inriktning redovisning och finansiering specialområde.med som

föreskrivna i särskilddem inte hade avlagt den kunde ställetFör examensom
kunskapsprövning, omfattande anordnas. Bestämmelser för kunskaps-nämndaämnen,

utfärdades revisorsnämnden till-prövningen den dåvarandecentrala meddeladeav som
prövningen. Förfarandet krävandestånd delta i och också anordnade ansågsatt som

i liten omfattningkom utnyttjas se H 1971:3 33.att s.
1 iHandelskamramas central revisorsnâmnd tillskapades syfte enhetlignåatt en

tillämpning revisorsstadgor.handelskamrarnasav
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Våren 1983 beslöt riksdagen förlänga ekonomutbildningenatt från
och med höstterminen 1983 från 120 till 140poäng angepoäng
förordningen Beslutet föranledde ingen ändring i revisorsför-
ordningens krav på teoretisk utbildning. Däremot medförde beslutet
i Kommerskollegiets föreskrifter anpassning kraven på teoretisken av
utbildning för auktorisation med verkan från och med den 1 juli
19833.

I samband med den nordiska överenskommmelsen om en gemensam
nordisk arbetsmarknad infördes SFS 1991:581 bestämmelsergenom

likställer inte bara den blivit auktoriseradsom revisor isom som
Danmark, Finland, Island eller Norge också den där avlagtutan som

svensk ekonomexamenmotsvararen ellerexamen som en annan
likvärdig vid svenskt universitet eller högskolaettexamen med de
svenska utbildningskraven.

I paragrafens andra stycket har bestämmelse införtsen som
möjliggör för Kommerskollegium medge undantag från fordranatt på
ekonomexamen det föreligger särskilda skäl. Som exempelom då
dispens kunde komma i fråga Auktorisationsutredningen falltvåangav
s. 118. För det första kunde dispens komma i fråga för personer
med lämplig från utländsk läroanstalt och därefterexamen som
genomgått erforderlig praktik och teoretisk vidareutbildning. För det
andra kunde dispens komma i fråga för med praktiskstorpersoner
erfarenhet bristernauppväger i teoretisk utbildning. Enligtsom
utredningen borde dispensmöjligheten inte användas kollegietutan att
först hörde den rådgivande nämnden. Dispensbestämmelsen har sin
förebild i de förutvarande handelskamrarnas revisorsstadgor. Enligt
dessa kunde eftergift i frågagöras fordringar på teoretiskom
utbildning. Eftergiftsmöjligheten utnyttjades dock mycket sparsamt.
Från teoretiska kompetenskrav meddelades dispens under 1960-1970

endasti fyra fall. Den nuvarande dispensgivningen innebär endastatt
mycket avvikelsersmå från den fordrade utbildning godtas, några
enstaka högskolepoäng. Utländska utbildningar godtas under förut-
sättning de innehållsmässigt uppfylleratt de föreskrifter Kommerskol-
legium föreskrivit jfr. 2 § andra stycket KFS. I den mån över-
ensstämmelse inte föreligger erfordras komplettering i Sverige.

Som fannsnämnts enligt handelskamrarnas stadgorovan även en
möjlighet för den sökte auktorisation, inte hade avlagtsom som
vederbörlig på skaffatsätt sigexamen teoretiskaannatmen som
grundkunskaper för yrket, styrka sin kompetensatt undergåattgenom

handelskamrarnas centrala revisorsnämnd anordnaden av särskild

3 KFS 1983:10.
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kunskapsprövning. Prövningen omfattade nationalekonomi,ämnena
töretagekonomi och rättsvetenskap. tidigareDen erhållit motsva-som
rande akademiskt betyg kunde erhålla befrielse från del prövningen.av
Bestämmelser motsvarighet till den särskilda kunskapsprövningenom

emellertid inte i revisorsförordningen. Auktorisationsutred-togs upp
ningen år 1971 möjligheternamenade de ökade till ekonomiskatt
utbildning, lämpade för revisorer, hade kommit till stånd vidsom
universiteten, knappast gjorde sådan prövning längre erforderlig.en

den påbörjat inte hunnit fullborda studierna efterFör ännusom men
ha blivit till den särskilda kunskapsprövning borde enligtatt antagna

utredningen den nämnda dispensbestämmelsen kunna komma tillovan
användning smidigt 148.på sättett

Enligt tredje stycket skall den har blivit auktoriseradsom som
revisor i Danmark, Finland, Island eller i enlighetNorge med där

föreskrifter ha uppfylltgällande examenskravet. Bestämmelsenanses
har sin grund i den nämnda nordiska överenskommelsen.ovan
Examenskravet kan alltså nordiska medborgare uppfyllas tvåpåav

motsvarande i hemlandet ellersätt, genom en examen genom
auktorisation i hemlandet.

Utbildningskrav enligt Kommerskollegiums revisorsföreskrifter

Utbildning det statliga och högskolevasendetinom universitets-

Med stöd bemyndigandedet lämnats i 27 § revisorsför-av som
ordningen har Kommerskollegium föreskivit hur dennärmare
teoretiska utbildningen för auktorisation skall sammansatt.vara

föreskrifter l-5 §§ skallEnligt dessa utbildningen från medoch
den juli 1983 omfatta minst 140l eller motsvarande.poäng Ut-
bildningen skall omfatta följande utbildningsområdenellerämnen med
motsvarande inriktning kraven före den juli 19831 inomanges
parentes:
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Ämne eller utbildnings- Minsta antal Högsta antal
område med motsvarande poäng eller poäng eller
inriktning motsvarande motsvarande

skall ha får till-som som
erhållits godorâknas

nationalekonomi 0 10 20 20
informationsbehandling 10 0 40 20
statistik 0 O 20 20
företagsekonomi 60 60 80 60
handelsrätt 30 20 40 30
beskattningsrâtt 10 10 20 20

Kollegiets utbildningskrav framgårär utformade så vissaattsom ovan
skallämnen ingå i viss omfattning, varefter de studerande får fylla

ut resterande poängutrymme inom vissa givna självattgenom ramar
välja utbildning. Detta har bl.a. valts för undvika låsnings-system att
effekter. Medan den fria delen tidigare omfattade 20 120 poängav
omfattar sedan den juli 1983l den 30 140 poäng.numera av

I samband med kraven för ekonomexamen höjdes till 140att poäng
Kommerskollegium sammanhangi olika uttryck förgav att en

möjlighet bättre tidigareän kraven teoretiskpåattnu gavs anpassa
utbildning för auktorisation till de ökade krav yrkesutövningensom
ställer revisorn.på När det gällde hur deavgöra nytillkommandeatt
20 skulle fördelas, gjordepoängen kollegiet följande överväganden.
En möjlighet till flexibilitet skall finnas för tillgodose den enskildeatt
revisorns intresse och fallenhet. Vidare skall möjlighet antingenges
till fördjupning studierna inom eller flera områden eller tillen ettav

breddning till områden. Genom införandet kravetten nya av
i informationsbehandlingstudier minst 10 tillgodosågspoäng denom

aspekten. Genom ökade krav på studier i handelsrätt från 20 tillsenare
poäng-l och30 möjligheten tillgodoräkna sig poängatt attgenom

minimikraven utsträcktes till flerutöver tillgodosågsämnen även
fördjupning.kravet

det gäller kravet informationsbehandlingNär på har syftet angetts
tillförsäkra de blivande revisorerna viss grundläggandeattvara en

förtrogenhet med problematiken och den praktiska tillämpningen av

4 antal artiklar i tidskriftenEtt Balans kommersrâdet Paul Berger vid Kom-av
merskollegium.
5Reglerna i fråga handelsrätt innebär tillåtergång den omfattning studiernaom en av

förekrävdes år 1978.som
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ADB-tekniken. De ökade kraven studier i handelsrättpå har motive-
revisorns arbete gå dithän kravet kunskaperpårats att attav synes

inom detta område markant ökar.
Vad sedan gäller beskattningsrättens område bedömdes i och för sig

behovet kunskaper mycket och utbildningskravet,stort attav som
särskilt lagstiftaren i framtiden kommer ålägga revisorernaattom
ytterligare skyldigheter, borde betydligt högresättas vad 10än poäng

uttryck för. Men bakgrund varje revisor sinmot attger av genom
yrkesutövning tvingasändå följa den ständigt ändradeatt noggrant
skattelagstiftningen kollegietansåg sig inte behöva skapa säkerhet för

den blivande revisornän studier tillgodogör sig vissannat att genom
grundläggande teori och områdets systematik.

tidigareDet uppställda kravet minst 10på studierpoängs i nationa-
lekonomi slopades samtidigt, vilket medförde den s.k. fria delenatt
kunde utökas från 20 till 30 Som skäl anfördespoäng. 10 poängsatt
studier torde inte den bakgrundsinformationän ändå ingårge mer som
i den redan obligatoriska företagsekonomiska undervisningen kurs-
blocket. beredaFör nödvändigt för de direkt yrkesinrik-att utrymme
tade har därför kravetämnena studier ipå nationalekonomi fått utgå.

Enligt kollegiet skall studierna inom de eller utbildningsom-ämnen
råden med motsvarande inriktning inriktas påangettssom ovan
följande 3 §.sätt

Studierna i nationalekonomi 20 p, vilket inte obligatorisktär ett
skallämne, grundläggande kunskaper i samhällsekonomisk teori.ge

Studierna i informationsbehandling skall vad gäller den obligatoriska
delen 10 p grundläggande kunskaper i administrativ databehand-ge
ling med särskild inriktning på systemering och programmering,
datorutrustning och dennas användning, datoriserade informationssys-

datasäkerhet. Eventuellt fördjupade studier 30 p skall ocksåtem samt
ha denna inriktning.

Studierna i statistik 20 p, inte obligatorisktär skallämne,ettsom
grundläggande kunskaper i statistisk teori och metodik.ge

Av de obligatoriska studierna i företagsekonomi bör 40 poäng
inriktas så de allsidiga företagsekonomiska kunskaper.att ger
Resterande 20 skall inriktaspoäng området redovisning och
finansiering och påbyggnad utbildningenutgöra på lägre nivåen av
inom detta område. Externredovisning skall ingå. Därutöver får ingå
internredovisning, budgetering, kalkylering, investering, finansiering,
revision självständigt arbete, såsom det inriktatsamt ävenett uppsats,

området redovisningpå och finansiering. Eventuella ytterligare studier
20 p skall också inriktas redovisnings-på och fmansieringsområdet.

Inom intervallet 40-60 gällde till denpoäng l maj 1986 krav på ett
självständigt arbete, i praktiken Eftersom den praktiskauppsats.en
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verksamheten krävs för auktorisation ändå skall ingå be-som en
tydande erfarenhet kvalificerat utredningsarbete har kollegietav ansett

uppsatsarbetet med fördel kan bytasatt fördjupade ämnesstudi-ut mot
inom området redovisning och finansiering. Om å andra sidaner en

ingår i utbildningen det enligtär deuppsats nämnda före-ovan
skrifterna för företagsekonomiämnet den skall inriktad påatt vara
dessa områden. Tidigare bara bordeså fallet.attangavs vara

De obligatoriska studierna i handelsrätt 30 p skall inledningsvis
kännedom juridikens systematik och rättsreglernas funktionge om

kunskaper i centrala rättsområden. Vid desamt fördjupade studierna
skall särskilt avseende fästas vid associations-, konkurs- och ut-
sökningsrätt förmögenhetsbrotten. Eventuella ytterligaresamt studier
10 p skall ske inom revisorsyrket relevanta områden såsom associa-
tions-, arbets-, avtals-, farnilje-, fastighets-, konkurs-, köp-, skades-
tånds- och utsökningsrätt.

De obligatoriska studierna i beskattningsrdtt 10 p skall grund-ge
läggande kunskaper i skattelagstiftning och rättspraxis varvid särskild
vikt bör fästas vid beskattning företag. Eventuella ytterligareav
studier 10 p bör inriktas på utvidgning och fördjupning deen av
centrala delarna beskattningsrätten.av

Utbildning vid handelshögskolan i Stockholm enligt 1983 drs
studieordning

När det gäller ekonomutbildningen vid handelshögskolan i Stockholm
har Kommerskollegium föreskrivit utbildningen, föratt att en senare
ekonomexamen skall tillgodoräknas för auktorisation revisor,som
skall omfatta minst 140 studieenheter. När det gäller utbildningens
innehåll har kollegiet föreskrivit sådanautöver obligatoriska kurser

ingår i utbildningen enligt studieordningen följande kursersom att
skall ingå 4 §.

Handelsrätt
Handelsrätt II,
Handelsrdtt III,
Beskattningsrdtt
Beskattningsrdtt II,
Redovisning och Finansiering,
Kreditrdtt Nationell och internationell associationsrättsamt samt
Skatterätt och revision.

Utbildning vid handelshögskolan Stockholmi enligt äldre studieord-
ning
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falletI det utbildningen vid handelshögskolan skett enligt den
studieordning gällde fore 1983 års studieordning skall utbild-som
ningen kompletteras enligt vad Kommerskollegiet bestämmer i det
enskilda fallet 5 §.

1.2 Praktik

Revisorsförordningens praktikkrav

För erhålla auktorisation krävs vidare revisorn denne haratt attav
praktisk verksamhetutövat i revisorsyrket tillfredställandepå sättett

under minst fem 2år § första stycket punkten 5 revisorsförord-
ningen.

femKravet på praktik föreskrevsårs redan i handelskamrarnas
revisorsstadgor. Sökanden skulle genom minst fem års väl vitsordad
praktisk verksamhet, i allmänhet tjänstgöring hos auktoriserad revisor,
ådagalagt lämplighet för revisorsyrket. Till denna huvudbestämmelse
lades tillämpningsbestämmelser i form uttalanden centralaav av
revisorsnämnden avseende värderingen viss tjänstgöring,av ex-
empelvis godtagbar tjänstgöringstid efter avlagd tjänstgöringexamen,

taxeringsrevisor, praktik vid utländsk revisionsbyrá, kommunssom
revisionskontor, Riksrevisionsverket vid verksamhet i regisamt egen
och revisionsverksamhet hos internrevisor m.m.

Auktorisationsutredningen redovisade i sitt betänkande den vidatt
kontakter med for myndigheter och organisationerrepresentanter mött

i enhällig uppfattning fem fårår välstort sett atten anses vara en
avvägd tid. Utredningen förordade därför också praktiktid femen om

151.är
det gälldeNär det anordnandetnärmare praktikverksamhetenav

föreslog utredningen liksom då huvuddelen praktiken, dvs.att av- -
minst obligatorisktär, borde fullgöras biträde hos auktoriseradtre som

Återståenderevisor sysslar med revision i företag. tidexternsom
borde enligt utredningen kunna fullgöras exempelvis tjänst-genom
göring vid Riksrevisionverket eller statsrevisorernaspå kansli eller

verksamhet hos kommunala revisionsorgan ellergenom genom
tjänstgöring taxeringsrevisor internrevisoreller vid enskilt ellersom

Ävenstatligt företag. revisionsverksamhet eller tjänstgöring hosegen
utländsk revisor borde kunna tillgodoräknas enligt utredningen. Vad
därefter gällde innehållet i praktiken uttalade utredningen detatt var
viktigt denna blev allsidig och givande s. 151-152. Som framgåratt

den nedan lämnade redogörelsen Kommerskollegietsöver före-av
skrifter praktik innehåller flera föreskrifterna relativt detalje-om av
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bestämmelser syfte tillgodoserade i kravet allsidigtpåatt en samman-
praktik.satt

praktik inteKravet på dock undantagslöst. Medär stöd be-av
2 §stämmelsen i andra stycket revisorsförordningen kan Kommerskol-

legium det föreligger särskilda skäl medge undantag från kravet påom
fem praktik. Auktorisationsutredningenårs uttalade att genom
dispensvägen borde i särskilda undantagsfall praktiktjänstgöring av

slag vad kunna tillgodoräknasän s. 152.nämntsannat som ovan

Praktikkrav enligt Kommerskollegiums revisorsföreskrifter

Enligt de föreskrifter Kommerskollegiet meddelat kan den för
auktorisationen nödvändiga praktiken erhållas på två Detsätt. ena

for varjestår revisor. Det andrasättet öppet står endastsättet öppet
for de revisorer redan godkända revisorer.ärsom

Alternativ J

Av den föreskrivna praktiska verksamheten i revisorsyrket minstom
fem skall minstår fullgöras anställningår hos auktoriseradtre genom
revisor, revisionsbolag innehas sådan revisor eller auktoriseratsom av
revisionsbolag. Föreskriften Auktorisationsutredningensmotsvarar
förslag.

Med sådan anställning jämställs anställning hos godkänd revisor,
revisionsbolag innehas sådan revisor eller godkänt revisions-som av
bolag auktoriserad revisor under praktiktiden varit verksam därom
och samtidigt handlett den sökande eller övervakatpå hanssättannat
arbete. Bestämmelsen infördes den maj 1986.1 Ett skäl redanattvar
tidigare hade med sådan praktik jämställts praktik från godkänt
revisionsbolag auktoriserad revisor under praktiktiden varitom
verksam i bolaget och därvid handlett den sökande eller på sättannat
överrvakat hand arbete. Sedan auktoriserade revisorer fåräven vara
anställda hos godkända revisorer och i sådana revisionsbolag har också

godkända revisorerhos eller deras bolag erhållen praktik gjorts
kvalificerande för auktorisation, dock under den nämnda förut-
sättningen handledning skett auktoriserad revisor.att av

Med sådan praktik jämställsnämnts samarbete iävensom nu
revisionsverksamhet samarbetet har varit sådan ochartom av
omfattning fråndet utbildningssynpunkt kan jämställas medatt
anställning Sedan6 §. 1988 detta enda fåår revisions-är sättet att
praktik i verksamhet.egen
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Praktiken skall under tiden hos auktoriserad revisor allsidigtvara
och huvudsakligen kvalificerat slag. Den skallsammansatt omfattaav

minst 2.000 timmar revision, hälften iän aktiebolag ochvarav mer
ekonomiska föreningar.

Föreskrifterna innehåller krav vissäven på branschspridning. Enligt
dessa skall revisionen till minst 500 timmar minst fem andraavse
branscher näringsområden enligt svensk näringsindelning, SNI än
den, i vilken sökanden har utfört revisionsarbete.mest

Som revisionserfarenhet för fordrade 2 000 timmar får enligt före-
skrifterna tillgodoräknas endast revision. Kontroller ingårextern som

led i redovisningsuppdrag, varvidett även biträdeett medsom avses
upprättande bokslut, får inte tillgodoräknas revision. Dettaav som
gäller även det utförda kontrollarbetet utnyttjas underlag vidom som
revision 7 §.

Praktiken skall omfattaäven uppdrag revisor ellersom som
medarbetare till revisor med självständigt för kvalificeradeansvar
arbetsuppgifter i minst tio revisioner i minst fem företag med en
årsomsättning överstigande tio miljoner kronor 8 §. Storleksgränsen

Ävenföre den l maj 1986 fem miljoner kronor. detta intevar om
mått företagpå det i allaär fallett storlekett stortavses vara en som

kräver något så utvecklad ekonomi-när och redovisningsfunktion,en
vilket kollegiet bedömt väsentligt sammanhangi dettasom

Praktiken skall dessutom omfatta minst 500 timmar utredningar av
kvalificerat slag. Som exempel på sådana utredningar inämns
föreskrifterna
l utredningar i samband med företagöverlåtelser, fusioner, likvida-

tioner, konkurser och försäkringsfall,

2 utredningar angående utformning företags redovisnings- ochav
ADB-organisation,

3 intern utvecklingsarbete i samband med utarbetande instruktio-av
och kurser i redovisnings- och revisionsfrågor,ner

4 utredningar i samband med arbetstagarkonsultuppdrag och

5 utredningar i samband med skattekonsultationer.

° De gränsvärden för bolag i artikel 27 i det s.k.stora årsboksluts-som anges
direktivet åtta miljonerär i balansomslutning, miljoner16 i nettoomsättningecu ecu
och 250 anställda.
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Utredningar led i revision får inte tillgodoräknas 9utgör §.ettsom
Av de obligatoriska fem praktisk verksamhet iårens revisorsyrket

får högst fullgöras kvalificeradtvå år revisionsutövninggenom annan
auktoriserad revisor. Somhos exempel sådanän på verksamhet nämns

i föreskrifterna revisionsutövning

1 vid utländsk revisionsbyrå,

2 vid företags avdelning för intern revison,

3 vid Riksrevisionsverket,

4 vid kommunala revisionsorgan,

5 vid länsskattemyndighets revisionsenhet eller

6 i verksamhet som revisor.egen

Kollegiet intevärderar förevarande slag praktikutbildning medav
undantag för praktik vid utländsk revisiosnbyrå lika vägandetungtsom

den sker hos kvalificerad revisor. Som tumregel gäller attsom som
det fordras dubbelt långså tid hos hos revisor.änannan

Med kvalificerad revisionsutövning jämställs verksamhet av
redovisningsmässig arbetsuppgifterna allsidiga ochärnatur om av
kvalificerat slag. Som exempel på sådan praktik tjänstgöringnämns

redovisningschef ellersom ekonomichef i medelstora eller större
företag 10 §. Föreskriften ihuvudsak medöverensstämmer Auktori-
sationsutredningens överväganden i fråga det anordnandetnärmareom

praktiktiden.av
Auktorisationsutredningen föreslog bl.a. regel säger atten som

minst två praktiktiden skall fullgjortsår ha efter vederbörandeav
Som för regeln låg handelskamrarnas riktlinjermönster förexamen.

tillgodoräknande tjänstgöring före 152. Enligt deav examen
föreskrifter Kommerskollegium meddelat krävs under det år som

föregår auktorisationen verksamhetennärmast den till väsentligattav
del kvalificerad och allsidigt revision isammansatt externavser
företag 12 §. Praktisk verksamhet ligger 15 tillbakaän årsom mer

fåri tiden inte tillgodoräknas kvalificerande för auktorisationsom
13 §. Syftet har gammal praktik friskaär skallatt personer som
upp kunskaperna. Annars skulle 15-årsgränsen medföra praktikenatt
kunde tio gammal.årvara

Vid beräkningen den arbetade tid föreskrivs i deav som nu
redovisade föreskrifterna skall heltidsarbete under årett anses

l 600 timmar 14 §. Innebörden det inteär går klarmotsvara att att
praktikkravet arbeta 1 600 timmar.än Den inteattgenom mer som

till 600når 1 timmar förlängamåste praktiktiden.upp
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Alternativ 2

Den erhållit godkännande revisor har möjlighet fullgörasom attsom
den för auktorisation erforderliga praktiska verksamheten i revision-
syrket på ytterligare sätt. Det kan han göra efterett det hanattgenom
har erhållit godkännandet fullgöra minst års revisionsutövningtre av
sådan omfattning och inriktning gäller för auktorisation 11 §.som

Den godkände revisorn skall således uppfylla krav ställssamma som
på praktiken hos auktoriserad revisor för den går den sedvanli-som
ga Han fårvägen. alltså inte till någon del tillgodoräkna sig praktik

han har erhållit före godkännandet förutsatt givetvis den intesom att-
har inhämtats hos auktoriserad revisor. Skälet för denna till synes
stränga regel enligtär kollegiet till revisor inte haratt attse en som
erfarenhet från arbete hos auktoriserad revisor konfronteras med
allsidiga och kvalificerade uppgifter sedan han erhållit den insikt och
mognad i yrket godkännandet uttryck för.som ger

6.2 Godkännande revisorav

6.2.1 Teoretisk utbildning

Revisorsförordningens utbildningskrav

Kraven på teoretisk utbildning för godkännande i 15 § förstaanges
stycket punkten 4 revisorsförordningen. Som villkor föreskrivs att
revisorn på grundval genomgången eller kurs skall haav examen
förvärvat goda kunskaper i redovisning och god kännedom om
gällande rätt på närings- och beskattningsområdena. Bestämmelsen

vad tidigare föreskrevs förmotsvarar kategorin godkändasom
granskningsmän i de revisorsstadgor handelskamrarna utfärdade, vilket
framgår vad nedan sägs.av som

Auktorisationsutredningen konstaterade de teoretiska kvalifika-att
tionsgrunderna för godkännande granskningsmän i handelskam-som

revisorsstadgor i förhållande till vad gällde förrarnas var vaga som
auktoriserade revisorer. I stadgorna sades endast allmäntrent att
vederbörande skulle godaäga kunskaper i redovisning godsamt
kännedom gällande handels- och beskattningsrätt. Detta stadgandeom
kompletterades därefter med uppräkningar examina och kurserav

Den vanligaste utbildningsbakgrunden frånm.m. var examen
handelsgymnasium och slutbetyg från gymnasiets ekonomiska linjens
kamerala Vissa de övriga i stadgorna uppräknade kursernagren. av
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anordnade för självstudier eller kvällsundervisning förvar attsom
möjligöra för förvärvsarbetande vid sidan arbetet skaffa sigatt av
erforderlig teoretisk kompetens. Mot bakgrund det från olikaattav
håll hade anförts kraven för lågt ställda och det hadeatt attvar
framställts anmärkningar del granskningsmäns kunskapsnivåmot en

utredningenansåg sikt visspå skärpning kravenatt var en av
önskvärd. Utredningen föreslog bl.a. bakgrund mångamot attav
revisorer ändå hade fullgod teoretisk utbildning de i stadgornaatten
uppställda kraven teoretiska kunskaperpå tills vidare skulle bibehållas
i oförändrade.stort sett

Enligt utredningen borde normalt kvalifikationskrav försom
godkännande revisor fordras avgångsbetyg slutfördöver lärokurssom
från den postgymnasiala utbildning infördes 1969år i Skol-som
överstyrelsens regi, benämnd ekonomisk specialkurs och bestodsom

terminer med viss inriktning ekonomipå och revision.treav
Författningstekniskt ansåg utredningen frågan borde lösas såatt att

i revisorsförordningen allmänt formulerat kunskapskravtog ettman
och i Kommerskollegiums tillämpningsföreskrifter detta kravatt

preciseradesnärmare där olika utbildningsvägar medattgenom ange
den nämnda utbildningen första alternativ s. 155.nu som

iKravet förordningen visspå eller kurs dock inteärexamen
undantagslöst. Enligt 15 § andra stycket revisorsförordningen får
Kommerskollegium särskilda skäl föreligger medge undantag.om

En motsvarande dispensregel fanns intagen i handelskamrarnasäven
revisorstadgor. Enligt dessa kunde kravet examinapå eller genom-
gångna kurser efterges, sökanden kunde åberopa praktiskom
verksamhet kompetenskraven7.visade han uppfyllde Auktori-attsom
sationsutredningen föreslog den bakgrunden dispens i praktikenmot att
endast skall utnyttjas i särskilda fall under förutsättningarsamma som
vid dispens från utbildningskravet vid auktorisation, dvs. för personer
med lämplig utländsk eller med praktiskså erfarenhetstor attexamen
den kunnaansågs bristerna iuppväga teoeretisk utbildning.

7l Auktorisationsutredningens betänkande sägs eltergift nästanaldrig förekomatt utan
sökanden i stället hänvisades igenomgå handelsåmnen införatt ordinarieatt tentamen

gymnasielärare, 154.s.
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Utbildningskrav enligt Kommerskollegiums revisorsföreskrifter

Kommerskollegiet har med stöd bemyndigandet i 27 § revisorsför-av
ordningen föreskrivit teoretisk utbildning för godkännande utgörsatt

vid svenskt universitet eller statlig svensk högskola med godkäntav
resultat fullgjorda studier sammanlagt poängminst 80 ellerom
motsvarande i följande ellerämnen utbildningsområden med motsva-
rande inriktning:

Ämne eller utbildnings- Minsta antal Högsta antal
område med motsvarande poäng eller ellerpoäng
inriktning motsvarande motsvarande

skall ha får till-som som
erhållits godorâknas

nationalekonomi 0 20
infomiationsbehandling 0 20
statistik 0 20
företagsekonomi 40 60
handelsrätt 10 30
beskattningsrätt 10 20

Även det gäller utbildningskravennär för godkännande har de som
framgår utformats på motsvarande försätt auktorisation för iattsom
möjligaste mån undvika låsningseffekter. Vissa skall ingå iämnen
viss omfattning, varefter den studerande får fylla ut resterande

inompoängutrymme givenen ram.
Före den l juli 1985 gällde teoretisk kompetens för godkännandeatt

kunde fås dels högskolestudier minst 80 delspoänggenom om genom
antal olika utbildningsvägar företrädesvis postgymnasialett naturav

motsvarande till två terminer. Bland de fanns exemeplvisen senare
TBV:s Högre företagsekonomisk utbildning, Kontoristföreningens
Högre företagsekonomisk kurs med redovisningsteknisk inriktning,
Hermods Högre företagekonomisk kurs med redovisningsteknisk
inriktning gymnasieskolans Ekonomisk specialkurs, terminskurssamt

ekonomi och revision. Kunskapsinnehållet i dessagrenen ut-
bildningar bedömde kollegiet skiftande. Enligt kollegiet låg devara
både i fråga bredd och djup betydligt under högskoleutbildningen.om

3Före den julil 1983 redovisnings-avsågs rcvisionslinjenoch 80 ellerpoäng ochom
nämnda dag basblocket i80 poäng den då ekonomlinjen.om nya
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Med tanke de kunskaperpå kollegiet ansåg nödvändigasom av en
yrkesutövande fannrevisor kollegiet ingen kurserna längreatt av
kunde ligga till grund för godkännande, varför de utmönstrades och
föreskrevs för godkännande eforderlig teoretisk utbildning utgörsatt

högskolestudier minst 80 16 § första stycket.poängav om
Ett antal utbildningsanordnare hade emellertid i sammanhanget

anmält de beredda ordna utbildning för godkärmande medatt attvar
omfattning inriktningoch motsvarande högskoleutbildningens.en

Kollegiet fann inget skäl negativ till detta och under förut-att vara
sättning kraven omfattningpå och kvalitet uppfylldes kollegietsågatt

härigenom skulle kunna få antal berikande alternativaatt ettman
utbildningsvägar. Därför i den dåvarande kungörelsen intogs en
föreskrift förutom den godkända högskoleutbildningen kundeattom
också utbildning kvalificerande för godkännande denannan vara om
har i huvudsak inriktning och omfattning högskoleut-samma som
bildningen. Det kollegiet på begäran utbildningsa-är som av en
nordnare utbildning skall kvalificerande.prövar Enom en anses
motsvarande bestämmelse finns intagen i 16 § andra stycket i de nu
gällande föreskrifterna.

Kommerskollegiet har hittills godtagit följande kurser kvalifice-som
rande:

DRK-utbildning Diplomerad redovisningskonsult. Utbildningen
anordnas Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.av

HFK-Högre Företagsekonomisk kurs. Utbildningen anordnas av
Sveriges Kontoristtörening.

ÖrebroControllerutbildningIHM:s i Göteborg, Stockholm och
kompletterad med med kurserna Beskattningsrätt och Ekonomi-
funktionens juridik. Utbildningen anordnas Institutet för högreav
marknadstöringsutbildning IHM.

Påbyggnadsutbildningen4. Ekonomi och Revision tillsammans med
tilläggskurs till denna. Detta utbildningsalternativ beslutär g.a.

nuvarande Skolverket under aweckling. Enbart studierav som
förepåbörjats den december1 1991 och avslutas senastsom

vårterminen tillgodoräknas.1994 kan

Utbildning till godkänd revisor. Utbildningen anordnas Liber-av
Hermods
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När det gäller de utbildningar utmönstrades 1985år har kollegietsom
föreskrivit övergångsregler. Enligt dessa regler får den före densom

julil 1986 har påbörjat sådan tidigare godtagen utbildning åberopaen
Över-denna kvalificerande till och med utgången 1993.årsom av

gångstiden bestämdär så den påbörjar sina studier i tid skallatt som
hinna fullgöra dessa på normal tid och dessutom hinna få fem års
praktik i revisorsyrket.

Vad gäller de övriga utbildningarna har kollegiet beslutat de inteatt
kommer godtas såsom kvalificerande för godkännandeatt studiernaom
har påbörjats efter den 1 juli 1993.

detNär gäller studierna i de eller utbildningsområdenämnen med
motsvarande inriktning sammanlagt minst 80 poäng redovisatsom som
i den inledningsvis gjorda uppställningen har kollegiet i sina före-
skrifter ställt vissa krav på studiernas inriktning. Kraven demotsvarar
krav kollegiet ställer på motsvarande studier inom respektivesom

för auktorisationämne 17 §. detNär gäller innehållet i dessa krav
hänvisas därför i denna framställning till den redogörelse tidigaresom
lämnats för auktorisation revisorer.som

6.2.2 Praktik

Revisorsförordningens praktikkrav

Utöver redovisade krav på teoretisk utbildning för godkännandenu
krävs revisorn denne skall ha praktiskutövat verksamhet iattav
revisoryrket på tillfredsställande undersätt minst fem 15 §ett år
första stycket punkten 5 revisorsförordningen.

Bestämmelsen har sin motsvarighet i handel revisorsstad-
Enligt dessa krävdes för bli godkänd granskningsman minstattgor.

fem praktiskårs verksamhet sådan beskaffenhet grundligattav
erfarenhet förvärvats såväl revision bokföring.om som

Liksom beträffande auktoriserade revisorer föreslog Auktorisation-
sutredningen för registrering revisor krav på praktiktidsom en av
minst fem år. Syftet med den praktiska verksamheten borde enligt
utredningen då fallet enligt revisorsstadgorna vederbörandesom attvar
erhöll grundlig erfarenhet revision och bokföring s. 156.en av

huvudregelnFrån på minst fem praktik finnsårs undantag.ett
Enligt §15 sista stycket förordningen får Kommerskollegium om
särskilda skäl föreligger, medge dispens. Auktorisationsutredningen
motiverade inte denna regel särskilt, endast Kommers-utan attangav
kollegium i särskilda undantagsfall borde kunna dispens 156.ge
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de dåvarande handelskammarstadgornaI lämnades vidare exempel
praktiken fullgöras,på hur kunde nämligen biträde hos auktorise-som

rad revisor granskningsmaneller godkänd eller ekonomichef ellersom
kamrer i affärsföretag. Vidare föreskrevs sökanden dessutomstörre att
skulle ha utfört eller verksamt deltagit i minst fem årsrevisioner

minstberörande affirsföretag alltför ringa storlek.tre av
det gällde praktikenNär ansåg Auktorisationsutredningen denatt

borde kunna förvärvas biträde hos auktoriserad eller registeradsom
revisor eller hos Riksrevisionverket eller kommunala revisionsorgan

Äveneller taxeringsavdelningar. tjänstgöring i affarsföretagpå på
internrevisionsavdelning och revisionsarbete i verksamhet bordeegen
enligt utredningen kunna godtas. Förslaget innebar skärpning ien
förhållande till handelskamrarnas revisorsstadgor tillså vida att
tjänstgöring ekonomichef eller kamrer i affärsñretag intestörresom
längre vidare skulle till buds.ståutan

frågaI praktikens innehåll föreslog utredningen likaledes vissom en
skärpning i förhållande till vad föreskrievs i handelskamrarnassom
revisorsstadgor. förslagetEnligt skulle vederbörande ha utfört eller
verksamt deltagit i minst årsrevisioner berörandeåtta minst fem
företag alltför ringa omfattning.av

Praktikkrav enligt Kommerskollegiums revisorsföreskrifter

finnsDet enligt Kommerskollegiets föreskrifter olikatvå vägar att
erforderlig praktik föruppnå godkännande revisor. Densom ena

förvägen står sökande med praktik hos auktoriseradöppen eller
godkänd revisor. andra gällerDen sökande saknar praktikvägen som
hos kvalificerad revisor.

IAlternativ

Föreskrifternas bestämmelser praktik för auktorisation revisorom av
i tillämpliga delar för godkännande revisorgäller 18 §. Detav

bl.a. minst praktiktideninnebär år skall fullgörasatt tre av genom
anställning hos auktoriserad eller godkänd revisor, revisonsbolag som

auktoriserad eller godkänd revisor auktoriseratinnehas eller ellerav
godkänt revisonsbolag.

kollegiet valt hänvisa tillAtt motsvarande alternativ föratt
auktorisation och endast de punkter där kraven skiljer sig skallange

markering. Praktiken för godkännande skallsom enses vara av
slag och fylla kvalitetskrav praktiken för auktori-samma samma som
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sation. Enligt kollegiets uppfattning kan inte praktikenaccepteras att
för godkännande blir någon andraklass-praktik. Endast i frågasorts

vissa, i föreskrifterna direkt angivna, kvantitetsmátt kan enligtom
kollegiet skillnader medges.

För till praktiken blir tillfredsställandeatt kvalitetatt ställsse av
kravetutöver på den skall allsidigt ochatt huvud-sammansattvara

sakligen kvalificerat slag, specifika krav på praktikens innehållav
under åren hos kvalificerad revisor. Särskilt angeläget det enligtären
kollegiet till sökanden till godkännandeatt får tillräckligattse en
erfarenhet revision. Därför krävs den till väsentlig omfattningattav
skall revision i företag. För dessa kravextern skallavse att anses
uppfyllda föreskrivs minst 1 000 timmars arbete med revision.
Formellt innebar detta bestämmelsennär trädde i kraft den 1 maj 1986

halvering det tidigare gällande kravet. För betydande andelen av en
sökande till godkännande innebar det dock enligt kollegiets mening
ändå drastisk höjning kraven kravet revisionpå inteen attav genom

omfattaavsågs verksamhet egentligän revision. Enligt denannan
praxis kollegiet tidigare utvecklat godtogs nämligen många gångersom

sådant arbeteäven hänföra till bokslutsarbete.attsom var
detNär gäller krav på erfarenhet revision i viss företagsstorlekav

gäller för godkännande omsättningen begränsadär till minst fematt
miljoner kronor. För auktorisation omsättningsvärdetär bestämt till tio
miljoner kronor. Enligt kollegiet femär gränsen miljoner lågnågot
även sådan omsättning normalt fordrar någor såsett närom en en
utvecklad ekonomi- och redovisningsfunktion. Som skäl för den låga

har kollegietgränsen anfört alltför många skulle frånatt utestängas
revisoryrket den högre.sattesom

Kravet på antalet utredningstimmar kvalificerat slag inte hellerärav
lika omfattande för den söker godkännande, nämligen 250 timmarsom

Även500 timmar för auktorisation. dettamot sänkningutgör frånen
det tidigare kravet på 500 timmar gällde till den 1 maj 1986.som
Utredningskravet har ställts bl.a. den bakgrunden revision-mot attupp
sverksamhet inte endast omfattar revision tillutgörs delutan stor av
konsultationer i olika avseenden. Kravet på utredningarna skallatt

kvalificerat slag enligt kollegiet bestämt upprätthål-vara av attavses
las. Det innebär bl.a. skattekonsultationer innefattande överväganden
och diskussioner regelmässigt förekommer i samband med bokslutsom
inte omfattas.

Av de obligatoriska fem årens praktik får högst två år ha fullgjorts
praktik sådanän handletts kvalificerad revisor.genom annan som av

Enligt föreskrifterna gäller här krav för auktorisation,samma som
nämligen möjlighet tillgodoräkna praktik vid utländskatt revisions-
byrå, vid företags avdelning för intern revision, vid Riksrevisionsver-
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länsskattemyndighetsvidrevisionsorgan,kommunalavidket,
vissa förutsättningarunderverksamheteller irevisionsenhet samtegen

medel-ekonomichef iredovisningschef ellertjänstgöring somgenom
företag.eller störrestora

regelgodkännandeförinfördes1986maj även1Den somsamma
godkännandetföregårdetunder årnämligenauktorisation,för att som

allsidigtkvalificerad ochdeltill väsentligverksamhetenskall avse
regeln denSyftet med är ävenrevision i företag. attsammansatt extern

revisionserfarenhetaktuellgodkännande skall ha såerhåller ensom
möjligt.som

för godkännandeberodde påtidigarefarmsregeln inte attAtt
denrevisionsverksamhet. Frånutövadesökandeinte denkrävdes att

yrkesökande utövamåstedock dengällerjuli 19851 att som
införa kravmöjlighetDärmed ocksårevisionsverksamhet. ettattgavs

revisionserfarenhet.aktuellpå

2Alternativ

godkändauktoriserad ellertillräcklig praktik hossaknarSökanden som
erforderliggodkännandeförfullgöramöjlighetharrevisor attm.m.

revision-tio årsminstrevisionsyrketiverksamhetpraktisk genom
Revisionsverk-verksamhet.ifullgöraskansverksamhet. Denna egen

inriktning gälleromfattning ochskallsamheten somsammavara av
godkänd revisor.ellerauktoriseradpraktiken hosfullgörför den som

§.3.000 19minstskall dockrevisionstimmarAntalet vara
kravet påomständighetendendockförtjänar nämnas attHär attatt

1988 detaktiebolagi samtliga år görigenomslogkvalificerad revision
praktikerforderligskaffa sigverksamhetiogörligtnärmast att egen

godkännande.för
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Utländska förhållanden7

avsnittet lämnas redogörelse för förhållandena i fleraI EG:sen av
för förhållandenamedlemsstater, i och Finland.Norgeävenmen

Tyngdpunkten i redogörelsen förhållandena i Danmark. EG:sAvavser
har Danmark, Tyskland, Nederländerna Storbritan-medlemsstater och

nien, Sverige, för lagstadgad revision byggersåsom påsystem som
flera revisorskategorier ocheller andra yrkesgrupper med motsvarande

ÖvrigaSå förhållandena iuppgifter. Norge och Finland. EG-är även
har enkategorisystem.stater

17. Danmark

Bolag omfattas bekendtgørelse af lov vissa selskaberssom av om
afläggelse årsregnskab dvs. aktieselskaber, kommanditaktie-av m.v. -
selskaber och anpartsselskaber bolag med begränsat ansvar är-
revisionsskyldiga.

börjar den januari 1995För räkenskapsår, 1 ellersom senare,
omfattas också vissa handelsbolag och kommanditbolag års-av
räkenskapslagen och därmed underkastade revisionsplikt. Det gällerär
handelsbolag och kommanditbolag där samtliga intressenter respektive
komplementären aktiebolag.är

revisionBehörigheten utföra lagstadgadatt

får revisorsyrket i Danmark.helst EndastVem utöva statsauto-som
SR och registrerede Revisorer RR fårriserede Revisorer utföra

lagstadgad revision.
SR- RR-revisorer behöriga revidera årsräkenska-Såväl är attsom

kommanditaktieselskaberi aktieselskaber, och anpartsselskaberperna
med avvikelser nedan I sådana bolag skall minstde nämns.som en av
revisorerna statsauktoriseret eller registreret revisor. Det framgårvara

61 §b. Stk. nämnda lag.av
publika bolag, aktieselskaber aktier eller obligatio-s.k. dvs.,I vars
föremål för offentlig kursnotering och försäkringsbolagärner

revisorer skall den skallföreligger krav på tvåatt utses, varav ene
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SR-revisor 61 § c.. Ett notsvarande krav gällervara föräven
näringsdrivande fonder.

Även i banker och sparbanker, kreditinstitut och börsmäklarbolag
skall minst två revisorer. Denutses skall statsauktoriserad,ene vara
och minst de övriga skall statsauktoriserad eller registrerad.en av vara

Enligt 61 § Stk. får industriministern bestämmanärmare
behörigheten utföra lagstadgad revisionatt årsräkenskaper för deav
RR-revisorer, har upptagits i revisorsregistret efter den 1 januarisom
1990. Med stöd det bemyndigande har i Erhvervs- Selskabssty-av og
relsens bekendtgörelse 712 den 22 oktober 1990 föreskrivitsnr. av
särskilda behörighetsregler för dessa revisorer.

Enligt föreskrifterna får sådan RR-revisor utföra lagstadgaden
revision årsräkenskaperna i bolag, såvida det balansdagenpåettav
inte överskrider två följande värden: 50 miljoner kronortre iav
balansomslutning, 100 miljoner kronor i nettoomsättning och 250
heltidsanställda i genomsnitt under räkenskapsåret. För det fall bolaget

delär koncern, helhet på moderbolagets balansdagen av en som som
överskrider två nämnda värden, får RR-revisorn hellertre inteav
utföra revisionen i det aktuella bolaget. En RR-revisor får dock utföra
revision moderbolags koncernräkenskaperett räkenskapernaav påom
moderbolagets balansdag inte överskrider två nämnda treav nu
värden. Som förutsättning gäller därvid revisorn behörigär utföraatt
lagstadgad revision för alla de bolag ingår i koncernen.som

Möjligheten låta RR-revisor utföra lagstadgadatt revision ien ett
bolag under räkenskapsår har överskriditett två desom angivnatreav
värdena upphör helt bolaget i fråga i två på varandra följandeom
räkenskapsår överskridit nämnda två värden. I sådant bolagtre ettav
kan alltså RR-revisor i registret efter denupptagen 1 novemberen
1990 inte även bolagets värdenutses räkenskapsår kommerom senare

gå under de kritiskaatt gränsvärdena.
Innebörden redovisade behörighetsregler är äldre RR-av nu att

revisorer, dvs. sådana upptagits i revisorsregistret före den 1som
november 1990 har fått behålla sin behörighet utföra lagstadgadatt
revision. RR-revisorer upptagits i registret efter nämnda datumsom
har i förhållande till de äldra revisorerna fått begränsad behörighet.en

Det innebär inte bara SR-revisorert.ex. att också äldre RR-utan
revisorer får utföra revision i bolag undantagnaär från de RR-som
revisorer upptagits i revisorsregistret efter den 1 november 1990.som
Som skäl för denna ordning har anförts de rättigheter tillkomatt som
de i revisorsregistret redan registrerade revisorerna inteupptagna bör
inskränkas.
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utbildning för SRpå teoretisk praktiskochKrav

följande utbildning:Sammanfattningsvis krävs för SR

i ekonomi; ellereller handelshögskola med HA HDuniversitet examen
respektive fyra deltidsstudierheltidsstudier årsmotsvarande årstre

ofeller Bachelor Commerce,Bachelor of Economics
cand. aud. motsvaranderevisorkandidatexamen, två årsmerc.

deltidsstudier of ineller fyra Masterheltidsstudier års commerce
Accountancy,

yrkesptaktik SR-byråpåminst års samttre en
revisorexamensprov hos Revisor-skriftligt och muntligtfyr-delat

kommissionen

kan beräknas till minstefter avlagd studentexamenUtbildningstiden
åtta-nio år.

särskild yrkesexamen revisorsexamenEn -

sökanden ha avlagtSR skallfå förordnasFör annatutomatt ensom
18 SR:s kontorefter fylldaoch i minst år årsärskild tre enexamen

revisionsarbetet.förekommandeutförandet det allmäntdeltagit iha av
bestämmelsernafastställer deSelskabsstyrelsen närmareErhvervs- og

och bedömningenavläggandetexamenskraven, examenavom examen,
tillsattförfarandet har styrelsenadministrera4 §. För att en

Revisorskommissionen.benämndkommission,

avläggaBehörighetsreglerför revisorexamenatt

revisorexamen har iskriftliga delensig till denfå inställaFör att av
visssökanden skall hakrav på närmareförfattningen ställts attupp

följande krav.bakgrund. Näroch praktisk Detteoretisk ärangiven tre
sökandenfordras för det förstakunskapernateoretiskagäller dedet att

för det andraaud. ochcand.revisorkandidatexamenavlagthar merc.
från det kalenderårtid räknatförflutit längre åtta årinte har ändetatt

erfarenhet fordrasfråga praktiskavlades. Irevisorskandidatexamen om
statsauktoriseraddeltagit i minst år påskall hasökanden treatt en
revisionsarbete.förekommandeutförandet allmäntirevisors kontor av

inriktad fyra huvudäm-pårevisorkandidatexamenfordrade ärDen
nämligenräkenskaper,för revisionnesområden av
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omfattandeRevision; bl.a. revisionsteori, revisionsprinciper och
revisionsmetoder inklusive revision årsräkenskaper, revisionsplan-av
läggning, statistik och adb-revision, revisionsberättelser, revisions-
regler revisionsetik.och

Redovisning; omfattande bl.a. redovisningssystem,externa
redovisningsteori, årsräkenskaper, koncernräkenskaper, interna
redovisningssystem, kapitalmarknadsförhållanden och offentligextern
rapportering.

Skatterätt; omfattande bl.a. rättskällolära, skatteforvaltning och
skatteprocess, inkomst- och förmögenhetsbeskattning för fysiska och
juridiska och gåvobeskattning skatteplanering.samtpersoner, arvs-

Handelsrdtt; omfattande bl.a. obeståndsrätt, familje- och arvsrätt,
finansiering och bolagsrätt.

utbildningenI ingår dessutom tvärfackligt seminariearbete ochett en
skriftligstörre avhandling.

För revisorkandidatutbildningenpå fordrasatt antas någon av
följande examina; allmän handelsekonomisk HA, ekonomiskexamen
handelsexamen Cand.oecon eller handelsekonomiskdiplomutbildning

HD.i redovisning För HD gäller vidare särskilt prövningsför-ett
farande i handelsekonomiämnena och nationalekonomi. finnsDet

möjlighetäven efter särskilt tillståndsförfarandeatt ett anta personer
med utbildning, i juridik. Vanligen fordras det.ex. måsteannan att
avlägga särskilt antagningsprov se Undervisningsministerietsnärmare
bekendgørelsen 190 af den 31 1987.nr. mars

Utöver angivna krav visspå utbildning för få avlägganu att
revisorexamen har vidare ställts krav den teoretiska ochattupp
praktiska utbildningen måste ske i viss ordning för den skall fåatten
tillgodoräknas sökanden. Därvid gäller hela praktiktiden skall haatt

efter avlagdägt revisorkandidatexamen. Alternativt får två årrum av
praktiktiden har efterägt och praktikár ha ägtettrum examen rum
efter det sökanden har påbörjat sin revisorkandidatutbildningatt

§7.2

HD-examen krävs föräven tillträde till den revisorutbildningen för registrerade
revisorer på handelshögskoloma, dock något särskilt prövningsför-som utanges
farande.
7 När det gäller registrerade revisorer får praktikår föregå den teoretiskaett

grundutbildningen.
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få delta iFör den muntliga delen revisorexamen fordrasatt attav
har klarat det skriftliga provet.man

Examinationsförfarandet

Examen kan bestå sammanhängande skriftlig uppgift populärtav en
kallad följetongsuppgiften eller särskilda skriftliga uppgifter.treav
Oavsett vad, skall uppgifterna lösas på varandrapå följande dagartre
4 § stk.1.

Det skriftliga och muntliga skall säkerställa kandidaternasprovet
praktiska duglighet inom de områden hör till de statauktoriseradesom
revisorernas verksamhet. Som exempel på sådana verksamhetsområden

i författningen revisionsplaner, revisionsberättelser, revisionspå-anges
teckningar, räkenskapskritik, likvidation, ackord, konkurs, dödsbon

skatteberäkningar och rådgivning i skattefrågor, finansiering,m.m.,
kalkylering, räntabilitetsundersökningar, undersökningar i samband
med rationaliseringar, koncernräkenskaper administrativsamt
organisation med inriktning på redovisningssystem eller kritik av
sådana 4 § stk 1.system

Examen sker gång året. Antal examensförsök begränsadeären om
till För det fall särskilda omständigheter föreligger fårtre. Revisor-
kommissionen medge undantag från denna begränsning 6 §.

Bedömningen de skriftliga och muntigaav proven

Erhvervs- Selskabsstyrelsen sedanutnämner, Revisorkommissionenog
givits tillfälle sig, examinatorer för de muntliga examinatio-att yttra

och för delta i bedömningen dessa och de skriftligaattnerna av
uppgifterna. skriftligaDe uppgifterna skall bedömas minst två ochav

muntliga examinationernade minst kommissionens med-treav av
tillsammanslemmar med examinator.en

godkändFör utfärdas bevis med angivet betyg. En 13-examen
gradig betygsskala tillämpas i enlighet med de bestämmelser isom
övrigt gäller för högre utbidlning i Danmark.

Besvärsrätt

Den missnöjdär med bedömningen kan anföra besvär hossom
Revisorkommissionen. Examinatorer och har efter förnyadcensorer
prövning antingenrätt ändra sin tidigare bedömningatt höjaattgenom
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betyget eller vidhålla sin bedömning. De får således inte rättattupp
ned betyget för eller underkännasätta tidigare godkäntatt att ett prov.

det fall kommissionensFör ordförande och klaganden medger det får
de upphäva examinationen och låta kandidaten genomgå en ny
examination.

Utländsk kanrevisor uppnå statsauktoriserad revisorstatus som

Förutsättningarna för utländsk revisor erhållaatt status stats-en som
auktoriserad revisor i Danmark beror ansökanpå sker i enlighetom
med revisorlagens bestämmelser eller i enlighet med reglerna om
ömsesidigt erkärmande examensbevis lov 291 af maj 1991av nr.

adgang till udøvelse af visse erhverv i Danmark för statsborgereom
i Europa-,iske FaellesskaberDe de nordiske lande.og

Enligt revisorlagen kan Erhvervs- Selskabsstyrelsen auktoriseraog
i utlandet har erhållit utbildning, kan likställas medpersoner, som som

utbildningenden danska till statsauktoriserad revisor 2 § revisorla-
gen. Enligt praxis har Erhvervs- Selskabsstyrelsen krävt attog
följande förutsättningar skall uppfyllda, nämligentre vara

det aktuella landets auktorisationsbestämmelser exarnenskravatt
i huvudsak de danska bestämmelserna,motsvarar

praktikårs på statsauktoriserad revisors kontor ochtre en
med godkänt resultat avlagt den muntliga på danska delen av

revisorexamen med inriktning bolagsrätt,på och skatterätt.arvsrätt
medborgare i EG-ländernaFör har införts särskilda regler för att
dansk auktorisationuppnå statsauktoriserad revisor i över-som

ensstämmelse med EG:s direktive ömsesidigt erkännandeom av
examensbevis.

Personer lagstadgadäger rätt revision iutövaatt ett annatsom
medlemsland kan inställa sig till lämplighetsprov. Syftet medett

konstatera sökanden har sådan kunskapär dansk lag,provet att om om
administrativ och rättslig praxis vederbörande kan erhållaatt stats-
auktorisation för revision i Danmark.utöva Provet omfattaratt
näringsrättsliga regler, skatte och skatteförvaltningsrätt, årsredovis--
ningsregler och regler utförande revisioner och utformingenom av av
revisionsberättelser. bestårProvet skriftlig del och muntligav en en
del3.

3 Låmplighetsprovet utformatshar Revisorskommissionen i linje med de tvåav
Vägledningar den har beslutat för revisorsexamen för kandidater med cand. aud.

revisorkandidatexamen.examen
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på teoretisk praktisk utbildning förKrav och RR

Sammanfattningsvis krävs för följande utbildning:RR

särskild grundläggande revisorutbildning handelsskola;på motsvarande
deltidsstudier, eller handelshögskola;års motsvarande årstresex

heltidsstudier,
yrkespraktik RR-byråminst års påtre samten

skriftligt revisorexamensprov Examinationsnämndenhosl

Utbildningstiden efter avlagd studentexamen kan beräknas till år.sex

särskild yrkesexamenEn revisorexamen-

få avlägga revisorsexamen fordrasFör sökanden har genomgåttatt att
grundutbildning har bestämts Undervisnings- och Forsk-en som av

ningsministeriet.
krav teoretiskUtöver nämnda på utbildning krävs sökandenattnu

efter fyllda 18 år har minst praktikgenomgått års på RR- ellertre en
SR-revisionsbyrå och där utfört allmänt förekommande bokförings-,
räkenskaps- och revisionsmässiga uppgifter. Minst praktikti-två år av
den skall ha under de föregåttår kvalifikationsexa-ägt trerum som
menstillfállet. får förflutitHögst år ha efter utgången detsex av
kalenderåran den teoretiska grundutbildningen avslutades.

Grundutbildning till revisor

finns finns det jämförbara utbildningsvägarDet två för fåattnumera
nödvändiga förkunskaper för få avlägga kvalifikationsexamen. Ut-att
bildningen kan dels fås handelsskola, dels handelshögsko-på påen en

Avsikten med den revisorsutbildningen harla. varit EG:s kravattnya
uppfyllas,skall heller inte Utbildningen kvalificerarmen mer.

registrerade revisorerframtidens verka inom EG. Undervisnings-att
Forskningsministeriet har sålunda i bekendtørelsen 925 af denog nr.

18 december 1991 uddannelse til revisor inledningsvis angett attom
syftet med utbildningen de studerande nödvändig teoretiskär att ge
kunskap de förhållanden relevanta för lagstadgadär utövaattom som
revision handlingarde i artikel punkten i1 l direktivetav som anges
84253EEG förmåga praktiskt tillämpa kunskaperna isamt att
revisionsarbetet 1 §. Tidigare gällde lägre krav teoretiskavsevärt
utbildning.
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Revisorutbildning handelsskolornapå

teoretisk deltidsutbildningfrågaDet är motsvarar treom en som
heltidsår 3 §. Utbildningen sträcker sig och uppbyggdåröver ärsex

moduler. baseras den studerande samtidigt skalli 12 Den på att vara
praktisk inom revisorsyrket. jämförbarverksam Den medär en

universitetsnivå.grundutbildning på
utbildningen enligttillträde till krävs huvudregeln studentexa-För

motsvarande.Äveneller utbildningsbakgrund bedömsannanmen som
får särskild prövning ilikvärdig godtas med eller enlighet medutan

4 §.vad varje handelsskola bestämmer
omfattarUtbildningen sju centrala ämnesområden. I § räknas7

viktas förhållandeämnesområdena och i till utbildningens samladeupp
omfång, nämligen redovisning 25%, revision 25 96, Skatterätt
22,5% handelsrätt 7,5%, handelsekonomiska hjälpmedel 10%,
engelska 5 % och huvuduppgift 5 %en

Varje ämnesområde omfattar i sin antal fackämnen med visstetttur
andel i förhållande tillomfång. 8 § arbetsår enligtI ämnenas ettanges

följande.

Ämnesområde redovisning 30%, intern redovisning 30% ochextern
15%.särskild redovisning

Ämnesområde revisionsteori 45 96, revisionspraxis 15% och hur man
använder statistik 15%.
Ämnesområde allmän Skatterätt 45% och speciell Skatterätt 22,5%.
Ämnesområde handelsrätt 02,5%.
Ämnesområde nationalekonomi och internationell ekonomi 15% och
eknomisk analys 15%.
Ämnesområde engelska 15%.
Ämnesområde examensarbete 15%.

gäller kompetensen hos de lärare används vid handelssko-När det som
skall ha utbildning kandidatnivålorna föreskrivs dessa påatt samten

erfarenhet de undervisar Vidare föreskrivspraktisk det ämne attav
visar de har tillräckliga pedagogiska ochde skall avlägga attprov som

undervisa 12 §.praktiska färdigheter för att

handelshögskolornaRevisorsutbildning på

teoretisk vidareutbildningen deltidDet årsär motsvarar etten som
heltidsutbildning 24 §. tillträde till utbildningen fordrasFör att

avlagt handelsekonomisk diplomex-sökanden med godkänt resultat har
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HD i räkenskapsväsen eller likvärdig utbildning 25 §.annanamen
efterHD-utbildningen studentexamen två-årigär påbyggnadsut-en

bildning i revisorsrelevanta Sammanfattningsvis omfattarämnen.
utbildningen heltidsstudier.årstre

Revisorsutbildningen handelshögskolorna omfattapå skall följande
ämnesområden, de inte i rimlig omfattning ingår i HD-utbild-om

nämligenningen,
Räkenskapsrevision,-

kritiskAnalys och granskning årsräkenskaper,av-
redovisning,Allmänt om-

Koncernredovisning,-
internLöpande bokföring och redovisning,-

kontroll,Intern-
Principer för ärsräkenskaper och koncernredovisning värde-samt-

ringsmetoder tillmed hänsyn balansposter och bokslutsdispositioner,
Juridiska och yrkesmässiga principer för lagstadgad revision och för-

de utför revisionen,personer som
Bolagsrätt,-
Konkursrätt,-
Skatterätt,-
Civil- och handelsrätt,-
Arbetsrätt och lagstiftning social trygghet,om-
Informationssystem och datamatik,-
Matematik och statistik,-
Grundläggande principer för ekonomistyrning.-

kvalifikationsexamenEn för bada utbildningsvägarnagemensam

Båda utbildningarna avslutas med kvalifikationsexa-sagtssom ovan en
samtliga ingår iöver utbildningenspänner ämnen ochmen som som

förmågan använda de teoretiska kunskaperna i praktiken. Iatt
bekendgørelsen hänvisas härvid till artiklarna 5 och 8 i direktivet
84253EEG. Examen skriftlig. Den grund förär utgör iatt upptas
revisorregistret 37 §.

4 Jfr artikel i direktiv 84253EEG.6

16113.070:6
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Behörighetsreglerför fd avläggaatt examen

fordrasfå inställa sig till med resultatFör godkäntatt attexamen man
antingen den revisorsutbildning meddelas handels-genomgått påsom

skolorna eller meddelas handelshögskolomaden på och företersom
intyg från Erhvervs- Selskabsstyrelsen fullgjord föreskrivenog om

dennapraktisk utbildning. Från huvudregel finns undantag.två
Undervisningsministeriet får dels medge den haräven som annan
utbildning inställa sig till och dels den saknar vissatt examen ge som
utbildning dispens. Som förutsättning gäller därvid ministerietatt
innan den beslutar höra den exsamenskommissionmåste som ansvar
for examinationstörfarandet 38 §.

Examinationsförfarandet

särskilt tillsatt examenskommission för kvaliñkationsex-En ansvarar
tioKommissionen består medlemmar. Erhvervs-amen. av og

medlemmar FöreningenSelskabsstyrelsen tvâ och registreradeutser
revisorer och Föreningen statsauktoriserade revisorer vardera en

övriga medlemmarna skallmedlem. De de skolorrepresenterasex som
meddelar revisorutbildningen. Handelshögskolorna och universiteten

fyra och handelsskolorna medlemmarmedlemmar två 39 §.utser
omfattning,Kommissionen beslutar antal uppgifter ochom examens

Kommissionen förtidpunkten för utarbetandetansvararom examen.
examensuppgifterna. Examensuppgifterna bedöms efter enav

tvågradig skala,
beståttej bestått. Examinationen utbildningsinstitutioner-påäger rum

Förfarandet anonymitet 40 §.skall garanterana.
revisorutbildningen avslutad med godkäntNär resultat påär

kvalitikationsexamen utfärdar examenskommisionen bevis häromett
studerande 41 §.till den

Besvärsrätt

missnöjd med bedömning kan överklagaDen är censorernassom
examenskommissionen. Examenskommissionenstill beslutdenna kan

överklagas till 42 §. Andra beslut fattas utbildningsin-inte som av
stitutionerna med stöd denna bekendgørelse kan däremot överklagasav

Undervisningsminsteriet 43 §.till
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Utländsk kanrevisor uppnå registrerad revisor.status som

När det gäller har utbildninggenomgått i utlandet kanpersoner som
Erhvervs- och Selskabsstyrelsen efter ansökan godkänna, den,att som

hanvisar genomgått utbildning, efter styrelsens skön kanatt en som
jämställas med sådan utbildningen förutsätts för få avläggaatten som

kvalifikationsexamen, och i övrigt uppfyller förutsättningarnaen som
för registrering, kan registreras i revisorsregistret. Ett sådant god-
kännande får beroendegöras sökanden avlägger lämplig-att ettav
hetsprov, till form och innehåll fastställs styrelsen. Beslutsom av om
lämplighetsprov har inte fattats.ännu

Övergångsregler för de är under utbildning till registeradsom
revisor

För före januariden 1 1990 har påbörjat teoretisk ellerpersoner som
praktisk utbildning, skall intill utgången 1995 6årår kunnaav

i registret efter äldre regler, förutsatt de i övrigt uppfyllerupptas att
förutsättningarna för i registret. Bestämmelsen äratt upptas en
tillämpning artikel 18 i åttonde bolagsdirektivet.av

Begreppet påbörjad teoretisk och praktisk utbildning tillämpas
liberalt. teoretiskEn utbildning påbörjad i de fallenävenanses en

isökande utbildning har påbörjat studier i ämne kanetten som
meritöverföras till någon de utbildningar krävs för registe-av som
ring i revisorsregistret. När det gäller tillämpningen begreppetav
påbörjad praktisk utbildning samtliga anställda på RR:sanses en
eller SR:s kontor före den 1 januari 1990 och har varit sysselsattasom
med boförings-, räkenskaps- och revisionsarbete omfattade av
begreppet. gällerDet medarbetareäven anställdasom var som
revisorselever.

januariFrån den 1 1990 skärpte Erhvervs- Selskapsstyrelsenoch sin
praxis i fråga krav praktiktid.på Efter detta datum iom upptas
revisorsregistret endast den har minstgenomgått års praktiktidtresom
hos RR eller SR 1 § andra stycket punkten 6 i lovbekendtgø-en en
relsen 57 den 19 januari 1989. Dispens från detta kravnr. av ges
endast under förutsättning sökanden praktiska utbildning haratt ägt

under överinseende SR eller RR eller revisor, irum av en en som
överensstämmelse med revisorslagen efter begäran har deponerat sitt
förordnande eller struken revisorsregistret.är frågaI praktikti-ur om
dens innehåll gäller krav för den genomgått tiden hossamma som som

SR.RR elleren
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7.2 Tyskland

Lagstadgad revision aktiebolag Aktiengesellschaft har förekommitav
i Tyskland sedan början 1930-talet. I samband med det fjärdeav att
bolagsdirektivets det s.k. årsbokslutsdirektivet införlivades år 1986
medförde det för första gången legalt krav på lagstadgadatt ett
revision även uppställdes bolagsformenpå Gesellschaft mit besch-
ränkter Haftung GmbH. Mindre GmbH-bolag har dock undantagits
från detta krav. Från och med årsskiftet 199091 omfattas även
bolagens koncernredovisningar införlivandet det sjundegenom av
bolagsdirektivetf revisionsskyldighet.av

Följande verksamhetsformer omfattastre årsbokslutsdirektivet,av
nämligen 1 Aktiengesellschaft AG, 2 Kommanditgesellschaft auf
Aktien KGaA 3och Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH

De verksamhetsformernatre kapitalassociationerutgör och former
därav. De jämförbaraär med den svenska verksamhetsformen
aktiebolag. Erforderligt grundkapital för bilda AG minstäratt ett
100.000 DM. För KGaA, verksamhetsformär mella AG ochsom en
GmbH, fordras likaså för den i ägarkretsen ingående juridiske

AG minsta grundkapital på 100.000ett DM. Erforderligtpersonen
grundkapital för GmbH minst 50.000är DM.

När det gäller skyldigheten upprätta årsredovisningaratt i dessa
associationer har den gjorts beroende hur associationen sestor ärav

267närmare § Handelsgesetzbuch HGH.

Små bolag endast deär bolag inte överskrider två följandesom treav
värden.

3.900.000 DM i balansomslutning.
8.000.000 DM i nettoomsättning.
Medelantalet under räkenskapsåret anställd 50.

Medelstora bolag de bolagär överskrider två nämndasom treav ovan
värden inte två följande värden.tremen av

15.500.000 DM i balansomslutning.
32.000.000 DM i nettoomsättning.
Medelantalet under räkenskapsåret anställda 250.

5 Direktiv 78660EEG.

° Direktiv 83349 EEG
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Stora bolag de bolagär överskrider två nänndasom som treav nyss
värden. Stora bolag är de bolag,även de i övrigt uppfylleroavsett om

nämnda förutsättningar, aktier eller andra värdepappernu ärvars
noterade på någon börs inom EG.

För små och medelstora kapitalassociationer har vissa lättnader
föreskrivits i fråga hur omfattningen årsredovisningen 276 §om av
HGH. Vidare omfattas inte GmbHsmå revisionsplikt.av

Genom lagstiftningen haratt till EG:s fjärde ochanpassatsnumera
sjunde bolagsdirektiv gäller i princip redovisningsbestämmel-samma

dvs. i fråga kontroll och offentliggörande redovisningenser, förom av
aktiebolag och GmbH.

Vid jämförelse med svenska förhållanden kan konstaterasen att
revisionsplikten mindreär omfattande i förhållande till vad gällersom
i Sverige. Det beror på de minsta bolagenatt är undantagna i
Tyskland. Det förtjänar dock påpekas de bolag undantagits haratt som

anlita särskilda skatterådgivare Steuerberateratt för upprättaatt
deklarationer, löne- och avgiftsberäkningar s.k. skattebokslut.samt

Behörig utföra lagstadgadatt revision

Behörig granska årsredovisningatt enligtär gällandem.m. nu
bestämmelser Wirtschaftsprüfer WP och Wirtschaftsfrüfungs-
geselleschaften WP-bolag. Behörig granska årsredovisningatt m.m.
i medelstora GmbH förutomär WP och WP-bolag också vereidigter
Buchprüfer och Buchprüfungsgesellschaften Buchprüfer-bolag, se
319 § HGH.

I Tyskland infördes auktorisationsbestämmelser år 1931. Be-
stämmelserna infördes samtidigt med kravet lagstadgadpå revison av
publika aktiebolags årsräkenskaper. Auktorisationen skedde från
början handelskammare. Sedan år 1961 hargenom staten ettgenom
särskilt offentligrättsligt Wirtschaftsprüferkammer, handorgan, om
auktorisationsverksamheten, vilken regleras i särskild lag, Wirts-en
chaftsprüferordnung WPO. De auktoriserade betecknas Wirts-
chaftsprüfer WP.

WP hade från början monopol på utföra lagstadgad revision.att En
förändring inleddes i och med införandet kravet på revisionav av
GmbH-bolagen. Bolagen hade tidigare anlitat Steuerberater yrkesråd-
givare i skattefrågor. Dessa yrkeserådgivar begärde de skulleattnu
auktoriseras för dessa revisionsuppgifter i stället för WP.
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En ytterligar revisorkategori införs

TysklandI hade redan före 1961år då över auktorisationenstaten tog
införtsWP kategori auktoriserade revisorer vid sidan WP,av en om

benämnda vereidigte Buchprüfer, får den då imotsvarasom anses
Sverige förekommande kategorien godkänd granskningsman. Efter är

År1961 auktoriserades dock inte revisorer denna kategori. 1986 lätur
kategorien, i modifierad form och med krav påman en annan

kompetens, återuppstå vid införlivandet det fjärde bolagsdirektivet.av
vereidigteEn Buchprüfer kan beskrivasnärmast edsvurensom en

bokförare eller revisor. Endast Steuerberater, StB, skatterådgivare
och Rechtsanwalt, RA, advokat kan kvalificera sig vereidigtesom
Buchprüfer. Ett motiv för denna ordning önskadeattvar man ge
skatterådgivarna och advokaterna begränsad revisionsrätt utanen att
sudda ut mellangränserna yrkesgrupperna. Ett motivannat attvar
all tillsyn revisionsverksamhetenöver skulle ske Wirts-ettav organ,
chaftsprüferkammer. Kvalifikationskraven för skatterådgivare,
advokater och revisorer likvärdiga.är

dettaI sammanhang kan nämnas WP och farvBP endastutövaatt
sådana yrken förenligaär med revisionsverksamhet. Förenlig ärsom
bl.a. sådan verksamhet advokat och skatterådgivar bedriversom en
43 § 4 l WPO. Enligt uppgift 90ärst. än WPp. procentmer av
förordnade StB och omkring fem RA. Motsvarandeprocentsom som
siffror gäller föräven vBP.

En vereidigte Buchprüfer vBP behörigär utföra lagstadgadatt
revision i medelstora GmbH-bolag. I praktiken dockutgör revisions-
arbetet mindre del deras yrkesverksamhet. Deras huvudsakligaen av
sysselsättning skatterádgivningutgörs och juridisk rådgivning.av

detNär gäller lagstadgad revision aktiebolagens årsredovisningarav
och koncernredovisningar denär uppgiften reserverad enbart för WP.

påKrav teoretisk och praktisk utbildning for
Wirtschaftsprüfer

Sammanfattningsvis krävs för följandeWP utbildning:

högskoleutbildning fyra år med inom orådena handel.examen
ekonomi, juridik, teknik eller jordbruk eller nationalekonomi,
minst fem års yrkespraktik, minst fyra år avseende revision,varav
skriftligt och muntligt revisorexamensprov
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Undantag från kravet på högskoleexamen

Kravet på avlagd högskoleexamen kan bortses från sökandenen om
har minst tio års tillfredställande yrkeserfarenhet anställd hossom en
WP, WP-bolag, kooperativ revisionsförening,ett revision-en ett
skontor hos förening sparbanker m.fl.en av

Kravet högskoleexamenpå kan bortsesäven från i det fallet
sökanden har avlagt ekonomisk eller yrkesinriktaden examen annnan

med ekonomisk inriktning.examen
Kravet på sådan kan slutligen bortses från sökanden harexamen om

yrketutövat vereidigter Buchprüfer eller Steuerberater i minstsom en
fem år.

WP:s utbildningsbakgrund

WP har inte framgår den tidigare redogörelsen enhetligsom av en
universitetsutbildning. Det flertalet har regel handelsexa-stora som en

70%. Av Övriga utbildningar juridikutgörmen, 7%,ca ekonomica
7%, teknik och jordbruk 1-2%, högre teknisk utbildning 2-3%ca

.Omkring 10 % har utbildning universitetsutbildning.änannan

Utbildning utomlands

En utomlands inhämtad utbildning godtas motsvararden denom
inhemska utbildningen. Beslut tillgodräknande fattas denom av
antagningsstyrelse huruvidavgör sökande får iprövas slutligsom en

för WP.examen

Undantag från kravet fempå ars praktiktid

Kravet fyra års revisionserfarenhet uppfylltär sökanden kanom
visa han har utfört revision räkenskaperatt i överensstämmelse medav
allmänna affärsekonomiska principer.

Revisionserfarenheten måste ha erhållits antingen i den sökandes
verksamhet eller anställd hos någon enskildegen eller firmasom

verksam med revision och förvaltning, i samverkande revisions-en
förening, på revisionskontor för föreningett sparbanker ochen av
clearingavräkningbanker eller i revisionsinstitut för allmänett
entities.
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internrevisor i relativtErfarenhet företag ellerstora somsom
revisionserfarenhetSteuerberater får räknas till högst två år.som upp

tjänst,gäller för revisorer i allmän de kan visa deDet attsamma om
självständigt utfört revision för relativt organisationer.stora

Revisionserfarenhet erhållits utomlands får tillgodoräknassom upp
till praktiken har skett tillsammans med ellertvå år part-personerom
nerskap yrkesstandard jämförbar med WP:s yrkesstandard.är envars

fordrade fyra revisionserfarenhet skall kandida-Minst två år årsav
deltagit i revision räkenskaper och i arbetet med revisionsbe-haten av

vereidigterunder WP-bolag, Buchprüfer,rättelser WP, etten
Buchprüfer-bolag kooperativ revisionsförening med anställdeller en

tiden skall sökanden ha deltagit i utförandetUnder den härWP. av
revisionsberättelser.lagstadgad revision och förberett därtill hörande

revisionserfarenhet gäller dock inte för de sökandeKravet på som
vereidigterStuerberater eller Buchprüfer förhar varit verksamma som

till tio yrkeserfaren-de femton i vilka åråtminstone åren,senaste upp
Steuerbevollmächtiger får räknas in.het som

Slutlig examination

teoretisk och praktisk utbildning sökandenEfter avslutad måste
särskildavlägga en examen.

uppdelad i skriftlig och muntlig del.Examinationen Denär en en
sju dagenskriftliga examinationen består tvåettav prov om varav- -

förföretagsekonomi och nationalekonomi gällerrevision, tvåavser
gäller för Rechtsanwalt ochvereidigte Buchprüfer, handelsrättett

gäller för Steuerberater och vereidigte Buchprüfer.Skatterätttvå
examinationen har sökanden fåEfter ha bestått rätt ettatt utatt

certifikat Oberste Landesbehörde, högsta delstatsmyndigheten 15av
föreskriven §WPO, först efter det han avlagt yrkesed 17§ men

WPO.

Steuerberater

möjligt för redan har kvalificerat sigEnligt 13 § WPO det denär som
förenklad examination förSteuerberater WP. Igenomgåatt ensom

examinationen sökanden undantagen från kravetden påär att
såvittskriftligen och muntligen skatterätt.prövas avser
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Vereidigte Buchprüfer

Även den vereidigteär Buchprüfer får genomgå reduceradsom en
WP-examination. Det innebär denne han dessutom Steuerbe-äratt om

befriad från skriftligtär och muntligt vad Skatterätt,rater prov avser
Ärföretagsekonomi och nationalekonomi. han i stället Rechtsanwalt

han befriad frånär handelsrätt, företagsekonomi och nationalekonomi.

Medborgare från G-landE

s.k.Det utbildningsdirektivet har introducerats i Tyskland juli 1990.
EG-medborgareFör gäller därvid de inte behöver dengenomgå föratt

WP normala utbildningsvägen får i stället avlägga särskiltutan ett
lämplighetesprov för WP, bestående skriftligt och muntligtett ettav

Provet hålls på tyska.prov.

påKrav teoretisk och praktisk utbildning för vereidigte
Buchprüfer

Sammanfattningsvis krävs för följandevBF utbildning:

kvalificerad Steuerberater eller Rechtsanwaltsom
minst fem års yrkesverksamhet Steuerberater eller Rechtsanwaltsom
skriftlig och muntlig examination för vBP

Som förutsättning för avlägga för krävsvBF sökandenatt attexamen
kvalificerad Steuerberater eller Rechtsanwalt och har utövatsom

respektive yrke i minst fem år. Något krav sökandenpå skall haatt
yrket självständigutövat yrkesutövare ställs inte inte hellersom upp,

yrket skall ha fortlöpandeutövats under denna tid.att
Av de fordrade fem åren krävs minst år revisionsverk-att tre avser

samhet 9 § WPO. Revisionserfarenheten skall ha erhållits antingen
verksamhet elleri anställd hos eller företagegen ettsom en person

verksamhet omfattar revision och förvaltarskap, hosvars t.ex. en
revisionsbyrå, till sparbanker och andra banker knutet revisionsor-ett

eller till den offentliga förvaltning knutet särskilt revisionsorgan.gan
Även yrkeserfarenhet intemrevisor i bolag ellerstorasom som

Steuerberater och i offentlig tjänst får tillgodoräknas praktik,som
dock inte med år.än ettmer

Minst de fordradetvå år skallåren sökanden ha deltagit itreav
utförandet revision årsberättelser inklusive upprättandetav av av
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revisionsberättelser under handledning WP eller vBP. Dennaav en en
handledning får ske hos sådana revisionsorgan o.dyl nämntssom ovan

där finns WP anställd.om en
För det fall sökanden har yrkesmässigutövat verksamhet som

Steuerberater under minst 15 år han uppfylla kravet på revision-anses
serfarenhet.

Examination

Efter ha uppfyllt fordringarna vadatt gäller teoretisk och praktisk
utbildning skall sökanden avlägga särskilden examen.

Examinationen uppdeladär i skriftlig och muntlig del. Ex-en en
aminationen lagstadgad revision årsredovisning i medelstoraavser av
GmbH-bolag, företagsekonomi och nationalekonomi, handelsrätt med
tyngdpunkt ifrågavarandepå bolag och yrkesetiska normer.

Det skrifliga omfattar 4-6 timmar och detprovet muntliga högst en
timme. Vissa begränsningar gäller för de fall någon misslyckas. Högst

försök gäller för varjetre och tillstånd för examineras fårattprov ges
höst gånger.tre

Efter det beståtts utfärdas certifikat.att provet Dessförinnanett
måste sökanden avlägga yrkesed.

7.3 Nederländerna

Först i slutet 1960-talet infördes bestämmelser i nederländskav rått
innebar vissa bolag blevstöre skyldigaatt tillsättasom att externa

revisorer för kontroll bolagens räkenskaper Vid sidanav m.m. om
denna i lag föreskrivna skyldighet förekom även på grund avtalav

räkenskaperna skulle kontrollerasatt sådanm.m. revisor.av en
Genom implementeringen år 1988 det fjärde bolagsdirektivet7av
årsbokslutsdirektivet ålades fler bolag denna skyldighet. Implemen-
teringen innebar avsevärd ökning antalet bolag där lagstadgaden av
revision krävdes. Numera gäller samtliga såväl medelstoraatt som

bolag måste låta årsredovisningarnastora revideras kvalificeradav en
externrevisor uppfyller de villkor ställs i åttonde bolags-som som
direktivet. Revisionsplikten har dock inte utsträckts till omfattaatt

deäven små bolagen.

7 Direkitv 78660EEG.
3 Direktiv 84253EEG.
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Vid jämförelse med svenska förhållanden kan konstateras atten
revisionsplikten inte lika omfattande iär Nederländerna.

Behörigheten utföra lagstadgad revisionatt

Revisorerna i Nederländerna uppdeladeär i två revisorsorganisationer,
nämligen Nederlands Instituut Register Accountants NIVRA förvan
Register Accountants RA och Nederlandse Orde Accountants-van
Administratieconsulenten NOVAA för Administratieconsulenten
AA.

yrkesorganisationernaAv tidigareansågs endast RA-revisorn
lagligen revisor och endast medlemmar från den organisationensom
tilläts utföra revision och utfärda revisionsberättelse. AA-revisorer var

regel verksamma i mindre bolag med krav på offentlig redovis-som
ning och hade till uppgift sammanställningar ochgöra granskningaratt

verksamheten, inteöver revision. En AA-revisor således intemen var
behörig utföra revision. kanDe jämföras mednärmast redovis-att
ningskonsulter i Sverige.

En utökad revisionsplikt har emellertid medfört antalatt ett stort
medelstora bolag kom omfattas denna, vilket vidare upphovatt av gav
till problem för de AA:revisorer redan engagerade i dessasom var
bolag. För blevAA det uppenbart införandet revisions-attgruppen av
plikt för nämnda bolag skulle leda till minskade marknadsandelar för
dem.

NOVAA begärde med stöd artiklarna 20-22 i åttonde bolags-av
direktivet, bl.a. sikte det förhållandetpå det i vissatar attsom
medlemsstater finns flera kategorier revisorer vilka någon ellerav

inte uppfyllernågra direktivets kvalifikationskrav, AAatt gruppen
skulla godkännas utföra lagstadgad revision i ochsmå medelstora
bolag.

I de diskussioner sedan fördes mellan reviosrorganisationernasom
grund olika lagförslag rörande behörigheten för AA utföraattav

lagstadgad revision huvudfrågan vilken nivå AA:s tilläggsut-var
bildning skulle ligga förpå de kvalifikationskravatt motsvara som
ställs i revisorsdirektivet. NIVRA förordade sådanattupp en
utbildning skulle ligga på nivå RA:s universitetsut-samma som
bildning, medan NOVAA argumenterade för det inte behövdesatt en

utbildningsnivåsådan för revidera ochsmå- medelstora bolag.att
Avsikten det åttonde bolagsdirektivet skulle ha införlivats iattvar

Nederländerna i början år 1992. Föreslagen lagstiftning år 1991av
törkastades dock båda revisorsorganisationerna och underav samma

presenterades medlemmar i parlamentet alternativt förslag,ettav
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grundat överenskommelse mellanpå nämnda yrkesorgani-som var en
sationer. Sedan EG-domstolen i början 1992år tillrättavisatav
Nederländerna för det åttonde bolagsdirektivet inte hadeännuatt
imförlivats enades samtliga inblandade kompromisslös-parter om en
ning. Enligt vad utredningen erfarit kommer denna lösning godtasatt

det nederländska parlamentet vid årsskiftet 199394.av
innebärDen det kommer finnas kategoriertvå revisorer,att att

nämligen RA och med fullAA, behörighet utföra lagstadgadatt
revision bolagets storlek och verksamhetensoavsett art.

Utbildnings- och examinationsnivån dock inte lika för de bådaär
kategorierna. innebärDet således det fortsättningsvisävenatt att
kommer föreligga nivåskillnad i fråga formell teoretisk ochatt en om
praktisk utbildning mellan RA-revisor och AA-revisor.en en
Utbildning och examination RA ligga kvar på högaav avses samma
akademiska nivå i dag. Den teoretiska och praktiska utbildningensom
för AA skall höjas till den miniminivå föreskrivs i det åttondesom
bolagsdirektivet, nämligen minst års postgymnasial utbildning påtre
universitetsnivå minstoch praktiskårs utbildning avslutas medtre som

motsvarande universitetsexamen. förhållandeI till denen examen en
nuvarande teoretiska utbildningen för AA innebär det ytterligare ett

universitetsutbildning.års
förDe AA närvarande medlemmar i NOVAAär ochsom som

önskar få behörighet utföra lagstadgad revision enligt denatt nya
lagstiftningen övergångsvismåste avlägga särskilden examen.
Övergångsperioden år.är sex

övergångsregler för AA

Övergångsregleringen har till syfte säkerställa den blivande AA-att
revisorns kunskaper i ämnena rapportering, administrativextern
organisation och kontroll. Enligt dessa övergångsregler, redovisassom
nedan, kan bristande formella teoretiska kunskaper delvis kompenseras

redan yrkeserfarenheter inom ämnesområdena finansiering,av vunna
bokföring och juridik.

lagen iDe träder kraft har minst elvanär yrkeserfarenhetårssom
AA behöver endast examineras i ämnesområdet revision. Ut-som

bildningen för dem omfattar 150 timmar hälften själv-utgörsvarav av
studier. Utbildningstiden månad.är en

har färreDe elva yrkesår minstän sju år måste avläggasom men
särskild i ämnesområdena rapportering, admini-externen examen

strativ organisation och revision. Den utbildningen omfattar 425
timmar.
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sju yrkesår genomgå någotfärre måsteharDe än en mersom
Utbildningstiden fornämnda. dessadenomfattande utbildning än nu

hälftenomkring halvt år,och660 timmarär ettmotsvara varav av
självstudier.tiden utgörs av

bevis registreringvisasyrkeserfarenhetsårAntalet om somgenom
de harNOVAA. Endast AAgodtasellerAA på sättannat somavsom

övergångsregleringen.NOVAA omfattasanmälan tillsärskildgjort av
behöver avlägga enligtvarje enskild AAvilka examinaNOVAA avgör

den60 AA beräknas genomgåOmkringordning.denna procent av
examinationen.kompletterande

i princip hur dessa övergångs-beslutarmedlemsstämmaNOVAA:s
lag ellerfall reglerna striderutformade. deskall Förregler motvara

stadgarnafinansministern upphäva sättaintresseallmänt äger men
i ställe.bestämmelse dessannan

förpraktisk utbildning RApå teoretisk ochKrav

till nämligenutbildningsvägar RA,teoretiskafinnsDet tre
Iutbildningstid fyrauniversitet år

ideltid minst medeltal elvaIutbildningstid åtta år;NIVRA
till tolv år
Iutbildningstid till fyra årHEAO tre

väljervilken utbildningsvägPraktiktidens längd beror på man
Ipraktiktiduniversitet två år

tidingår i angivenIpraktiktid minst år;åttaNIVRA ovan
utbildningfor teoretisk

Ipraktiktid minst årHEAO tre

ämnesområden.kurser i särskildapraktikperiodenI slutet gesav

Storbritannien7.4

privat aktiebolag, dvs.samtliga publika ochRevisionsplikten omfattar
i Storbritan-lika omfattandeaktiebolagen. såledesde Den ärsmåäven

med svenska.Förhållandena alltså jämförbarai Danmark.nien ärsom
begränsning revisionsplikten fördocknärvarandeFör övervägs aven

bli aktuellagränsvärdenminsta bolagen. Dede allra attsom synes
i mervärdesskattelagstift-värden tillämpasdetillämpa motsvarar som

förregistreras for mervärdesskattfor är närvaran-ningen gränsen att
inte den i EG:s fjärde bolags-omsättning ochde 36 000 pund i
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direktivet angivna för bolagsmå artikelgränsen 11. Små bolag enligt
mervärdesskattelagstiftningen i Storbritannien betydligt mindreär än

bolag enligt EG:ssmå bolagsdirektiv. Om förslaget genomför kan
revisorernas uppgift komma begränsas till utfärda s.k. skattein-att att

0.d.tyg

Behörighet revisionutöva lagstadgadatt

För utföra lagstadgad revision i publika och privataatt utses
aktiebolag storlek i krävs medlemskap i erkänd godkändoavsett en
revisorsorganisation. finns förDet närvarande fyra sådana godkända
organisationer i Storbritannien och Irland. Dessa the Institute ofär
Chartered Accountants of England and Wales ICAEW, the Institute
of Chartered Accountants of Scotland ICAS, the Institute of
Chartered Accountants of Ireland ICAI och the Chartered Associa-
tion of Certified Corporateand Accountants ACCA. Revisorsbe-
hörigheten regleras därvid i huvudsak institutens internagenom
regelverk.

finnsDet möjlighetäven denna behörighetutöva efteratten
särskilt godkännande Secretaty of State exempelvis i de fallav en
motsvarande utbildning inhämtats utomlands.

Några andra auktorisationsformer deän nämnda finns inte.nu
Behörig revisor benämns chartered eller certifiedaccountant accoun-
tant.

Genom införandet the Companies Act 1989 i oktober 1991av
ändrades i viss mån förutsättningarna för utföra lagstadgadatt
revision. Tidigare gällde enligt the Companies Act 1985 medlematt en
i exempelvis ICAEW behörig få praktikintyg practisingatt ettvar
Certificate han eller hon under överinseende hade genomgått tvåom

praktikårs eller flera institutetspå praktikbyråer efter haett attav
kvalificerat sig för medlemskap. Vidare fordras sedan den januari1
1990 hon eller han årligen skall bekräfta praktiken haratt att en
fullgod yrkesansvarsförsäkring.

CompaniesThe 1989 medfördeAct bl.a. den officiella titelnatt
Registered Auditor infördes. För kunna utnämningatt acceptera en

revisor i bolag i Storbritannien gäller revisions-ett attsom numera
byrånden enskilde medlemmen dels registreradmåste i någotvara av
de nämnda instituten och dels valbar enligt respektiveovan vara
instituts regler.

När det gäller ICAEW:s regler, kan byrå registeras endastt.ex. en
den till minst 75 kontrolleras kvalificeradeprocentom av personer

Qualified Individual eller Registered Auditors. En kvalificerad
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enskild uppfyller de kvalifikationerär person som somperson en
Compani 1989 och, för medlemmar i ICAEW, ICASi the Actanges

ACCA, innehar praktikintyg.och ett
Övergångsvis föreskrivs i Companies 1989 för medlemmarthe Act

kvalificerade de medlemmari ICAEW de skallatt anses som om var
januari respektive den oktober 1991i institutet före den 1 1990 1 eller

för efter den 1 januari 1990 och fåruppfyllde kraven medlemskap
januari 1996 jfr artikel 18 i åttonde bolags-praktikintyg före den l

påbörjar utbildningen till chartered accountantdirektivet, eller den
medlemskap i institutet,januari 1990 eller därefter, tillåts visar sig1

och kan visa han eller hom underberättigad yrketutöva även attatt
veckors allmän praktik in-praktiktiden har genomgått minst 144

nefattande period minst 48 veckor revisionsutbildning inklusiveen av
arbetserfarenhet minst 24 veckor har bolagsrevision. Föravsettvarav

villkor gäller medlemmen ocksåsist nämnda antytts attsom ovan
erhålla praktikintyg.måste ett

har visat han uppfyller förutsättningarna förmedlem välNär atten
få bli registreradQualified Individual han rättäger atten som

ICAEW.enskild yrkesutövare i

Utbildningskrav

Examina anordnas revisorssammanslutningarna, vilka ävengenom
undervisning för ändamålet. Systemet det möjligtorganiserar förgör

utbildningsbakgrund få full behörighetmed olika att attpersoner
utföra lagstadgad revision. Iden följande framställningen redovisas de

inomutbildningsvägar institutet.som ges

ICAEW

ICAEW tillhandahåller i huvudsak till kvalificeringvägartre som
Samtliga förutsätter grundutbildningchartered vägaraccountant. en

studentexamen. utbildningsvägarnasvensk Tvåmotsvarar en avsom
kandidaten universitetsexamenförutsätter också har frånatt en

inteStorbritannien eller Irland. Det ställs dock något krav på att
skall utbildningserfarenhet från s.k. revisorsrelevantakandidaten ha

Akademisk diciplin godtas således.ämnen. oavsettexamen
de studenter utbildar sig för bli charteredMerparten attav som

har också eller fyrårig akademisk Upp-accountants treen examen.
skattningsvis har dock omkring 20% kandidaterna för revisors-av en
yrket akademisk saknarrelevant De sådanexamen. som en examen
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måste dock genomgå viss kompletterande utbildning. Men det finns
möjligheter föräven studenterstora på s.k. god A-nivå haren som

genomgått särskilt föreskriven ettårig grundkurs i revisorsspecefikaen
universitetsnivåämnen på bli auktoriserade revisorer.att Vilken ut-

bildningsväg kandidaten har saknar egentlig betydelse. Gemensamten
för samtliga utbildningsvägar är kandidaterna skall vissatt genomgå
praktiktid och särskild examination. När han väl arbetar ien en
revisionsfirma detär endast hans personliga kvaliteter räknas.som

Den första utbildningsvägen förutsätter således akademisken
i för revisionsyrket relevanta ämnen. Vederbörande skall iexamen det

fallet genomgå praktikperiod minstpå år. Det går till så hanen tre att
tecknar utbildnings- eller praktikkontraktett på nämnda tid med en
firma har godkänts för nämnda ändamål institutet,som s.k.av en
Authorised Training Office ATO. ATO:s kan revisionsfirmorvara
chartered accountants eller företagstörre t.ex. Unilever m.fl..

Den andra utbildningsvägen bygger på universitetsexamen meden
Ävenvalfri inriktning. den utbildningsvägen förutsätter aspirantenatt

tecknar treårigt utbildnings- och praktikkontraktett med ATO.en
Dessutom krävs aspiranten han eller hon efter detatt förstaav
praktikåret får genomgå särskild uppsättning på grundvalen prov av

kompletteringsutbildning.en
Den tredje utbildningsvägen slutligen bygger på kandidaten haratt
kvalificerande grundutbildning motsvarande svensk studentexa-en en

Praktiktiden här minst fyraär år. Dessutom fordras kandida-men. av
han genomgår godkändten att ettårig kurs i grundläggandeen

redovisning universitetsnivåpå innan han påbörjar sin praktiktid hos
ATO.en
samtligaI utbildningsvägar ingår dessutom yrkesexaminationertvå

eller Det första kallas PE 1 Professionalprovet Ex-prov. som
amination eller intermediate sker omkringnär halva praktiktiden
klartas och det andra PE 2 eller final vid slutet dennaprovet,av av
tid. Samtliga praktik- eller utbildningskontrakt kombinerar den
praktiska utbildningen förberedelsenmed för institutets yrkesexamina-
tion.

Kandidater upprepade gånger misslyckas vid yrkesexamen ärsom
för alltid utestängda från göra examinationen. Enligtatt reglernaom

demåste klara PE inoml år efter det praktikutbildningenett haratt
avslutats och PE 2 inom år.tre

Scematiskt kan de för kvalificeringvägarna beskrivastre härså
motsvarande gäller i huvudsak för Skottland, ICAS och Irland,
ICAI:
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1Väg
revisorsyrketfor relevant akademisk 3 eller år4examen-

lärlingskontrakt CA-byråårs eller företag inompå industril-tre en-
handel

yrkesexaminationer, efter 13två månader och 27 månader-

2Väg
relevant akademisk 3 eller 4 årexamen-

lärlingskontrakt CA-byråårs på eller företag inom industril-tre en-
handel

yrkesexamination efter 25 månaderen-
slutlig examination efter 33 månaderen-

Väg 3
ettårig grundläggande kurs i redovisning universitetsnivåpå-
fyra träningskontraktårs-

yrkesexaminationertvå-

7.5 Irland

Förhållandena i Irland i huvudsak vad gäller imotsvarar som
Storbritannien.

7.6 Frankrike

Små bolag undantagna från revisionsplikt.är
Det finns yrkessammanslutningartvå i Frankrike, nämligen Ordre

des Comtables OECExperts för revisorer verksamma med redovis-
ning, och Compaigne Nationale Commissairesdes Comptesaux

forCNCC revisorer verksamma med lagstadgad revision. Merparten
revisorerna medlemmar i båda organisationernaär och såvälutövarav

redovisning revision -dock inte för och klient.som en samma
Yrkestitlarna expert comptables och commissaire comptesaux
förbehållna de innehar diploma dexpertiseär comtable, ärsom

medlemmar i OEC ocheller CNCC och sådan i allmän tjänst.är som
Endast den comptablesär kan erbjuda allmänhetenexpertsom
redovisningstjänster.
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Utbildningsvägar

Redovisningsutbildningen är organiserad i två Det första leder tillsteg.
i grundläggande redovisning och finansiering.examen Det andra leder

till den slutliga diploma dexpertise comptable,examen erhållssom
utbildningsministeriet, och tillträdeav till redovisnings- ochsom ger

revisionsyrkena och således behörighet utföra lagstadgad revision.att
Som parallell förväg de endast önskar kvaliñficeraen sigsom som

commissaires finns lämlighetsprovcomptes, föraux ett de som
innehar relevant utbildning och direkt tillträdeen ochsom ger status

auktoriserad revisor.som
Som förberedelse för DESCF kan kandidaterna välja mellan två

vagar:

1 utbildning på universitetsnivå omfattande fyraen års studier 16
examinationer indelad i DPECF 5tre examinationer,steg: DECF
7 examinationer och DESCF 4 examinationer; med möjlighet till
undantag för den har universitetsutbildning ellersom motsvarandeen

omfattar revisorsrelevanta ämnen.som

eller

2 universitetsutbildning omfattande fyra åren förberedelse försom
Masters degree Accounting and Finance MSTCF, vilken undantar
kandidater från två fyra DESCF-skrivningar.av

Efter ha avlagt DESCFatt måste den kandiderandeen comtableexpert

1 genomgå års yrkesutbildningtre under överinseende expertav en
comptable; högst fårår ske inom industrinett ellervarav utomlands, -under den här perioden måste kandidaten vidare närvara vid åtta
utbildningsdagar organiseras OECCA och halvårs-som upprättaav

avseende sin praktiken,rapporter

2 avlägga slutexamen beståendeen av
avhandling,en
praktiskt orienteratett skriftligt för lagstadgad och avtaladprov

revision,
timslång intervju för examinationsnämnden beståendeen av

revisorer.

Den genomgått den slutliga examinationensom erhåller expertett
comptable diplom. Den erhållit diploma dexpertise comptablesom
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och i allmän tjänst vidare automatiskt valbara förär är med-som
ilemsskap OEC de väl avlagt yrkesed. Motsvarande gäller förnär en

CNCC. Det finns alternativ för kandidateräven väg endasten som
kvalificeras sigönskar commissaires Den vägenatt comptes.som aux

kallas Examan dAptitude. Endast omkring tio kandidater årper
avlägger enligt denna väg.examen

En reformering förväntaskansystemetav

april 1991 publicerade FinansministerietI utkast eller förslag tillett
reformering revisrsyrket. innehöllFörsaget bl.a. bestämmelseen av en

tillät samtliga comptables utvidga sin nuvarandeexperts attsom
verksamhet till omfatta skatterådgivning och andra råd-att t.ex.
givningstjänster till vilken klient helst och inte barasom som en
tilläggstjänást till aktuella redovisnings- eller revisionsklienter.

innefattadeFörslaget också möjlighet få firmorsättaatten upp som
sysslar med andra verksamheter redovisningrevisionäven än och en

implementering direktivet ömsesidigt erkännandeav om av examens-
bevis.

förstDen nämnda bestämmelsen resultera i avskaffandeettanses av
den lilla revisorn administrativt hinder för de minstaatt ettgenom
bolagen mindreeller fritt revisor upphör.att utsemer

Den andra bestämmelsen sikte skapandet centrespåtar av comp-
tables skall tillhandahålla redovisnings- och affärstjänster tillsom
mindre rörelseidkare, jordbrukare,såsom småhantverkare m.m.
Revisorer DECS-examenmed eller DESCF-kvalitkationer utanmen
erfordrad praktisk utbildning eller saknar slutligt kompetenstest,som
dvs. inte helt kvalificerade revisorer, fåskulle verksamma i ettvara
sådant Förslaget innefattar vidare övervakande myndig-center. att en

bildades för dessa.het
Förslaget innebär det nuvarande monopolet på redovisning- ochatt

revisionstjänster innehas comptable begränsas.expertsom av

yrkesmässiga miljönDen

fårRevisoryrket antingen i enskild firma eller i bolag sociétéutövas
sociétéeller responsibilité limitée.a De små revisions-anonyme

firmorna dominerar marknaden femhögst anställda. syfteI att
firmornasförsvara de små klientbas skapades 1989 landsom-ett

konsortiumfattande France Déñ för tillgodose dessa firmorsatt
behov få sådan specialiserad verksamhetutöva skatt- ochattav som
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juridisk rådgivning, personalutveckling Konsortiet har sedanm.m.
dess utvecklats och har medlemmar i andra europeiskanu stater som

Österrike,Storbritannien Belgien, Italien, Schweiz och Luxenburg.,
En tillavnämare France Défi detär nyligen bildade France Déñ
Audit. Målet för detta revisionskonsortium låtaär de mindreatt
firmorna verka och på så försökasätt säkra revisionsupp-gemensamt
drag från klientbolag.större

7.7 Belgien

Följande bolagsformer närmast den svenska aktiebo-motsvararsom
lagsformen omfattas revisionsplikt, dvs. skyldighet låtaav att
årsboksluten granskas eller flera enligt nationellav en personer som
lagstiftning behörigaattär revidera räkenskaper, nämligen La société

société commandite actions och société deanonyme, en par
å responsabilité limitée.personnes

Med tillämpning artikel ll i EG:s fjärde bolagsdirektiv, det s.k.av
årsbokslutsdirektivet, har små och medelstora bolag befriats från
revisionsplikt.

Behörigheten utföra lagstadgad revisionatt

finnsDet två yrkessammanslutningar för revisorer i Belgien, fören
registrerade revisorer tillhandahåller revisionstjänster, Institut dessom
Reviseurs d Enterprises IRE och för revisorer tillhandahålleren som
redovisningstjänster, Institut des Experts-Comptables IEC.

IRE bildades redan år 1953 har uppskattningsvis 700 registre-som
rade revisorer, verksamhetenutövar antingen i aktiebolagsform,som
i kooperativ eller i partnership. Enligt belgisk rätt är revision och
redovisning två revisorsuppgifter inte förena.går Visserligenattsom

utbildningsvägarnaär varom nedan i identiskastort settmera oavsett
revisorn verksam med den elleratt den andraom avser vara ena

uppgiften. Det ändå inteär möjligt under hand byta yrkesin-att
riktning. Det innebär alltså det finns dels yrkesgrupp,att experts-en
comptables, tilhandahåller redovisningstjänster i allmänhet,som
bokföringsuppdrag, förbereder balanssammanställningar, skatte-ger
och ekonomisk rådgivning, dels reviseus d enterpri-annan en grupp,

revision.utövarser, som
Den typiska Belgiska revisorsfirman har i sin personal revisorer

från båda Men med hänsyn till den regleringgrupperna. attsom avser
säkerställa revisorns oberoende vid revision, demåste två uppgifterna,
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revision och redovisning, i skilda bolagutövas under olika Vartnamn.
femte år måste den revisionsverksamhet låta sinutövar verksam-som
het inspekteras revisor motsvarande verksam-utövarav en annan som
het. Vidare hansmåste mandat revisionsverksamhetutöva förnyasatt

tredje år.vart
Skiljelinjen mellan redovisning och revision praktikenär inte så

Ävenskarp först kan tyckas. huvuddelen reviseurssom om av en
d entrepriseses arbete revision kan tillutgörs 15 % arbetetav upp av
innefatta redovisning. fårDe dock inte företräda klienter inför
skattemyndigheter. Experts-comptables arbetar huvudsakligen med att
sammanställa årsredovisningar, skattedeklarationer fårm.m., men

utföra icke lagstadgad revision revisionäven avtal småpga av
företag befriats från sådan revisionsplikt.som

Genom ändring 1985 iår den belgiska bolagsrätten infördes ett
dubbelt för revisorerna. Sedan dess har revisorn inte bara ettansvar

inför aktieägarna införockså de anställda jfr förslag tillutanansvar
femte bolagsdirektiv innehåller regler i syfte stärka deattsom
anställdas kontroll bolaget. det fallFör bolag har fler 100änettav
anställda skall revisorn till aktieägarnasåväl tillrapportera ettsom
särskilt arbetarråd, så det samtligasammansatt att representerar
kategorier ianställda bolaget. denUtöver vanliga finansiella in-
formationen skall lämnas till aktieägarna skall relevant in-som
formation lönerna, budgeten, marknaden och produktionsstatistikenom
lämnas de anställda.

Utbildningskrav

kvalificeraFör sig för reviseur d enterprises fordras för det förstaatt
i ekonomi eller motsvarande universitetsnivå.på Men ävenen examen

andra universitetsutbildningar godtas, likaså särskild teknisken
utbildning.

När det gäller den tekniska utbildningen måste utbildningsanstalten
godkännas såväl utbildningsdepartementet IRE.av som

Därefter gäller sökanden skall bestå särskild antagningsex-att en
amination för tillträde till praktikutbildning i IRE-regi. Examination
utgörs 17 Den har för revisorsyrket relevantav prov. som en
universitetsutbildning eller motsvarande behöver inte samtligagöra
prov.

Därefter följer treårig praktik grundval utbildnings-etten av
kontrakt under överinseende kvalificerad yrkesrevisor harav en som
minst fem års yrkeserfarenhet. fårHan högst ha praktikantertresom

Praktikutbildningengången. övervakas revisorernasnoga av
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yrkessammanslutning IRE. Praktiktiden regelbundet medvarvas
kortare tillfälliga kurser och Praktikanten skall under helaprov.
utbildningstiden föra s.k. loggbok erhållenöver praktik. Tyngpunkten
i utbildningen intern kontroll,är revision och bolagsredovisning samt
yrkesetik.

Loggboken ligger sedan till grund för slutlig examination. Denen
består skriftligt och muntligt lämplighetsprovett hålls gångav som en

år. Erfarenhetsmässigt detär endast fåtal inte består detper ett som
slutliga provet.

Den bestått lämplighetsprovet skall avlägga yrkesed införsom en
den lokala handelskammaren och blir därmed också formellt antagna
till IRE.

Utländska revisorer m.m.

gälldeTidigare för den registrerad revisor i sitt hemlandsom var att
han kunde bli medlem i IRE klara det skriftliga ochattgenom av
muntliga lämplighetesprovet för de detgenomgått treårigasom
praktikprogrammet. För bestå krävdes givetvis inteatt baraprovet att
sökanden hade gedigna kunskaper revisions och redovisnings-om
reglerna i Belgien också goda kunskaper i franska ellerutan flam-
ländska. För verksam i Belgien fordrades vidareatt denvara att
utländske revisorn hade kontor i Belgien eller avtal med belgiskett en
kollega fast affársadress.om en

Numera gäller emellertid sedan januari 1991, då EG:s direktiv om
ömsesidigt erkännande examensbevis implementerades, någotav en
enklare för utländskväg revisor få belgisk revisorstitel. Iatten en
stället för behöva utbildningen från början, behöveratt hanta numera
bara bestå lämplighetsprov avseende huvdsakligenett beskattning och
Skatterätt innan han medlem i IRE.upptas som

7.8 Luxemburg

Det finns två registrerade revisorer i Luxemburg, nämligengrupper av
reviseur d enterpris behörigaär utföra lagstadgad revisionattsom
och expert-comtable företrädesvis sysslar med redovisningsupp-som
gifter. Yrkesgrupperna i övrigtär jämställda och har likvärdigen
utbildningsväg.

För registrering gäller sökanden först skall haatt genomgått
antingen fyraårig universitetsutbildningi ekonomi eller redovisningen
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eller motsvarande treårig högskoleutbidlning. Tyngdpunkten ien
utbildningen bolagsrätt, Skatterätt och yrkesetik.är

Efter den teoretiska utbildningen följer treårig praktikutbildning.en
Praktikutbildningen sker under överinseende yrkesrevisor. Denav en

registreras reviseur déntreprise dockmåste ståattsom avser som
under sådan revisors tillsyn under praktiken. Motsvarande gälleren
för expert-comptable.

Så långt således utbildningarna lika.är Den önskar kansåsom nu
låta registera sig expert-comptable. registeringFörsom som
reviseur déntreprise krävs sökanden avlägger särskildatt en
yrkesexamen anordnas yrkessammanslutning IRE. Examinatio-som av

består skriftligt och muntligtettnen av prov.
Utbildningsdepartementet har därvid föreskrivit följande ämnenatt

bör ingå i yrkesexaminationen: revision, räkenskapsanalys, redovis-
ning och bokslutssammanställning. Godkänd examination berättigar till
medlemsskap i jfr BelgienIRE och behörighet utföra lagstadgadatt
revision.

7.9 Spanien

Tidigare gällde i Spanien vissaendast andelsägda bolag omfattadesatt
revisionsplikt. den 30 juni 1990Från varje bolagär över-av som

skrider tröskelvärden bestämdatvå det fjärde bolags-treav genom
direktivet årsbokslutsdirektivet skyldiga låta redovisnings-att
handlingarna granskas offentligt.

De tröskelvärden angivits följande.ärsom

balansomslutning: 230 miljoner 1,8 miljoner ecupesetas
nettoomsättning: 480 miljoner 3,2 miljoner ecupesetas
anställda: 50

utökade revisonspliktenDen beräknas omfatta 20.000 bolag.änmer

Behörigheten utföra revisionlagstadgadatt

Instituto de Contabilidad Auditorfa de Cuentas Institutet föry
redovisning och revision ICAC myndighetär undersom en-
Ekonomi- och handelsministeriet för särskilt offentligt register överett
bolagsrevisorer, benämt ROAC Registro Official de Auditores de
Cuentas. ICAC har vidare bemyndigats besluta den särskildaom
yrkesexaminationen samtidigt införts för revisorer i Spanien.som
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ICAC har sedan delegerat beslutanderätten till de i Spanientre
verksamma yrkessammanslutningarna för revisorer. Varje samman-
slutning har givits utformarätt yrkesexaminationer. Därvid gälleregna

examinationerna skallatt likvärdiga.vara
Senare har införts möjlighet föräven den saknar universitetsut-som

bildning har lång yrkeserfarenhet revisionmen som bliattav upptagen
i det officiella registret. Yrkeskravet har därvid bestämts till minst åtta
år.

Även utländska revisorer har möjlighet bli i registretatt upptagna
och medlemmar i någon nedan nämnda yrkessammanslutningar.av De
måste dock först bestå skriftligt ochett muntligt lämplighetsprov.
Provet ämnesområdena bolagsrätt och beskattning.avser Provet hålls
på spanska.

Det sagda innebär således rätten utföranu lagstadgadatt att revision
ICAC för registret över registreradeges av revisorer.som Det är

denna registering är avgörande för behörigheten.som
Det finns slag ROAC-medlemmar,tre nämligen medlemmarav som

bedriver sin verksamhet under former närmast den isom motsvarar
Sverige brukade beteckning enskild firma eller tillsammans med annan
medlem, medlemmar bedriver verksamheten anställdasom försom

räkning och vilande medlemmar.annans Därvid gäller vidare att en
revisionsfirma måste stå under ROAC-medlemmars kontroll, ha
nödvändiga yrkesförsäkringar m.m.

Schematiskt kan utbildningsvägarna beskrivas enligt följande.

antagningsprov till universitet
fem års universitetsstudier examen

BEA LQL ROAC
allmänårstre års allmäntre års praktisktre

yrkeserfarenhet yrkeserfarenhet erfarenhet i re-
eller och vision
två års vidare- 200 timmars ut-
utbildning bildning

registering i antagningsexamen teoretisk examina-
REA till ICJC tion i änmesområdena

handel och ekonomi
juridiksamt

registrering i ROAC

behörig utföra behörig utföra behörig utföra
lagstadgad revision lagstadgad revision lagstadgad revision
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yrkessammanslutningarnaNärmare om

finns likvärdigaDet yrkessammanslutningar revisorer i Spanien,tre av
nämligen Instituto de Censores de Cuentas de ICJCE,Espana
Registro Economistasde Auditores REA och Consejo General de
Colegios de Titulares Mercantiles CGCTM

ICJCE bildades 1942år och har sedan länge haft utexamine-rätt att
revisorer. Inriktningen har i första hand varit certifieringra av

finansiell information. Examinationen har regel ägt vartsom rum
tredje Examinationsformenår. har till de mini-anpassatsnumera
mivillkor ställs i åttonde bolagsdirektivet. Den teoretiskasom upp
utbildningen relevant treårig universitetsutbildning, följdmotsvarar en

treårig praktik avslutas med särskild yrkesexamen.av en som en
bildadesREA 1981. i förstaår Det hand sammanslutningär foren

ekonomer. Inriktningen har varit revision. Organisationen främjar nu
aktivt sin dubbla universitetsutbildning, utformad för attegen
ekonomistuderande samtidigt skall kunna kvalificera sig för både med-
lemsskap i och ROC.REA

CGCTM den äldsta yrkessammanslutningarna.är Det ärav en
Ävensammanslutning för studerande med handelsutbildning. i denna

sammanslutning inriktiningenhar i första hand varit revision.
Sedan Spanien blev medlem i EG har införlivandet bolags-av

direktiven medfört lagverktvå påverkar yrkesrevisorerna.stora som
Det for det första Ley de Audirorfa de Cuentas 191988är denav
12 juli 1988 åttonde bolagsdirektivet och för det andra Leysom avser
de Reforma Mercantil 191989 den 25 juli 1989av som avser
bolagsdirektiven l,2,3,4,6 och 7.

införaNär skulle för utbildning och ordning förett systemman en
bolagsrevisorer hade den spanska lagstiftaren i princip möjlighet att
för ändamåldetta erkänna eller samtliga de existerandetreen av
yrkessammanslutningarna. Denne valde dock för detta ändamål iatt
stället skapa paraplyorganisation, ICAC se ovan under Finans-en

handelsministerietoch med möjlighet delegera beslutanderätten iatt
frågor tillvissa nämnda organisationer.

7.10 Portugal

finns flertalDet utbildningavägar leder till revisorsyrket iett som
Portugal i övrigt idelat två Denär påärsom grenar. ena grenen, som

lägre nivå, tecnicos des contas registeradeutgöra ären av som
bokförare. Det förekommer inte yrkesexaminationnågon utan
registering erhålls utbildningskaven uppfyllda. Tecnicosnär är des
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auktoriseradeär och har behörighet förberedacontas och inatt ge
deklaratioenr för taxeringsändamål.

Den andra revisorerutgörs behöriga utföra lagstadgadgrenen attav
revision de medlemmarär i yrkessammansiutningen Canara dosom
Revisores Oficiais de Contas CROC. Yrkessammanslutningen är
auktoriserad För dem gäller bestämdastaten. antagningsregler ochav
yrkesexamination.

detFör första krävs universitetsexamen i juridik eller ekonomi.en
Utbildningstiden för fem år.är Därefter fordras minst årsexamen tre
praktisk utbildning.

Efter avslutad teoretisk och praktisk utbildning måste sökanden
avlägga yrkesexamen. Examinationen sker inför revisorskamma-en en

sammansättning utgörs revisorer behöriga utförare vars av att
lagstadgad revision.

1 1 Norge

För den driver näringsverksamhet föreligger regel revisions-som som
skydlighet verksamhetens omfattningen ochoavsett Huvudregelnart.
enligt 1 och 2 §§ regnskapsloven är redovisningsskyldighet ochatt
revisionsskyldighet följs át.Av lagen följer aksjeselskap, ansvarigeatt
selskap, kommandittselskaper och vissa särskilda organisationer är
revisionsskyldiga. Personligt driven näringsverksamhet är undantagen

omsättningen inte överstiger miljonertvâ norska kronor.om

Behörighet utföra lagstadgadatt revision

finnsDet revisorskategorier,två registrert revisor, RR godkänd och
statsautorisert revisor, SR auktoriserad. Båda kategorierna har
behörighet utföra varje revisionsuppdrag. finnsatt Det dock tvâ
undantag, dels för börsbolag och dels för bolag under de sistatresom
räkenskapsåren haft fler 200än anställda. I sådana bolag skall
statsautorisert revisor Vidare ställs krav påutses. statsautorisert
revisor i lov fmansieringsvirksamhet.om
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forutbildning RRpraktiskpå teoretisk ochKrav

utbildningför följandeSammanfattningsvis krävs RR
revisorsexamen,

yrkespraktik,minst två års
utbildningteoretiskårstre

omfattande i Skatterätt, ifembestårRevisorsexamen ettettprov,av
tillexaminationsförsök begränsatAntalet äri revision.juridik och tre

tre.
få tillgodrä-och, förtill minst två årPraktiktiden skall uppgå att

Praktiken20 kansökanden fyllt år.efter dethaknas, ägt attrum
eller efter den. Enbartutbildningenteoretiskasamtidigt med dengöras

tillräcklig.interevisionsverksamhetoffentlig ärfrånpraktik
sökandenvidarerevisorsexamen krävsfå avlägga attFör att
skerrevisorsutbildning. Utbildningen påsärskildgenomgått en

utbildning itvåårigbaseradofta påochdistriktshögskolor är en
påbyggnadsut-särskild ettårigadministration medochekonomi en

utbildningenfinnshandelshögskolor. Förslag påbildning eller att
fyratill år.skall utsträckas

revision, redovisning,utbildningeniingår ärDe ämnen som
språk, rättslära ochmatematik, statistik,ekonomi,Skatterätt, ADB,

examensarbete.

utbildning för SRpraktiskteoretisk ochKrav

utbildning:SR följandeförSammanfattningsvis krävs

revisorsexamen,högre
yrkespraktik,femminst års

högskolekandidatexamenochrevisorsexamen

i juridik,i Skatterätt,bestårrevisorsexamen ettHögre ettett provav
examensförsök har inteAntaleti revision.och tvåredovisningi prov

begränsats.
revisionsverk-fem ochtill minst årPraktiktiden skall uppgå avse

praktiskminsteller två årsi Norge,minst årsamhet, trevarav
minst i Norgeårrevisionsverksamhet,utbildning i ett omvarav

och högskoleexamenrevisorsexamenavlagtefter hasökanden att
praktik efter fylldaEndastrevisorsstudium i Bergen.högregenomgått

tillgodoräknas.20 fårår
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Den fått tillträde till högre revisorsexamen med stöd praktiksom av
skall dessutom avlägga i företagsekonomi och nationalekonomi.prov

Anpassning till EG:s revisorsdirektiv

Bestämmelser införande sådan särskild yrkesexamenom av en som
föreskrivs i revisorsdirektivet har inte utfärdats. Enligt vad utred-
ningen erfarit kommer frågan utredas Finansdepartementet ochatt av
Kredittillsynet. I det sammanhanget kan förväntas frågan denatt om
nuvarande uppdelning revisorerna i kategoriertvå också kommerav

Förslagprövas. skall lämnas under hösten 1993.att

7.12 Finland

Revisionskyldighet föreligger för aktiebolag 10 kap. AL, kreditakti-
ebolag 54669 och bostadsaktiebolag 80991. För personassociatio-

handelsbolag och kommanditbolag föreligger sådan skyldighetner
bolaget under de två räkenskapsperioderna i genomsnittsenasteom

haft fler 30än anställda 38988. Revisionsskyldighet föreligger även
för bank och försäkringsbolag för bolag omfattas lagensamt som av

andelslag 24754.om

Behörighet utföra lagstadgad revisionatt

FinlandI finns revisorskategorier,två CGR-revisor auktoriserad och
GRM-revisor godkänd. Förfarandet godkänna revisorer handhasatt

handelskammarorganisationen. CGR-revisor godkänns Central-av av
handelskammaren och GRM-revisor regional handelskammare.av
Även revisorssamfund får godkännas.

aktiebolagEtt skall ha eller, bolagsordniningen föreskriveren om
det, flera revisorer.

I bolag bundna kapital överstiger 2 miljoner finska markvars egna
skall minst revisor CGR- eller GRM-revisor eller CGR- elleren vara
GRM-samfund.

Om bolagets aktier eller skuldebrev fondbörs, eller inoteras
medeltal 500över varit anställda hos bolaget under depersoner

två räkenskapsâren, skall minst CGR-revisorsenaste ellerutesen
CGR-samfund. Motsvarande gäller moderbolag i koncern om
koncernens kapital respektive antalet anställda når till de nämndaupp
gränserna.
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på praktisk utbildning för CGR-revisorteoretisk ochKrav

för CGR-revisor följande utbildning:Sammanfattningsvis krävs

ekonomie kandidatexamen fyraeller år,ekonomexamen
revisions- redovisningspraktikfem ochårs

CGR-revisorsexamen

Grundutbildningen ekonomexamen och särskildautgörs äm-av
redovisning juridik med tyngdpunkten associations-nesstudier i och på

Redovisningsdelen omfattar 19 studieveckoreller skatterätt. och
associations- och skatterätten 36 veckor. Normal studietid vid

Ävenheltidsstudier fyra grundutbildning universitets-år. påär arman
exempelvis juristutbildning efter komplettering.nivå godtas,

Revisions- och redovisningspraktiken skall bestå fem årsav
verksamhet assistent CGR-revisor. Som tillräcklig erfaren-årsom en

revision och redovisning i allmänhet fem arbetehet årsansesav som
redovisningschef eller internrevisor eller assisten GRM-revisort.ex.

förutsättning praktiken både redovisning och revision.under att avser
lekmannarevisor får tillgodoräknas. CGR-revisorsexa-Uppdrag som

dagar. Examinationenminationen sker gång år under tvåperen som
skriftlig består delar, nämligen handels- och Skatterätt,är treav

revision avfattande revisionsberättelse.och av
blivande CGR-revisorn skall efter det beståttDen han examinatio-

inför särskild försäkran vilkendomstol hannen avge en genom
CGR-revisorsstadgarna.förbinder sig iakttaatt

på teoretisk praktisk utbildning för GRM-revisorKrav och

Sammanfattningsvis krävs för GRM-revisor följande utbildning:

likvärdig utbildningekonomexamen eller universitetsni-påannan
eller postgymnasialvå merconomexamen,

revision- redovisningspraktik,fem ochårs
GRM-revisorsexamen.

postgymnasiala utbildningen inte universitetsnivå.Den Detmotsvarar
regel fråga tvåårig utbildning på handelsinstitut.är ettsom om en
ekonomutbildningUtöver eller postgymnasial utbildning krävs att

sökanden särskild utbildning i redovisninggenomgått och juridik.
Utbildningstiden i dessa omkring 10 respektive 18ämnen är veckor,
dvs. hälften vad fordras för CGR-revisor.av som en
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Praktiktjänstgöringen i huvudsak vad gäller förmotsvarar som en
CGR-revisor.

GRM-revisorsexamen prövning ämnesområdenavser en av samma
CGR-examen.för Prövningen dock begränsadär och skersom mer
dag.under en

Anpassning till EG:s revisorsdirektiv

betänkandet 1992:14 kommissionen för utvecklandeI av av
revisionssystemet föreslås allmän lag godkärmande revisorer,en om av
skyldighet anlita godkända revisorer, revisionsförfarandet ochatt
reviorssystemet. Enligt förslaget skall lagen gälla både godkända

och lekmannarevisorersrevisorers verksamhet. Förslaget omfattar inte
revision inom offentliga samfund.

nuvarande ordningen med handelskammarorganisationenDen som
godkänner revisorer föreslåsdet bestå. De godkändaorgan som

revisorerna och revisionssamfunden skall antecknas i registerett som
industriministeriet.förs handels- ochav

Enligt förslaget skall allmänna principer revisionsskyldighetom
bokföringsskyldiga. Revisionsskyldighetgälla alla skall gälla för alla

bokföringsskyldiga samfund och stiftelser, med undantag för personas-
kommanditbolagsociationer handelsbolag och underskridersom en

storleksgräns, nämligen miljoner iviss två mark balansomslutning
fem miljoner mark i omsättning ellereller 15 anställda. innebärDet

utvidgning skyldigheten anlita godkänd revisor. Omatt enen av en
bokföringsskyldig skyldig koncernbokslut, skallär upprättaatt
moderbolaget alltid anlita godkänd revisor. de samfundenI störreen
skall alltid anlitas minst CGR-revisor auktoriserad. Med störreen
samfund dels börsbolag, dels bolag överskrider tvaavses som av
följande värden: 150 miljoner mark i balansomslutning, 300tre
miljoner mark i omsättning och 300 anställda.

lekmannarevisorerMöjligheten anlita föreslås begränsas. Enligtatt
förbjuder revisorsdirektivetkommissionens bedömning förfarandet,

med undantag för vissa mindre företag. Enligt förslaget tillåts inte
lekmannarevisorer vid sidan godkända revisorer i företag.störreav
Kommissionen bl.a. bakgrund yrkesrevisorns rollmotanser av som

aktieägarna valt sakkunnigt den praxis enligt vilkenett attav organ,
lekmannarevisorer revisionen i samfund vidsköter sidanett av

missförhallande. förslagtgodkända yrkesrevisoere I betonasär ett att
laglighetskontroll kräver yrkeskunskaprevisionen ochär atten som

ansvarsförhållandenaanlitandet lekmannarevisorer förgörav
revisorerna diffusa. Lekmannarevisorer får inte i bolagutses som
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i balans-miljoner markvärden: 12,5följandeöverskrider två treav
anställda.omsättning och 60imiljoner mark25omslutning,
CGR-revisorernabedömsrevisorerutbildningdet gällerNär av

inte GRM-kvaliñkationskravrevisorsdirektivetsuppfylla men
utbildningGRM-revisoremasbestämmelserrevisorerna. Närmare om

teoretiska utbildningenInriktningen deninte beslutas. ärhar ännu att
omfattauniversitetsnivå ochdvs.till ekonomexamen,skall begränsas

revisorsdirektivet.6 ii artikelämnesområdende angessom
januari 1994.deni kraft 1trädaFörslaget avses
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Utredningens övervägandenIII

Tillsyn8

Inledningl

KK central förvaltningsmyndighetKommerskollegium medär en
frågor handelspolitik, utrikesuppgift handlägga handel ochatt om

näringsrättsliga ärenden i övrigt enligtinrikes handel särskildasamt
näringsrättsligabestämmelser. ärendena omfattar bl.a. frågorDe om

auktorisation godkännande tillsyn revisoreroch och revisions-samt av
kollegiet Utrikesdepartementet.bolag. Administrativt undersorterar

direktivEnligt bör vi auktorisation och tillsynvåra pröva om av
revisorer helt eller delvis kan administreras någon änav annan en

myndighet. Vi bör föreslå vilketstatlig bör handläggaorgan som
auktorisation och tillsyn. förslag i den delen,frågor Ett detsägsom

vidare, skall lämnas efter beaktande vad anförts KK:sav som om
verksamhet i 1992 budgetproposition.års

1992 års budgetproposition8.1.1

i budgetpropositionRegeringen har 1992 prop. 1991922100års
217 anmält bör renodlasbilaga KK handelspolitiskatts. som en

myndighet. det gäller de uppgifter KK har detNär på närings-nu
rättsliga området uppgifter inte bara omfattar administrationensom-

avsiktenrevisorer framhålls undersöka möjligheternaäratt att attav -
till myndigheter.överföra dessa uppgifter andra Förändringar i

omvärlden, både vad gäller den internationella bilden och förhållande-
Sverige, leder till kollegiets rolli och uppbyggnad klarare börattna

Regeringen därvidpreciseras. konstaterar kollegiets roll ochatt
ställning i hög grad kommer förändras vid medlemsskap i EG.att ett
Regeringen pekar särskilt kollegiet bör renodlaspå handelspo-att som
litisk myndighet och arbetsfördelningen mellan kollegiet ochatt

17 13-0762



överväganden 1993:69sou

handelsavdelning bör vissaUtrikesdepartementets påöverses om-
råden.

budgetproposition1993 års8.1.2

199293:l00,budgetpropositionen 1993 prop. bilaga 203årI s.
statsrådet han fortfarande detframhåller föredragande att anser

handelspolitisk myndighetrenodlas och hanönskvärt KK attatt som
utredare, får i uppdrag i samråd medtillsätta intern atten somavser

myndigheter förslag in-departement och med denberörda presentera
avsikten utredningen bör genomförasnebörden. Den ärnärmare att

handelsavdelninginom Utrikesdepartementets i samråd medinternt
granska roll och uppgifter dessUtredningen skall bl.a. KK:s ochKK.

handelsavdelningen. Föredraganden har därvid framhållitrelation till
januari 1995 finns ändamålsenligönskvärda i det den ldet att en

svenska förvaltningens uppgifter han-organisation för den på det
delspolitiska området.

Kommerskollegium8.2 och dessAllmänt om
uppgifter

uppgifterAllmänna

i förordningen 1988:570 meduppgifter regleradeKK:s ärm.m.
Kommerskollegium.instruktion för

förvaltningsmyndighet med uppgift handläggacentralKK är att
handel och inrikes handel, ihandelspolitik, utrikes den månfrågor om
myndigheter, näringsrättsligaandrafrågorna inte sköts samtav

bestämmelser. Vidare får kollegietenligt särskildaärenden i övrigt ta
särskild från utrikes-näringspolitiska frågor betydelseandra avupp

hänskjuts till kollegietinrikeshandelssynpunkt för bedöman-eller som
särskild anledning behandla.kollegiet finnerde eller attannarssom

handelspolitiskamålet för KK:s verksamhetövergripande ärDet att
grundprincip bidra till Sveriges intressen imed frihandel attsom

till det handelspolitiska områdetomvärlden Påhandeln med tas vara.
tillhandahålla utredningar ochkollegiets uppgift delsdetär att

regeringens ställningstaganden, dels utföra vissaförunderlag att
Kollegiet för funktionen Utrikes-myndighetsfunktioner. ävensvarar

civila del. framgår förordningentotalförsvarets Dethandel inom av
samordning inom totalförsvarets civila del.1986:294 ledning ochom
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detPå näringsrättsliga omrâdet detär kollegiets uppgift inom sittatt
ansvarsområde medverka till utbyte och tjänster sker iatt av varor
enlighet med allmänna intressen.

Särskilda uppgifter

Kollegiets särskilda uppgifter följande:är

Kollegiet skall genomföra utredningar och lämna yttranden och förslag
i frågor de Europeiskarör gemenskaperna EG, deras utvecklingsom
och Sveriges avtal med dem, Europeiska frihandelssanunanslutningen
EFTA, avtalet europeiskt ekonomiskt samarbetsområdeett EES-om
avtalet, Nordiska ministerrådet, FN ekonomiska kommission för:s
Europa ECE, Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling OECD, allmänna tull- och handelsavtalet GATF, FN :s

för handel och utveckling U NCTAD eller andra internationellaorgan
organisationer på handelns område, eller avtal i övrigt med främmande
makter handelsförbindelser och samarbete detpå ekonomiska ochom
industriella området.

Kollegiet skall vidare handlägga ärenden rörande tillämpningen av
prisbestämmelser i artikel 20 i avtalet den 22 juli 1972 mellan Sverige
och Europeiska kol- och stålgemenskapen CECA jämte dess
medlemsstater och prisbestämmelser i liknande avtal.av

Det åligger även kollegiet stå till tjänst med uppgifteratt som
behöver lämnas till internationella organisationer på det ekonomiska
området handlägga ärenden import- ochsamt exportregleringenom av

i den mån inte andra myndigheter har det till uppgift,varor, isamt
enlighet med internationella överenskommelser notifiera sådana
tekniska regler i förordningen 1990:986 tekniskasom avses om
regler och i övrigtäven fullgöra uppgifter enligt nämndasom
förordning ankommer på kollegiet.

Kollegiet skall dessutom genomföra utredningar och lämna
yttranden förslagoch i tullfrågor, i frågor dumpad ellersom avser
subventionerad import och i frågor tekniska eller andra icke-om
tariffára handelshinder i och Sverige. Kollegiet skall vidareutom delge
berörda myndigheter tillgänglig information EFTA:s och EG:som
verksamhet för undanröja handelshinderatt teknisk och inatur,av
mån möjlighet delge myndigheter, näringslivsorganisationerav och
enskilda tillgänglig information den löpande verksamheten på dettaom
område i GATT, EFTA och EG. Kollegiet skall också fungera ettsom
europainformationscentrum, till vilket myndigheter, organisationer och
enskilda kan vända sig för information EG-regelverket ochom
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utvecklingeni övrigt följaKollegiet skalltillhörande frågor. även
intressen ibevaka handelnsinrikeshandelnutrikes- ochrörande samt

myndigheter har det tillinte andrafrågor, i dennäringspolitiska mån
uppgift.

kollegiet handlägga frågoruppgifter skallnämndaUtöver omnu
revisionsbolaggodkärmande revisorer ochauktorisation och samtav

skall kollegiet handlägga frågoroch Därutövertolkar översättare.av
näringsidkare inomandra sammanslutningarhandelskamrar och avom

verksamhetsområde.kollegiets

arbetsfördelningOrganisation och8.2.1

ordförande ichef för myndigheten ochgeneraldirektörKollegiets är
generaldirektörenhögst niostyrelse. Styrelsen bestårdess personer,av

riksdagspartier, näringslivföringår företrädaremedräknad. styrelsenI
arbetstagarorganisationer.och

Administrativt kollegiet underanställda.har 120KK sorterarca
UD.

Revisorsenheten WR ochNäringsrättsliga byrån N består av
handlägger frågorNA. RevisorsenhetenenhetenAllmänna om

revisions-och tillsyn revisorer ochauktorisation, godkännande av
frågor auktorisation ochhandläggerAllmänna enhetenbolag. om

förAllmänna enhetenoch äventillsyn tolkar översättare. svararav
regleringar.näringsrättsligaresegarantier och andra

Fördelning8.2.2 resurserav

inomhandelspolitik dominerar arbetetutrikeshandel ochFrågor om
emellertidnäringsrättsliga området påUppgifterna det ärkollegiet. på

kollegiets ägnades76oväsentliga. Drygtinte sätt procent resurserav
och handelspolitik medan den199192 utrikes-budgetåretunder

resterande del ellerförbrukadenäringsrättsliga delen av resurserna
näringsrättsliga funktio-krontal förbrukade den24 Iknappt procent.

199091 förbrukade funktionenBudgetåret12,8 miljoner kronor.nen
198990 10,1 miljoner21,3 % och åretmiljoner kronor10,8

21,2 %.kronor
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8.2.3 Kostnader intäkteroch för revisorsverksamheten

Kostnaderna för revisorsverksamheten uppgick till totalt 5 850 000
kronor, lönekostnader 3 201 000 kronor och andel ivarav gemensam-

kostnader 2 649 000 kronor. Räknat revisor uppgick kostnadenma per
till drygt 400l kronor. Budgetåret 199091 uppgick denna kostnad till

Ökningen1301 kronor. framför allt följdär relativt ökadesetten av
verksgemensamma kostnader vilka revisorsverksamhetenöver till
övervägande del inte råder. Om motsvarande kostnadsberäkning
baseras enbart på revisorsverksamhetens särkostnader uppgick
kostnaden för budgetåret 199192 till 787 kronor revisor och förper

Ökningenbudgetåret 199091 till 709 kronor revisor. förklarasper av
samtliga tjänster varit besatta under 199192.åretatt

Avgiften för auktorisation och godkännande har sedan januari 1989
varit 3 500 kronor. Genom ändringar i revisorförordningen 1973:221
fastställde regeringen avgiftsnivå till 200 kronor4 gälla från denattny

juli 1992.1
Utvecklingen revisorsverksamhetens kostnadstäckningsgradav

framgår följande uppställning. Angivna belopp kronor.tusenav avser

198990 9091 9192

Ansökningar 2 286 2 501 3 281m.m.

Tillsyn 7861 9151 2 568

Totalkostnad 4 072 4 416 5 849

Inkomster 2 726 3 128 3 362

Kostnadstâckning %66,9 70,8 % 57,5%

Ärendeutveclding8.2.4

Antalet inkomna och i huvudsak avgjorda ansökningsärenden samt
andra ärenden såsom dispenser, förhandsbesked och diarieförda
förfrågningar under budgetåret 199192 i oförändratstort settvar
jämfört med föregående budgetår,närmast eller drygt 2001 ärenden.

Av antalet inkomna ärenden utgjorde 104 tillsynsärenden. Det är en
ökning jämfört med föregående budgetår då det kom 96 till-
synsärenden. Utvecklingen har under inneburitår kontinuer-senare en
lig ökning dessa ärenden. Samtidigt har fler tillsynsärenden avgjortsav
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någonsin tidigare.än Balansen tillsynsärenden, 86 ärenden vidav
ingången budgetåret 199192, under år stadigt ökat harav som senare
därför under 199192året kunnat begränsats.

Kåren kvalificerade stadigt.revisorer ökar Vid utgången av
budgetåret 199192 uppgick den till 4.068 2 123personer, varav
auktoriserade och 9451 godkända revisorer. Motsvarande siffror var
vid tidpunkt föregåendenärmast budgetår 3 917samma personer,

2 037 auktoriserade och 1 880 godkända revisorer. För revisors-varav
verksamheten inom kollegiet har sedan budgetåret 1998586 iavsatts
princip oförändrade nämligen nio heltidstjänster. Antaletresurser,
kvalificerade revisorer har sedan dess ökat med drygt tusen personer.

harDet bl.a. inneburit ökat antal förnyelseärenden, kontroller,ett
förfrågningar och tillsynsärenden Enligt kollegiet har de ökadem.m.
resursanspråken med, förutommötts vardagsrationaliseringar och
ADB-utveckling, kompetensutveckling och i någon mån med s.k.
ribbhöjningar. Som exempel på sådana höjningar skärptanämns krav
för anmälan skall tillsynsärende.att tas etten upp som

I nedanstående uppställning redovisas de huvudsakliga prestationer-
avgjorda ärenden inom revisorsfunktionen. För dem angivnana

persondagar pd innefattas näraliggandeäven prestationer i samband
med överklaganden Den tid till kompetensutvecklinggåttm.m. som

100 dagar har fördelats proportionellt angivnapå prestationer.ca- -

Prestation Antal Pd Pdärende

Auktgodk och
förnyelser 943 641 0,7
Dispensärenden 65 89 1,4
Tillsynsärenden 106 832 7,8
Förhandsbesked 220- -
Remissvar 4 18 4,5
Verksamhetsutveck-
ling projekt 7__Q- _1 118 1 70 -

den juliPer fanns1 1993 det 2 184 auktoriserade revisorer och 2 009 godkända
revisorer 70 auktoriserade revisionsbolag och 16 godkända revisionsbolag.samt
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8.3 Den näringsrättsliga verksamheten

Enligt kollegiet de iär instruktionen angivna övergripande målen för
kollegiets samlade verksamhet mycket allmänna och inte någonger
närmare vägledning för den dagliga verksamheten. För meningatt ge

och vision för verksamheten pågår fören närvarande inom kollegiet
arbete med utveckla verksamhetsidé.att Dess syfteen är tillatt vara
hjälp för övergripande styrning och prioritering det löpande arbetet.av
Någon verksamhetsidé för degemensam båda huvudområdena
handelspolitik och näringsrätt inte kollegiet möjlig.ser som

När det gäller de näringsrättslig uppgifterna konstateras att
regleringarna på området är tvärsektoriella och kollegiets beslutatt

regel grundas efter sammanvägningsom olika samhällsintressen.en av
Genom oberoende och integritet motverkas risken för intressekon-
flikter. Genom hög kompetens på områdena associations-, etablerings-
och förvaltningsrätt nås bred sarnhällsacceptans.en

Här behandlas endast den del verksamheten gäller auktorisa-av som
tion och godkännande revisorer tillsyn över dessaav samt yrkes-
utövare. Verksamheten kallas i fortsättning för tillsynsverksamheten.

8.3. 1 Revisorer

Målsättningen för delfunktionen revisorer tillgodoseär att samhällets
behov den revisionenatt i olikaexterna juridiskaav utförspersoner
med hög kvalitet, självständighet och iakttagande höga etiska krav.av
Det innebär närmare varje individ inomatt kåren kvalificeradeav
revisorer och deras revisionsföretag i tillämpliga delar skall ha- -tillräcklig kompetens och i övrigt uppfylla uppställda oberoende- och
lämplighetskrav. Målgrupper förutomär enskilda revisorer och
revisionsbolag, och i samhället kommervar i kontakten medsom
kvalificerade revisorer eller arbete utfört sådana revisorer och derasav
företag.

Målen skall enligt kollegiet uppnås kollegiet latt tillgenom attser
varje revisor auktoriseras eller godkännssom och i tillämpliga delar
revisionsbolag uppfyller fastställd miniminivå vad gäller kompetens
och övriga uppställda oberoende- och lämplighetskrav, 2 i för-
nyelseförfarandet prövar de revisoreratt erhållit auktorisation ochsom
godkännande och i tillämpliga delar revisionsbolag upprätthåller sin
kompetens yrkesverksamma,attgenom de fortlöpandevara att lever

till oberoende- och lämplighetskravenupp kollegietsamt fördaatt av
registeruppgifter revisorerna korrekta,är 3om i de fall undantags-
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orimliga konsekven-förhindrardispensermöjligheter lämnats, genom
4 i tillsynsför-och bosättning,oberoenderegleruppställda omser av

inte leverrevisorerrevisionsbolagdebortfarandet uppsorterar som
revisorerrevisionsbolag ochkvalificeradeställs påkravtill de som

vägledningrevisorskårenfallallvarligai mindretillrättavisar samt ger
informationaktuellkorrekt ochtillhandahålleryrkesutövande, 5sitti

ochaktivt följeransvarsområde och 6revisorsenhetensi frågor om
fortlöpanderevisorsområdetutvecklingen påpåverkar ettgenom

utvecklingsarbete.

förslag rörandeochövervägandenTidigare8.4

revisorsverksamhetenförhuvudansvaret

Auktorisationsutredningen8.4. 1

behandladesrevisorerauktorisationförformernaFrågan avavom
förord-nuvarandetill denförarbetenaAukrorisationsutredningen i

revisorer. Igodkännandeauktorisation och1973:321ningen avom
ståndfå tillinriktningenutredningendirektiven för attatt varangavs

ochauktorisationsreglernaförhuvudansvaretenligt vilkenordningen
haderevisorerAuktorisationtillkommaskulleförfarandet staten. av

Även förfarandet60 år.underhandelskamrarnahandhafts attdå caav
tillbaka.åtskillig tidsedanhade tillämpatsgranskningsmängodkänna

revisorerFormernaför auktorisation1971:3betänkande HsittI av
kravställa påbl.a.utredningenanförde attstatenatt uppgenomm.m.

vissabörsbolag ochrevisionrevisor vidauktoriseraddeltagande avav
auktorisations-handelskamrarnassanktioneratbolagandra större m.m.

i viss måndessa revisorergivitochgodkännandeformer ävenoch en
naturligtdärfördetUtredningen ansågställning. attprioriterad

självainflytande påskulle haocksåprincipiella skällagstiftaren av
framfördesskälauktorisationsregleringen. Ett ut-annat avsom

revisorsauktorisa-betydelsefullt områdesåredningen att ett somvar
direktgarantier för störreskaparformerunderbör sketionen som

offentlig insyn.
auktorisa-internationell utblickvidkonstateradeUtredningen atten

nämndesexempelSomskötsalltidinterevisorertionen staten.avav
dockmenadeUtredningenNederländerna.Storbritannien ochFinland,
skötsrevisorsväsendevälordnatmedländerandraflertaleti ettatt

USA,Tyskland,nämndesexempelSomauktorisationen staten.av
Danmark och Norge.
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bedömning formerna för auktorisationsverksamhetenVid sin av
konflikt vid den här tidenutredningen denberörde uppståttäven som

sidansidan handelskamrarna och å andra kommunaleko-mellan å ena
föreningen, lantbrukarnas riksförbund och sparbanksföre-nomiska

avseende möjligheterna för auktoriserade revisorerningen att ta
revisionsföretag andra auktoriseradeanställning i ägs änsom av

Utredningen konstaterade här förelåg klar intresse-revisorer. att en
auktorisationsreglemamotsättning i viktig fråga avseende och derasen

näringslivsgrupp, representerad handelskam-tillämpning mellan en av
betydande riksorganisationer inomkommunerna och tvåsamtrarna,

Utredningen därvid intressekonfliktnäringslivet. ansåg att en av
formförvarande slag inte bör lösas någonpå sätt änannat genom av

från sida.reglering statens
förredovisade synpunkter utredningen talaansågNu att staten tar

Även utvecklingenför auktorisationsregleringen.huvudansvaret mot
verksamhet ligger utanförökande ekonomisk genom organ, somen

det privata näringslivet, anförde utred-brukar benämnasvad som
omständighet, det mindre naturligtningen ytterligare görsomsom en

auktorisationsförfarandet inleddes, låta reglerna heltdåän att
Utredningen framhöllnäringslivsorganisationer.bestämmas ävenav

uppfattning statligt för regleringen kangängse att ettatt en var ansvar
revisorers förmåga hävda sinytterligare öka dessaägnat att attvara

ställning uppdragsgivarna.gentemot
enligt utredningen utformas olikastatliga kunde påDet ansvaret

för regleringen innebär i förstahuvudansvaretAttsätt. överstaten tar
Maj:t regering-hand bestämmelserna blir statliga, dvs. Kungl.attatt

grundläggande föreskrifterna.en behörighet utfärda deattges
skulle behörighetfråga för utredningenNästa attvar vem som ges

tillämpningsföreskrifter. Utredningen konstaterade därvidutfärda att
verksamhet främst hade varit inriktadhandelskamrarnas på att

näringslivets och näringslivet i fortsättningentillgodose behov ävenatt
för revisorer. Utredningenviktigaste arbetsområdettorde erbjuda det

Kommerskollegium i första hand borde komma i frågadärföransåg att
tillämpningsföreskrifterna. skällämplig myndighet Deatt ge somsom

vid överblickkollegiet i sin verksamhet haranfördes överatt envar
vissoch erfarenhet auktorisa-näringslivets angelägenheter även en av
områden. säkerställatonsförfaranden eller liknande andra Förpå att

hos kollegiet föreslog utredningen ytterligarenödvändig kompetens att
tillföras utifrån inrättande rådgivandesakkunskap skulle genom av en

nämnd.
utredningen nämnde alternativ tillmyndighet Kom-En som som

Som skäl fördes frammerskollegium Riksrevisionsverket. dessvar
för utvecklingen revisionen det statliga omrâdet.huvudansvar påav
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Nästa fråga för utredningen hur inflytande till-statens påvar
ämpningen skulle utformas. Utredningens uppfattning att statenvar om
den hade huvudansvaret för regleringen även borde få betydandeett
inflytande över tillämpningen. Enligt utredningen kunde det uppnås på

sätt. För det första nåddestre målet uppgiften meddelaattom
auktorisation lades på statlig myndighet, varigenomm.m. fåren man

fullt genomförd statlig reglering. Det andra alternativeten låtaattvar
handelskamrarna alltjämt meddela auktorisation, på grundvalmen av
statliga bestämmelser, och med möjlighet överklaga handelskam-att

beslut hos statlig myndighet.rarnas
En tredje möjlighet utredningen förde fram auktorisatio-som attvar

såsom fallet förär advokater, anknöts tillnen, medlemskap i en
yrkessammanslutning. Utredningen ansåg emellertid det föratt en
sådan ordning på revisorsområdet saknades tradition i landet och att

dessutom skulle baseraman tvungen att på fore-tvåvara systemet
ningar, nämligen FAR och SRS, varför alternativet bedömdes mindre
lämpligt.

När det gällde det helstatliga alternativet frågan auktorisa-var om
tionsuppgiften skulle anförtros central myndighet eller regionalaen
eller lokala instanser. För central myndighet fördes framen argument

större garantier för enhetlighet och konsekvenssom i avgörandena.
Mot anfördes viss risk för tungroddhet i förfarandet. För regionalen
eller lokal handläggning framfördes skäl personliga kontakter ochsom
god lokalkännedom. omständigheter i och for sig inte bedömdessom
uteslutna i centralt förfarande medett utvecklat remissystem.ett Av
centrala myndigheter ansåg utredningen Kommerskollegium denvara
lämpligaste och regional myndigheter länsstyrelserna. Vidav en
sammanvägning för- och nackdelar ansåg utredningen uppgiftenav att
i helt statlig administration i första hand borde tillkommaen Kom-
merskollegium.

8.4.2. Utredningen med uppdrag utreda fråganatt denom
framtida tillsynen över de finansiell instituten och
marknaderna

Utredningen med uppdrag utreda frågan den framtida tillsynenatt om
de finansiellaöver instituten och marknaderna föreslog i betänkandet

SOU 1991:2 Finansiell tillsyn sammanslagning dåvarandeen av
Bank- och Försäkringsinspektionerna till tillsynsmyndighet fören ny
bank och försäkringsväsendet, benämnd Finansinspektionen. Ut-
redningen förordade vidare sammanslagning tillsyns-en statensav
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redovisningsområdetpå och den borde ske inom förresurser att en
hela Finansinspektionen redovisningsenhet. En sådangemensam
sammanslagning borde enligt utredningen omfatta tillsynenäven över
revisorerna.

detNär gällde frågan sammanslagning tillsynsresursernaom en av
konstaterade utredningen inledningsvis beträffande normgivning och
tillsyn redovisningsområdetpå dels gränsdragningen mellan själv-att
reglering och statlig tillsyn är svårbedömnd, dels den statligaatt
verksamheten på området uppdeladär flerapå myndigheter. Finansin-
stitutens redovisning övervakas Bank- och Försäkringsinspektioner-av

kan utfärda bindande föreskrifter. För den statliga verksam-na, som
heten i övrigt inom området Bokföringsnämnden Kom-svarar samt
merskollegium tillsyn revisorer.över Utredningen ifrågasatte inteom
splittringen de statliga tillsynsresurserna redovisningsområdetpåav
innebar effektivitetsförluster. Enligt utredningen fanns det därför skäl
för organisationen verksamheten i sinatt helhet borde prövasav
tillsammans med Bank- och Försäkringsinspektionernas tillsynsverk-
samhet. Utredningen föreslog för det fall tillsynsresurser påstatens
redovisningsområdet förs det borde ske inom redovis-attsamman en
ningsenhet vid den myndigheten, Finansinspektionen. Redovis-nya
ningsfrågornas grundläggande betydelse för tillsyn finansinstitutöver

omständighet enligt utredningen gjorde det omöjligtvar en som att
bryta dem den finansiella tillsynen. Utredningenut ordningenur angav
i Frankrike exempel på myndigheter medett förattsom ansvar
finansiell tillsyn också kan för normgivning och tillsyn be-svara
träffande företags redovisning i allmänhet 117-118, 140-141.

I 199091 177, 13, sammanslagning Bank- och För-prop. : s. om av
säkringsinspektionerna uttalade föredragande statsrådet det gälldenär
frågan samordning på redovisningsområdetstatensom en av resurser

Bokföringsnämndens och Finansinspektionensatt på redovis-resurser
ningsområdet bör samlas i inspektionsmyndigheten. Av remissinstan-

hade bl.a. Bokföringsnämnden tillstyrkt samordningserna en av
Den dåvarande Bankinspektionen sig interesurserna. motsatte en

samordning förordade denna kunde tillsanstå vidare.attmen
Kommerskollegium ställde sig tvekande till föra verketsöveratt
revisorsverksamhet till den inspektionsmyndigheten.nya

Enligt föredraganden fanns det skäl talade för samordningsom en
Bokföringsnämndens och den inspektionsmyndighetensav nya resurser

på redovisningsområdet kom till stånd. Han förordade därvid att
samordnades detpå Bokföringsnämndensätt förordat, dvs.resurserna

nämndens kanslifunktion inordnas i den inspektionsmyndig-att nya
heten, medan själva nämnden förblir från inspektionens styrelseett
fristående fattar beslut i sådan frågor ligger utanförorgan som som
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inspektionens område. Vad beträffar Kommerskollegiums revisors-
verksamhet berördes denna inte föredragandennärmare av

8.4.3 förslagFAR:s En enhetlig tillsyns- och
disciplinorganisation för auktoriserade och
godkända revisorer

Inom FAR har arbetsgrupp sammanställt förslag inrättandetilletten
privaträttslig organisation med offentligrättsliga inslag skallav en som
tillsynen revisorerna,utöva dagtecknat den 24över april 1992.

innebärFörslaget sammanfattningsvis följande.
Staten, och SRSFAR upphör med nuvarande disciplinär verksamhet

och inrättar stiftelse, kallad Revisorsnämnden.gemensamt en
Nämnden skall i lag revisorslagen behörighet dis-utövaattges
ciplinär verksamhet auktoriseradeöver och godkända revisorer. I
Revisorsnämndens dömande särskild disciplinnämnden, börorgan, en
det ingå ordförande med erfarenhet domarvärv, utsedd staten.en av av
Vidare bör ingå ledamötertvå utsedda de huvud-treav envar av

De sålunda utsedda ledamöternamännen. bör i sin tur utse tre
ytterligare ledamöter, representerande revisorns intressentgrupper.
Revisorsnämndens beslut bör publiceras. Besluten skall kunna
överklagas den berörda revisorn till Kammarrätten. Justitiekanslernav
bör ha möjlighet överklaga beslut han betraktar alltföratt som som
milda.

Som skäl för förslaget har sammanfattningsvis följande anförts.
Den nuvarande ordningen innebär de auktoriserade och godkändaatt

revisorerna underkastade dubbla tillsynssystem, delsär den offentliga
under Kommerskollegium och dels den privata självreglerande
tillsynen under revisorsorganisationernas discipl innämnder. Nackdelen
med sådan ordning den under alla förhållandenär kräveratten mer

i form fasta kostnader för disciplinorganisationertvå ochresurser av
grund sammapå ärende kan komma behandlas i bådaatt attav

En nackdel de båda kanär komma tillsystemen. att systemenannan
olika slut i samma ärende, vilket kan leda till trovärdigheten föratt
tillsynsverksamheten minskar. enhetligtEtt bör därför införas.system
Ett sådant bör utformatså det tillämpligt oberoendeärsystem attvara

hur Sverige väljer införliva EG:s bolagsdirektiv. Systemet skallattav
alltså kunna fungera det i framtiden finns eller tvåoavsett om en
revisorskårer.

Ett grundläggande krav skall innefattaär tillräckligatt systemet
kompetens främst i vad gäller kunskap och praktisk erfarenhet inom
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revisoryrket i fråga juridisk kompetensäven säkerställermen om som
rättssäkerhet och korrekt processföring. Yrkesrevisorerna hamåste ett

inflytande sakfrågorna.starkt på Ett ytterligare krav är att systemet
oberoende och tyngd. Med det skall dels förståsäger intressent-att

kan övertygade ärendena obehörigaavgörsatt utangrupperna vara om
hänsyn, dels revisorerna skall uppfatta besluten avgörandenaatt som
för fortsattahans handlande och intresentgrupperna auktoritati-av som

uttryck för god revisorssed. Samhället därförmåste ha roll i ettva en
sådant disciplinhanteringssystem.

nuvarande ordningen innebärDen auktoriserarKK och god-att
känner revisorer tillsyn dem. Revisororganisationer-utövar översamt

medlemmar endast de revisorer KK auktoriserat ellerupptarna som
godkänt tillsyn sina medlemmar.utövar KK kan upphävaöversamt
auktorisationengodkärmandet revisor. Revisororganisationernasom

uteslutakan medlem. inteDet nödvändigt med kopplingenär en
mellan auktorisationgodkännande och disciplinhantering. Ett system
för disciplinhantering organisatoriskt skilt från förär systemetsom
auktorisation och godkännande därför möjligt. Somär exempel
åberopas den ordning gäller på körkortsområdet.som

alternativEtt med renodlad ofentlig tillsyn skulle kunna förenas
med angivna krav Kommerskollegiums nuvarande disciplin-ovan om
hantering kompletterades på så dess nuvarande Rådgivandesätt att
nämnd i revisorsfrågor gjordes till disciplinnämnd, försågs medom en

revisorsinflytandeökat och behörighet besluta i disciplinären-attgavs
den. Med hänsyn till Kommerskollegium kan komma mista deatt att
nuvarande näringsrättsliga uppgifterna framstår det dock som
främmande tänka sig myndigheten enda kvarvarandeatt att som
uppgift inom området skulle för disciplinhanteringenstå för revisorer.
Alternativa värdmyndigheter Finansinspektionennämnts ochärsom
Riksskatteverket. Det finns emellertid risk för revisorernasatt
intressentgrupper skulle uppfatta disciplinhantering med hemvist ien
Finansinspektionen otillräcklig. Härtill kommer inspektionenattsom
för närvarande själv förordnar revisorer i antal företag ochett stort att
inspektionens oberoende principiellt skulle ifrågasättaskunna vid en
sådan ordning. kopplingEn med Riksskatteverket skulle, med hänsyn
till revisorns uppgifter beträffande klienternas beteende i skattefrågor,

flera intressentgrupperleda till felaktiga slutsatser revisorernasom
uppgift och oberoende. Alternativet inrätta myndighet föratt en ny
hantering disciplinfrågor inom revisorsområdet bedöms varkenav som
realistiskt eller önskvärt. alternativEtt med renodlad offentligen
tillsyn kan därför inte förordas.

alternativEtt med renodlad gälvreglering skulle innebära att
revisorsorganisationerna anförtros disciplinärenden rörande auktorise-
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rade respektive godkända revisorer. fördelEn med sådantett system
bedömningarnaär kommer baseras gedigenatt på fackkunskap ochatt

erfarenhet. Besluten kommer regel den granskade revisornsom av att
uppfattas vederhäftiga eftersom de fattats kolleger. Ensom av annan
fördel närhetenär mellan det tillsynenutövar och deorgan som
instanser bedriver revisorskårens yrkesutvecklingsarbete. Detsom eget

tillsynsorganet möjlighet i varje fall tillämpa de aktuellasteattger
yrkesetiska En nackdel med självreglerandeett ärnormerna. system

omgivningen kan uppleva det stötandeatt kolleger bedömerattsom
kolleger, eftersom förfarandet misstänks leda till oberättigad milden
behandling. En nackdel kan deatt utövarannan vara organ som
tillsynen sina medlemmar kan uppfattas änav motpartsom en snarare

den intresseföreningen och möjligheterna lämnasom egna att att
kollegial vägledning blockeras risken frågan kan återkomma iattav
form disciplinärende. Ytterligare nackdelett med renodladav en en
självreglering avsaknadenär den tyngd samhälletsav som engagemang
i uppgiften verksamheten. Ett samhällsinslag i tillsynen motverkarger
den försvagning förtroendet för revisorn ordningen förav t.ex.som
utseende revisorer eventuellt kan upphov till. Trovärdighetenav ge
kräver således samhället har roll i tillsynen, varföratt sådantetten
alternativ förutsätter komplettering med offentligaen representanter.

Enligt den nuvarande ordningen medlemskap iär FAR och SRS
frivilligt och antal revisor utanförstår föreningarna.ett Det skulle
kunna upplevas stötande föreningarna befogenhetsom om attges

tillsynutöva och besluta disciplinära påföljder revisoreröverom som
inte medlemmar.är En lösning kan FAR och SRSattvara ge samma
ställning Advokatsamfundet, dvs. obligatorisk anslutningsom en av
revisorer till FAR och SRS och därmed befogenhet ävenatten
meddela beslut auktorisation och godkännande. En sådan lösningom
överensstämmer dock inte med den strategi FAR:s styrelse utarbetat
för organisationen för 1990-talet. Det inte önskvärt leda-attanses
motskap obligatorisktgörs varför inte heller alternativ medatt ett
renodlad självreglering kan förordas.

En naturlig denär tecknade bakgrundensyntes mot ettnu system av
.självreglering med inslag ofentlig tillsyn. Ett sådant kanav system
bestå juridisk med delägarskaphuvudmannaskap frånav en person
såväl revisorskårerna samhället. Organisationen skulle ha offentligsom
auktoritet handha disciplinförfarande alla auktoriseradeatt ochmot
godkända revisorer. Dömandet skulle ske i församling med starkten
inflytande yrkesrevisorer. Förhandlingarna skulle ledasav av en
lagfaren domare. Besvärsmöjligheter skulle finnas i lämplig om-
fattning.
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revisoreroch godkändaauktoriseradedisciplinhantering förAll
med sina dis-SRS upphörochinstans. FARsammanförs till en

awecklas.tillsynsverksamhetKommerskollegiumsciplinnämnder.
Revisorsnämnden. IStiftelsenSRS bildarochStaten, FAR en

lag föreskrivsfårevisorsförordning böromarbetad attstatus avsom
handhasrevisorer skallgodkändaauktoriserade ochtillsynen över av

nödvändig förregeringsformenenligtLagformenRevisorsnämnden. är
institution skall kunnaprivaträttslig överprövasbeslut avatt ett av en

beprövaddenföreslås beror på ärstiftelseformendomstol. Att att en
organisationer.privataochmellansamverkanförform staten

ledamöter,styrelsebör haRevisorsnänmden sammansatt av sexen
bör finnasVidarehuvudmännen.ochutseddatvå enen avvarav
utseddatio ledamöter, tvåminstdisciplinnätnnd sammansatt av varav

utseddahuvudmännendeutseddahuvudmännen,och tre sexaven av
erfarendomarvärvskall iordförandeochledamöterna, vara ensomen

revisorer.person, fleraellerutsedd staten samt enav
utredabemyndigasi revisorslagenskallDisciplinnämnden att

sanktioner. Detoch beslutarevisorssedfrån godavvikelserifrågasätta
tillämpasinkvisitoriska ordningennuvarande s.k.detinnebär att som

revisorsorganisationerna kommerKommerskollegium attsåväl somav
känneteckenordningen ärinkvisitoriskabestå. Det att organsamma

disciplinärende.bedömning iochutredningför både ettansvarar
ärendetillinitiativfårinnebär ävenSystemet att etttaatt organen

ordningenmed den härnackdelanmälare. Endvs.öppnas, somagera
binderutredningenunderhandläggarenförmedför riskdenär attatt

alternativ fördisciplinfrågan. Ettuppfattning iför viss attsig en
kontradik-införa s.k.bedömningenoberoende ärsäkerställa att enen

tvist mellan tvåbehandlasdisciplinärendetdärordningtorisk som en
saken fårroll och där avgörasanklagandehardemdärparter enen av

nackdel medinstans. Endömandeoavhängigutredningenfrånav en
ytterligare kostnader.medföraskulledenden ordningen är att

erinran,i första handfrågaiskall komma ärsanktionerDe som
godkännandetellerauktorisationenupphävandevarning och somav

vissai tillsynen. Iverktygkraftfullasanktioner ärrevisor. Dessa
penningbötersanktionernaanvändstillsynssystem ävenutländska

utbildning.angiveni vissåläggande delta närmareochNorge att
effektfå positivskullesanktionstypernämnda tvåHuruvida sist en

bedömas.närvarande inteförSverige kanitillsyneneller inte
i första handPenningböter börändå övervägas.sanktioner börDessa

revisionsbolag.föri frågakomma
varning ellerfrågapubliceras ärsanktioner börBeslutade omom
revisorernasbeslutoffentligamed ärFördelarnaupphävande. att

vidarebelyst. ingerDetregelsystemrevisorernasfårintressenter
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allmänheten förtroende omedelbar kännedom ifrågasattatt att ettom
missförhållande blir undersökt och, i förekommande fall, beivrat. En
nackdel med offentliggörandetär i sig kansystemet verkaatt ettsom
straff för revisorn och denna verkan på godtyckligtatt ellerett
oförutsebart beroendesätt är massmediernas intresse för varjeav
enskilt fall. En nackdel är massmedierna kan uppmärksammaattannan

ärende hos tillsynsmyndighetenett på mycket tidigt stadium ochett
behandla det innan något beslut föreligger den anmäldesom om
revisorns skuld har stöd i det föreliggande materialet.

När det gäller beslutsförhet bör säkerställas åtminstone någonatt av
nämndens ledamöter tillhör den berörde revisorns kategori deltarsom
i beslutet.

Disciplinnänmdens beslut skall kunna överklagas hos Kammarrätten
besvär. Kammarrätten bör i sådana mål ha särskildgenom en

sammansättning innefattar kompetens på revisorsområdet. Påsom
motsvarande gällersätt Advokatsamfundet bör justitiekanslern fåsom
del alla disciplinnämndens beslut. Justitiekanslern bör kunna anföraav
besvär friandeöver utslag och yrka skärpning beslutade sanktioner.av

Revisorsnämndens verksamhet bör ekonomiskt självbärande.vara
Intäkterna måste i huvudsak ha formen avgifter från de auktorisera-av
de och godkända revisorerna i samband med auktorisering-tas utsom
godkännande och förnyelse.

8.4.4 Utredningen kreditförsälcxingom

Utredningen kreditförsäkring föreslog i betänkandet SOUom
1992:30 Kreditförsäkring Några aktuella problem, 107 109, atts.- -
tillsynen den verksamhetöver bedrivs auktoriserade ochsom av
godkända revisorer skulle Finansinspektionenutövas i stället förav

Kommerskollegium. Förslaget lämnades bakgrundsom nu av mot av
utredningen ställde sig tveksam till detatt nuvarande medsystemetom

inspektionsförordnade revisorer på något avgörande bidrogsättmera
till stärka tillsynen försäkringsbolagen.överatt Utredningen ansåg att
den löpande tillsyn Finansinspektionen denutövarsom nu genom
förordnade revisorn skulle i stället, med effektivitet,större kunna

de bolagsstämmovaldautövas revisorerna. En sådan ordning skulleav
sig naturlig Finansinspektionen samtidigtte tillsynutövar överom

revisorerna. Inspektionen skulle då, enligt utredningen, möjligheter
utfärda instruktioner och anvisningaratt elleratt på sättgenom annat-

rikta de bolagsstämmovalda revisorernas uppmärksamhet sådanapå-
omständigheter särskilt bör beaktas vid granskningen institutsom av

står under myndighetens tillsyn.som
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Utredningen anförde skäl föräven överflyttning tillsynensom en av
revisorerna tillöver Finansinspektionen inspektionens tillsyn iatt
omfattarövrigt direkt eller indirekt- sådana institut och bolag i vilka-

också betydelsen tillfredsställande revision från samhälleligav en
synpunkt särskilt Utredningenär framhöll bl.a den omständig-stor.
heten tillsynen omfattar Stockholms fondbörs, vilket innebäratt att
inspektionen har indirekt insyn i förhållanden börsnoteraderören som
bolag i allmänhet. Utredningen menade därför det lämpligtatt attvar
förlägga för tillsynen revisorerna till Finansinspektionen.överansvaret

Rent allmänt ansåg utredningen slutligenså det fördelatt attvar en
densamordna statliga verksamheten revisions-på och redovisningsom-

rådet.
Finansinspektionen har i sitt yttrande betänkandetöver delat

utredningens uppfattning ökad effektivitet till mindre kostnadatt en
skulle kunna uppnås med inspektionen förordnarsystemet attom
revisorer upphör. Enligt inspektionen innebär de alltmer förekomman-
de specialuppdragen, revisorerna utför begäranpå inspektio-som av

revisorernas arbete i ökande grad för vadgränsenatt tangeratnen,
normalt ligger inom för revisorsförordnande. Därmedettsom ramen

kommer på tidigare i förgrunden viktensätt än klar rollett annat av en
för revisorn. Finansinspektionen skrev därför till regeringen den 9
januari 1992 och begärde frågan tillsättande revisorer skulleatt om av
utredas.

Finansinspektionen avvisade däremot förslaget Finansinspektio-att
får löpande tillsynsansvar för samtliga auktoriserade ochettnen

godkända revisorer i landet. Enligt inspektionen skulle löpandeen
tillsyn enligt utredningens förslag kunna påtagligt försvåra det
ömsesidiga förtroende nödvändigt förär effektivt informa-ettsom
tionsutbyte. inspektionens roll med den användning revisorerna iav
tillsynsarbetet utredningen skisserat skulle bli oklar. Inspektionensom
skulle hela tiden bli fråga sig inspektionennär ärtvungen att upp-
dragsgivare och inspektionennär tillsyn.är utövare Motsvarandeav
frågor skulle revisorn komma ställa sig. Därtill kommeratt att
resurser i väsentligt ökad utsträckning skulle bindas till uppgifter
utanför institutstillsynen.

Finansinspektionen för sin intedel någon avgörande invändningser
auktorisationen och godkännandet revisorer och upphävandemot att av

auktorisationer och godkännanden, i likhet med vad gäller förav som
liggernärvarande, på hand. Rättssäkerheten tillgodoses atten genom

beslutet eller upphävavägra auktorisationgodkärmande kanattom
överklagas. möjlighetEn utredningen i likhetär medtar attsom upp
vad gäller för advokater anförtro uppgiften revisorernassom
organisationer. jämförelseI med för advokater, iarrangemanget som
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sig inte alldelesär okontroversiellt, inspektionen det ärattanser en
klar nackdel revisorerna skulle få organisationertvå föratt auktorisa-
tions- respektive godkännandefrågor. Inspektionens slutsats blir att
Kommerskollegium fortsättningsvisäven bör den myndighetvara som
lärrmar respektive upphäver tillstånd revisor. Rättssäkerhetenatt vara
tillgodoses principiellt på sätt Finansinspektionennärsamma som
lämnar respektive återkallar tillstånd.

8.5 Huvudansvaret för normgivningen på
redovisningsområdet

Den nuvarande redovisningslagstiftningen uppdeladär i dels en
generell bokföringslag, dels i olika associationsrättsliga lagar.
Bokföringslagen har karaktär ramverk och fylls normgivningutav av

slag. Det frågaär normgivning olikaannat på nivåer. Vissav om
normgivning har lags form, i form regeringsförordningarannan ges av
och myndighetsföreskrifter. Normgivning har inte alltid karaktär av
bindande föreskrifter i vissa fall rekommendationerutan ges som av
olika redovisningsområdet.på Det frågaexpertorgan är om norm-
givning från såväl statliga myndigheter privaträtts-som emanerar som
liga subjekt.

Bokföringslagen har karaktär ramverk och kompletterasav avses
med god ised redovisningsfrågor. Syftet med denna konstruktion är

på smidigt fortlöpande kunnasättatt ett normgivning påanpassa
området till den praktiska utvecklingen. Vid fastställande godav
redovisningssed skall enligt lagens förarbeten hänsyn tillstor tas en
faktisk förekommande praxis hos kvalitativt representativ kretsen
bokföringsskyldiga prop. 1975:104, 148.s.

Som exempel på sådan expertis nämndes i propositionen den av
Sveriges Industriförbund administrerade Näringslivets Börskommitté
och Föreningen Auktoriserade revisorer FAR

syfteI bl.a. tillgodose behovet auktoritativa besked i frågaatt av om
vad god redovisningssed inrättadesär Bokföringsnämnden BFNsom
år 1976. BFN statlig myndighet,är enligt sin instruktion haren som
till uppgift främja utvecklingen god redovisningssed i företagensatt av
bokföring och offentliga redovisning utarbeta allmänna rådsamt att
inom sitt ansvarsområde.

Ovan nämnda Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och
Näringslivets Börskommitté tvåär har utfärdatexpertorgan som

Årrekommendationer på redovisningsområdet. 1989 bildade staten -
BFN FAR och Sveriges Industriförbundsamtgenom ett gemensamt-
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skall ha till uppgift utveckla de redovisningsnormerattorgan som som
vissa publika företag. initiativtagarnabör gälla för s.k. Destörre, tre

därvid stiftelse, i sin harbildade styrelse särskilttur utsett etten vars
Redovisningsrådet. och med RedovisningsrådetI harattexpertorgan,

påbörjat sin verksamhet har såväl FAR Näringslivets Börskom-som
redovisningsområdet.mitté upphört utfärda rekommendationer påatt

Också kunna i princip upphöra med utfärdaBFN avsågs rekom-att
siktemendationer avseende frågor direkt de publikapåtarsom

inskränkning i auktoritetföretagen. Någon BFN normbildare på:s som
inte varit avseddredovisningsområdet har däremot prop.

bil. LU36.1988892150,
uppgifter i huvudsakligen redovisningsfrågor idagBFN:s avser

anslutning till de företagen och den löpande bokföringen.små
statlig myndighet normgivande redovisningsom-En påärannan som

Inspektionen fårrådet Finansinspektionen. led i sinär ettsom
utfärda föreskrifter bankernastillsynsverksamhet ochnärmare om

försäkringsbolagens löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning
avviker från bokföringslagen under förutsättning föreskrifternaattsom

utformas de främjar klar och rättvisande redovisningså att en av
och ställning.bolagens resultat

Finansinspektionen normgivande uppgifter revisionsom-har påäven
Inspektionen med stöd bank- och försäkringsrörelsela-rådet. äger av

instruktioner förmeddela föreskrifter eller den granskninggarna som
inspektionen utsedda revisorerna skall företa led i derasde ettav som

rapporteringsskyldighet till inspektionen.

8.5. Utvecklingstendenser1

Redovisningskommitténs ursprungliga direktiv dir. 199 l 171 beslutade
redovisningslagstift-augusti 1991 allmänden 22 översynavser en av

frågor kommittén skall denningen. En de över ärsesom omav
redovisningslagstiftningen i delsnuvarande uppdelningen enav

bokföringslag, dels olika associationsrättsliga lagargenerell är
formell strukturändamålsenlig eller bör Enövervägas.om en annan

fråga i vilken utsträckning lagstiftningen bör ha karaktärär avannan
normgivning slag.ramverk fylls Ytterligareannatett utsom av av en

vilka principer bör gälla för sådan kompletterandefråga är som
sker rekommendationer olikanormgivning expertorgansom genom av

redovisningsområdet.på
normgivningen redovisningsom-det gäller frågan hur påNär om

kompetensfördelning bör råda mellanrådet skall gå till och vilken som
hur normgivning frånolika normgivande uttalas det oklartärattorgan
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privata rättssubjekt kan samordnas med offentligrättslig normgivning.
Kommittén bör därför enligt sina direktiv förutsättningslöst analysera
frågan och lämna förslag till lösning.en

I tilläggsdirektiv dir. 1992:19 beslutade den 13 februari 1992 ges
riktlinjer för kommitténs uppgiftnya i fråga BFN:s ställning.om

Enligt direktiven väcker tillkomsten Redovisningsrådet fråganav om
vilken roll i fortsättningen bör tillkommasom BFN. Den samman-
sättning och organisation Redovisningsrådet har erhållitsom visar
enligt direktivet rådet har goda förutsättningaratt fylla sin uppgiftatt

normgivande i frågasom de s.k. publikaorgan företagensom
redovisning. Enligt direktiven detär därför svårt förena Redovis-att
ningsrådets verksamhet med tanken BFN i fortsättningenatt skall ha

oinskränkt auktoritet normbildareen på hela redovisningsområdet.som
Från principiell synpunkt föreligger här kompetenskonflikt mellanen
de båda I direktiven slutligensägsorganen. det finns mycketatt som
talar för det inte längre finnsatt behov något statligtrentav organ
med uppgift utfärda generellaatt på redovisningområdet.normer

Enligt vad under hand inhämtats från Redovisningskommitténsom
har dess arbete inriktats på föra över denatt normgivningskompetens
Finansinspektionen i dag har på redovisningsområdet till något annat

likaså föra över BFNattorgan, nuvarande uppgifter till något:s annat
Vilket dessa uppgifter skallorgan. läggasorgan på oklart.är Ett organ

nämnts detär nyligen inrättadesom Redovisningsrådet. Ett annat
alternativ är heltatt tillskapas.ett nytt organ

8.6 Utredningens överväganden

I utredningens direktiv utredaren böratt prövaanges auktorisationom
och tillsyn revisorer helt eller delvis kan administrerasav någonav

än statlig myndighet. Detannan vidaresägsen utredaren böratt
föreslå vilket bör handlägga frågororgan auktorisationsom ochom
tillsyn. Ett förslag i den delen skall enligt direktiven lämnas efter
beaktade vad anförts Kommerskollegietsav som verksamhetom i
1992 budgetproposition.års

Den aktuella verksamheten har vanligen betecknats auktori-som en
sations- och tillsynsverksamhet. Med hänsyn till revisorsdirektivetsatt
regelsystem, endast behandlar godkännandesom revisorer, kommerav

spela framträdandeatt roll i fortsättningen,en kan det ifrågasättas om
inte även godkännande borde ingå i beteckningen. Utredningen
använder emellertid de enklare beteckningarna tillsynsmyndighet för
myndigheten och tillsynsverksamhet för hela verksamheten,
godkännande, auktorisation, disciplinärt förfarande m.m.
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1992 budgetproposition gjorde föredraganden den bedöm-I års
ningen kollegiet borde renodlas handelspolitisk myndighet ochatt som

undersöka möjligheterna överföra de uppgifterhan avsågatt att att
Kommerskollegium näringsrättsligadå hade på det området tillsom

ff..andra myndigheter prop. 199192:100 Bil.4 217 I 1993 årss.
föredraganden fortfarandebudgetproposition anförde han ansågatt att

handelspolitiskdet önskvärt kollegiet renodlas myndighetär att som
och han tillsätta intern utredare, skulle få iavsågatt att en som

myndigheteri samråd med berörda departement ochuppdrag att
förslag innebörden prop. 1992932100 Bil.4med denpresentera s.

203. april 1993 uppdrog regeringen StatskontoretDen 1 att, som
i renodlingen Kommerskollegium handelspolitiskledett av som

organisationstillhörighetmyndighet, utreda frågan ändrad förom
näringsrättsliga verksamhet.kollegiets

bedömerMed hänsyn till de redovisade uttalandena utredningennu
kan kollegiets uppgiftden förväntas finna övertaett attatt organ som

tillsynauktorisera och godkänna revisorer auktorise-överutövasamt
fråganoch godkända revisorer. Eftersom renodlingrade om av

förslagkollegiet skall behandlas Statskontoret och intenågot ännuav
utredningen enbart revisorsfrågorna vid sinalämnats detta, beaktarav

alternativt tillsynsorgan i föröverväganden beträffande ställetett
Kommerskollegium.

8.6.1 statliga verkAndra

alternativt tillsynsorgan har utredningenVid sitt sökande efter ett
statliga verk Kommerskollegium.diskuterat antal andra änett

Riksskatteverket betydande kunskap både det gällerhar nären
revision.redovisning och

iverks uppgifter består emellertid väsentligen bevakaDetta att ett
partsintresse inte sällan torde stå i motsatsställning tillspecifikt som

revisorerna har tillgodose.de intressennågot eller några attsomav
förlägga verksamheten tillframstår därför direkt olämpligtDet attsom

Riksskatteverket.
i frågaRiksrevisionsverket också betydande kunskap bådehar en om

revision.redovisning och
uppgifter emellertid ha tillsyn bl.a. deverkets ingårI överatt

tillsynstatliga affärsverken och statliga företag. Denna verketutövar
upphandlas i betydande omfattning.med hjälp revisorstjänster somav

Åtskilliga tillsynsobjekt samtidigt underkastadeverkets lagstad-ärav
revisionsplikt. Om Riksrevisionsverket får tillsynsansvaret förgad

tillsynsansvarrevisorerna kommer det alltså i vissa fall ha både föratt
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det slutliga tillsynsobjektet och för yrkeskategori också haren som
för tillsyn slutliga tillsynsobjekt.ansvar av samma

En kombination två så näraliggande ansvarsområden hos ochav en
myndighet kan upphov till konflikter. Isamma omvärldens ögonge

skulle kontroversiella tillsynsbeslut verket lätt kunna framståav som
otillbörligt påverkade verkets Besluten skulleegetav ansvar. t.ex.
kunna uppfattas alltför milda verket själv avstått från ellersom om
försummat påtala vissa missförhållanden.att De skulle kunnaäven
framstå oskäligt stränga bakgrund misstankarsom mot attav om
verket skulle vilja övervältra påansvaret ett annat organ.

Om Riksrevisionsverket skulle förena sin roll köpare revi-som av
sorstjänster med uppgiften tillsynsorgan för revisorernaatt kanvara
detta dessutom komma skada verkets trovärdighet.att Verket kan bli
misstänkt för behandla misstagatt överseende de degörsmer om av

verket anlitade revisorerna än andra revisorer. Verketav kan ocksåav
bli misstänkt för i samband med sin upphandlingatt revisorstjänsterav
på otillbörligt utnyttjasätt sådanett hemlig information vissaom
anbudsgivare verket erhållit i egenskap tillsynsmyndighet.som av

Finansinspektionen har också betydande kunskap både i frågaen om
redovisning och revision. Sedan år 1991 är Bokföringsnämndens och
Finansinspektionens redovisningsområdetpå samordnade påresurser
det sättet nämndens kanslifunktion inordnadatt är i Finansinspektionen
prop. 19909l:17 13. Det dock tveksamtär det går utvinnas. attom
några nämnvärda fördelar samordning tillsynen överav en av
revisorerna med detta kansli. Bokföringsnämndens framtid framstår
dessutom oviss och den eventuella samordningsfördelensom därförär
osäker.

Även Finansinspektionen har tillsynsansvar. Detta omfattarett ban-
ker, finansbolag och försäkringsbolag. Denna tillsyn har inspektionen
hittills utövat med hjälp upphandlade revisorstjänster. Inspektionensav
tillsynsobjeket samtidigtär revisionspliktiga enligt lag. Mot att
förlägga tillsynen revisorernaöver hos Finansinspektionen talar alltså

skäl anförts i fråga Riksrevisionsverket.samma Med hänsynsom om
till det i detta fall sigrör i huvudsakatt privatägda företag kanom

befara risken för olämpliga missförståndatt ochman motsättningar är
ännu större.

Med hänvisning till vissa negativa erfarenheter den rådandeav
ordningen, bl.a. den innebär rollkonfliktatt för de förordnadeen
revisorerna, har inspektionen dock i skrivelse till regeringenen
föreslagit med inspektionsförordnadeatt systemet revisorer avskaffas.
Denna samordningsnackdel kan därför förmodas komma saknaatt
betydelse i framtiden.

214



överväganden1993:69sou

minskaFör motsättningarna mellan verket och revisorerna haratt
Finansinspektionen vidare börjat använda teknik innebär atten som

tillställer företaget skriftlig förfrågan besvaras före-man en som av
tillsammans med intyg revisorn riktigt.ärtaget ett att svaretav om

ordningenDen torde dock inte innebära inspektionen helt kanattnya
från anlitaavstå revisorer i sin tillsynsverksamhet.att

därför fråganKvar står ändå det kan innebära olämpligom en
fördubbelroll inspektionen samtidigt inspektionsmyndighetatt vara

inom ochområde tillsynsmyndighet inom område för deett samma av
bolagsstämman utsedda revisorerna, vilka åtminstone delvis skall
bevaka intressen inspektionen har bevaka.attsamma som

ochPatent- registreringsverket har kunskap både det gällernär asso-
ciationsrätt och redovisning. Verket har vidare tillsyn aktiebo-över
lagens skyldighet för registrering insända årsredovisning ochatt
årsberättelse 11 kap. 3 § ABL.

Möjligheterna få betydelsefullanågra samordningsfördelaratt ut av
verkets kunskap i associationsrätt och redovisning bedömer utred-
ningen dock och för sigsmå. I har Kommerskollegium i egenskapsom

tillsynsmyndighet inte sällan anledning hämta upplysningarattav
från registreringsverketsPatent- och register i Sundsvall. Dessa
beröringspunkter mellan Patent- och registreringsverkets verksamhet

tillsynenoch revisorerna motiverar dock knappastöver något närmare
samarbete. Kontaktema torde med hänsyn till sin enkla karaktär i
allmänhet lika bra sköta via faxgå eller telefonatt som genom
personliga sammanträffanden.

Om Patent- och registreringsverket kan därför allmänt sägas att
eventuella möjligheter till samordningsfördelar små, verketär attmen
inte har någon verksamhet medför Övertagandeatt ettannan som av
tillsynsupp gifterna från Kommerskollegium skulle skapa motsättningar
inom verket eller eljest försvaga verkets trovärdighet i något avseende.

Kammarkollegiet liksomhar de andra nämnda verken juridisken
tradition och kunskap. Verket uppgifthar till bl.a. bevaka ochatt
företräda och allmänna intressen. Tidigare uppgifter på detstatens
kyrkliga området försvinner. ställetI kommer utökade serviceuppgifter
i form riskanalys i samband med försäkringsskydd och vissav annan
ekonomisk rådgivning främst till mindre och medelstora myndigheter.

förvaltarVerket också antal fonder betydande storlek.ett av
Om Kammarkollegiet kan liksom Patent- och registreringsverketom

möjligheterna till samordningsfördelarsägas små tilläratt om man ser
verksamheternas karaktär, Övertagande tillsynsupp-att ettmen av
gifterna inte skulle skapa motsättningar inom verket eller eljest
försvaga verkets trovärdighet.
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Däremot kan det finnas lokalmässiga fördelar beroende på att
Kammarkollegiet har lokaler i omedelbar anslutning till de lokaler där
Kommerskollegiets näringsrättsliga byrå finns.

8.6.2 Privata eller delvis privata lösningar

Enligt artikel 2.2 i revisorsdirektivet får, då bestämmelserna i direk-
tivet tillämpas, de uppgifter ankommer på medlemsstaternassom
myndigheter yrkesföreningar,utövas dessa enligt nationellav om
lagstiftning har befogenhet lämna sådant godkännandeatt som avses
i direktivet. Det imöter och för sig inget hinder i den svenska rätten

överlämna till enskild utföra förvaltningsuppgifteratt 11att kap. 6 §
tredje stycket regeringsformen. Grundlagen dock inte något stödger
för normgivning kan överlämnas till enskildatt 8 kap. regerings-
formen.

Självreglering slagsär privat lösning. Förett närvarande förekom-
självreglering inom både FAR och SRS. Självregleringen medförmer

vissa fördelar. Sammanslutningarna besitter god fackkunskap,
förhållandevis goda förutsättningar rekrytera kvalificerade hand-att
läggare och möjligheter samordna självregleringen medatt arbete på
yrkesutveckling.

Självregleringen emellertidär också förenad med nackdelar. Den är
svår genomföra enhetligt obligatorisktatt medlemsskap, vilketutan
innebär ökad reglering med risker för bl.a. negativa effekter på
konkurrensen i branschen. Att branschen innehåller två medlem-
sorganisationer är omständighet försvårar genomföran-en annan som
det självreglering. Att revisorerna tillsynutövar över varandraav en
kan väcka misstro i omvärlden. Man saknar det förtroende som
medverkan från för samhället och andrarepresentanter utomstående
intressenter kan Tillsynsuppgiften kan dessutom motverka godge. en
relation mellan föreningens centrala och medlemmarna.organ

Självreglering medför också risker från konkurrenssynpunkt. Aktö-
förnyar och skärper konkurrensen i bransch har interer som som en

alltid goda relationer till sina kolleger. Sådana aktörer brukar gå sina
ochvägar undvika kontakt med sina konkurrenter. Att föregna ettge

branschen makt dessaöver aktörergemensamt innefattarorgan en som
disciplinåtgärder och möjlighet beröva demt.o.m. rättenatt utövaatt
yrket betydandeutgör potentiell fara för konkurrensen i branschen.en
Redan möjligheten bli för disciplinärt förfarandeatt utsatt kanettav
avhålla aktör från sin konkurrenter. Marknadsdomstolenatt utmanaen
har också i ärende rörande privatett auktorisationssystem förett
reklambyråer och reklamkonsulter funnit detta auktorisationssystematt
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§ 1953:603i 5 lagenskadlig verkan avsågsmedförde sådan omsom
inom näringslivetkonkurrensbegränsningi vissa fallmotverkande av

1976:8-9, 113.PKF s.
anbudsupphandling revisors-revisorsbranschen förekommer detI av

med konkurrens-enskilda revisorerrelationen mellantjänster. I en
och branschorgani branschenprofil avviker från den gängse ettsom

ligger betydande potentialdisciplinära förfarandetdetsköter ensom
ickeMellan korrekt och korrektpartiskhet.för misstankar om

smal. Risk finnsrevision kani samband medbeteende gränsen vara
behandla revisorermisstänks förmed ellerrätt orätt attorganetatt

andra.med prisetkonkurrerar änsämresom
den tillsyn advokaternaexempel självregleringvälkänt ärEtt som

självreglering har dockAdvokatsamfundet. Dennautövar genom
särskiltRättegångsbalken innehållerbetydelsefulla offentliga inslag. ett

självregleringsverk-bl.a.kap.advokater,kapitel styrsomom
uteslutninginträde ellerbeslut samfundetsamheten. Mot vägratomav

disciplinåtgärder fråntill Domstolen. Motkan talan föras Högsta
Justitiekanslern. Det betydandefår talan förasSamfundets sida av

torde inte bara stadgai självregleringenoffentliga inslaget ge
trovärdigheten hos verksamheten. Tillstärkaverksamheten ocksåutan

trovärdigheten hos samfundetsocksåsagda kommerdet attnu
lång historisk tradition.tillsynsverksamhet stärkssjälvreglerande av en

revisorstillsynen.advokatmodellenkopiera påförefallerDet svårt att
tillDomstolenrealistiskt Högstatorde inte göra över-Det attvara

revisorer ellertillsyni ärendenklagningsinstans att geom av
i disciplinärenden rörandeföra talanJustitiekanslern i uppdrag att

Advokatsamfundets tillsynsverksamhetrevisorer. Jämförelsen med
värde.torde därför ha begränsat

lösning SRShelt privatskäl ärvägandeEtt attmottungt en
grunden den inte säkerställerfrämst densig sådan, påmotsätter atten

förutsätta obligatorisktoch tordeinflytandetillräckligt starkt externtett
i organisationerna.medlemsskap

Delvis samverkan mellanformenlösningar kanprivata statavges
sådan samverkanexempel påRedovisningsrådetenskilda. äroch ett
bilaga 3 4.198889: 150, Enstiftelse prop.formenfått s.av ensom

statliga inslagetdetlösning kanmed sådanfördel att gervaraen
alternativ,intressantverksamheten. Etttrovärdighetstadga och som

stiftelse med FAR,därför kunnaskulleförts fram FAR, vara enav
Även SRSsådan lösning har riktatstiftare.SRS och motstaten ensom

sådan lösningifrågasättasinvändningar och anfört det måsteatt om en
tillräckligt självständig iuppfattastillsynen skulleinnebär att som

förfarandetsdärmed säkerställaochtill revisorskårenförhållande
trovärdighet.
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Ett stiftelseformenargument är ocksåmot stiftelse kan fåatt en
svårigheter få tillgång till sekretessbelagdaatt uppgifter i samma
omfattning Kommerskollegium har i dagsläget. Somsom exempel kan
nämnas Skattemyndigheten iatt vissa fall till Kommerskollegium
överlämna uppgifter och information Skattemyndigheten införskaf-som
fat i samband med sin granskningsverksamhet och kollegietsom
behöver i sin tillsynsverksamhet. Något motsvarande överlämnande av
hemliga uppgifter från Skattemyndigheten till Advokatsamfundet sker
inte.

8.6.3 Revisorsverksamheten till Kammarkollegium

De nackdelar i det föregående påvisats förenadesom med attvara
lägga tillsynen hos Riksskatteverket eller Riksrevisionsverket anser
utredningen alltför för utredningenstora skall kunnavara att föreslå
något dessa verk tillsynsorgan. Seratt tillav nuläget kanvara man
detsamma sägas Finansinspektionen. Om de i det föregåendeom
nämnda förändringarna kommer till stånd bör emellertid nackdelarna
med detta verk kunna reduceras. Det dockär osäkert i vad mån
besvärande nackdelar till sist ändå kommer finnas kvar.att

Med hänsyn till SRS inställning den redovisats inom utred-som
ningen finner utredningen det meningslöst föreslå helt privatatt en
lösning. Samma bedömning gör utredningen detnär gäller stiftel-en
selösning innefattar medverkan från det allmännasom under förut-
sättning stiftelsen domineras deatt båda revisorsorganisationerna.av
Mer tveksam blir bedömningen i det fall stiftelsen skulle dominerasatt

det allmänna. Ett sådant alternativ har diskuteratsav i utredningen.
Vad där framkommit föranleder dock utredningensom göra denatt
bedömningen möjligheten sådanatt lösning skulleatt kommaen att
godtas SRS liten.är Samtidigt måste konstateras deav fördelaratt som

förenadeär med välja privat alternativ iatt alltett väsentligt består i
samhället avbördasatt för tillsynen ochansvaret värdet dessaatt av

fördelar torde reduceras betydligt iäven stiftelselösningenstatenom
skall ha starkt inflytande. Härett kan tilläggas utredningen föreslåratt

kostnaderna för tillsynenatt vilken form den fåroavsett skall åvila
revisorsbranschen.

Ett vägande skältungt privat lösningmot är ocksåen att norm-
givningsmakt inte kan överlämnas till privat rättssubjekt.ett Den mer
detaljerade normgivningen bör organiserad så flexibelvara att en
anpassning till ändrade förhållanden enkelär åstadkomma. Nuatt
ligger denna uppgift hos Kommerskollegium, har nära kontaktsom
med verkligheten och lätt göra anpassningar i sinaatt tillämpningsföre-
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all kompletteran-läggaopraktisktdärförframstårskrifter. Det attsom
Utredningenstillsynsorganet.hos ännormgivning någonde annan
normgivningkompletterandebehovetinnebär dessutomförslag att av

Även tillsynsuppgiften mellandelaför sigi och gårdetökar. attom
erforderligaför denfårtillsynsmyndighetochstiftelsen svarasomen

normgivningenhanteringenkonstaterasnormgivningen måste att av
avgörandetnämndatidigaredettalarotymplig. Vidareblir av

auktorisationssystem.privatamarknadsdomstolen mot
framinte lägga någotutredningenbakgrund väljerdenna attMot

lösning.privatdelvisellerprivatalls tillförslag en
KammarkollegietochregistreringsverketochPatent-Mot som

vägandeframkommit någrainteharför revisorernatillsynsmyndighet
påvisasverk någradessaförinte heller någotEmellertid kanskäl. av

tillsynsverksamheten övermedsamordningsfördelarnämnvärda
olika verksam-dehossig karaktärengrundar pårevisorerna som

tillgodo-svårigheterregelmässigtTroligen föreligger det attheterna.
myndighetsuppgifter olikamellansamordningsfördelarsiggöra av

verksamhet medfrågadessutomdetfalletaktuella ärdetslag. I om en
Varken Patent-karaktär.förhållandevis speciellharuppgifter ensom

liknadeharKammarkollegium någonellerregistreringsverketoch
verksamheter.sinakaraktär på någon av

Kommerskol-tillsynsverksamheten hosnuvarandetill denSer man
erfor-denbyggahar kunnatmyndighetenfinnerlegium att uppman

utnyttjatillsynsenhetenförinom attkompetensen utanderliga ramen
utesluteradministrativa. Dettadeänverksgemensammaandra resurser

tillsynsenheten ochmellansynergierkan finnasdetgivetvis inte att
effekter börpositivamedSamrådverksamheten.delarandra av

får handverkvilketförekommakunnaemellertid oavsett omsom
meddetdrasdärför kunnabörslutsatsentillsynsverksamheten. Den att

iframstårkaraktärmyndighetsuppgifternas settstorttillhänsyn som
verksamhetenmyndigheternabådadevilkenlikgiltigt hos somav

fördelartillmöjligheternaEftersomförläggs. att ta gemensamavvara
förläggstillsynsverksamhetenlikatordeadministration stora omvara

rationalise-detslutsatsenblir alltsåverketandraeller attdettill ena
läggs hosverksamhetenrollspelar någonringssynpunkt inte om

Kammarkollegium.ellerregistreringsverketPatent-och
Kammarkolle-ochregistreringsverketochmellan Patent-valetVid

andra skäl.eftersökadärförfårgium man
föredraverketdet ärmotiverakan attomständighet attEn enasom

Om dennalokalisering.tillsynsverksamhetensandraframför det är
denregistreringsverket kommerochhos Patent-läggsverksamhet

aktiebolagsregistret ligger.därSundsvall,tilllokaliserastroligen att
Stockholm.lokaliserad tillblir denKammarkollegietden hosLäggs
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För närvarande 60är revisorerna verksamma iprocentca av
storstadsområdena med övervikt för Stockholmsområdet. Knapptstor
10 verksamma iär Norrland. Kommerskollegietprocent prövar årligen

300 ansökningar auktorisation eller godkärmande, vartillca om
kommer 20 ansökningar auktorisation eller godkännandeca om som
auktorisationsbolag. Vidare kollegiet drygtprövar 600 framställningar

förnyelse. Flertalet ärenden handläggs skriftväxling ochom genom
telefonkontakter med sökanden. vissaI fall bedömer kollegiet dock att

erforderligtdet besökaär revisorn. Ungefär 40 sådana besökatt görs
årligen. Sökandena själva finner sig ofta ha anledning besökaatt
kollegiet personligen för diskutera sin ansökan och få råd ochatt
upplysningar hur bäst skall uppfylla kraven för auktorisationom man
eller godkännande.

Tillsynsärendena uppgår till drygt 100 år. Dessa ärenden kräverper
ofta djupgående utredningsarbete. Därvid förekommer inteett bara
personliga kontakter också personliga besök hos revisorn.utan

Av de 16 ordinarie ledamöterna och suppleanterna i den till kolle-
giet knutna rådgivande nämnden 12 bosatta iär Stockholmsområdet,

i Göteborg och i Sundsvall. Samråd med dennatre nämnd före-en
kommer cirka fyra gånger året. l kapitel 19 har utredningenom
beräknat utökning antalet sammanträden till tio år.en av per

Kollegiet har ofta anledning samarbeta med FAR SRS,ochatt som
båda har sina centrala förlagda till Stockholm. Kollegiet deltarorgan

i seminarier och andra förekomsteräven företrädesvis förlagda i
Stockholm. förekommerDet kollegiet fåräven anledning till besökatt

universitetpå och högskolor. yrkesexamenDen revisorsdirektivetsom
föreskriver kan förvänta leda till intensiñering kontakterna meden av
revisorsorganisationerna och universitet och högskolor.

finnsDet inte anledningnågon hävda Kommerskollegiumatt att
medverkar i fler personliga kontakter erforderligt.än är Tvärtomsom
kan det ifrågasättas kollegiet inte borde aktivera sin tillsyn bl.a.om

fler personliga besök revisorerna.hosgenom
De påvisade omständigheterna talar tillsynsverksamhetenattnu mot

förläggs utanför Stockholm och särskilt den förläggs i frånmot att ett
kommunikationssynpunkt perifert läge. Stockholm i SASLin-är nav
jeflygs trafiknät och i viss ijärnvägsnätet.även mån Det innebär att
Stockholm för korta sammanträffanden i de flesta fall den bästaär
mötesplatsen i Sverige inte bara för lokaliseradeär tillparter som
stockholmstrakten för den frånäven viss punkt i Sverigeutan som en
vill minimera kontaktkostnaden för personliga sammanträffanden med

utspridda i landet.ärpersoner som
De anförda Synpunkterna i fråga tillsynsverksamhetensnu om

geografiska förläggning talar för inte obetydlig kostnad föratt extraen
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revisorerna och själva tillsynsverksamheten skulle orsakas attav
verksamheten förlades på längre avstånd från Stockholm.ett

Ett kan anföras skäl för förläggaargument tillsyn-attsom som
sverksamheten till Patent- och registreringsverket är Näringsde-att

har för revisorsfrågorna ochpartementet Patent-ansvaret ochatt
registreringsverket hör under Näringsdepartementet medan Kammar-
kollegium hör under Civildepartementet. Förutom det naturliga sam-
band ligger i myndighetsfuntionen ligger i myndighetatt undersom en
det departement för myndighetsfunktionen kan anförassom ansvarar

tillsyn revisorer inteöver har något naturligtatt samband med andra
uppgifter i Civildepartementet.

Som skäl för revisorsfrågorna förläggs hosatt myndighet underen
det departement har för dessa frågor har vidare anförtssom ansvar att

sådan kombination underlättar avreglering, regelförenkling ochen
rationalisering verksamheten. Det torde emellertid också kunnaav
hävdas sådan kombinationatt tvärtom motverkar avreglering,en
regelförenkling och rationalisering. Risk finns nämligen depar-att ett

kan utveckla tendensertement sätta särskilt högt värdeatt depåett
uppgifter ligger under departementet och följd härav stödjasom som
de myndigheterna strävanden begränsa derasmot uppgifter.egna att

Vid sammanvägning de anförda Synpunkterna utredning-en av anser
med viss tvekan övervägande skäl talar för tillsynsverksam-atten att

heten inordnas i Kammarkollegium lokalisering i Sundsvall detärom
Patentalternativ och registreringsverket kan erbjuda. Skullesom

däremot Patent- och registreringsverket erbjuda förläggning tillen
Stockholm framstår detta verk något lämpligare.som

Utredningen vill dock framhålla både revisorsbranschenatt och
andra intressenter haft tillfälle framföra synpunkter iatt utred-som
ningen sammanstämmande har uppgivit kollegiets tillsynsverksam-att
het i dag fungerar mycket väl. För del kan utredningen inte finnaegen

något de studerade skulleatt lämpadeav nu organen vara mer som
tillsynsorgan Kommerskollegiumän i sin nuvarande skepnad.

I och för sig har från branschhåll framförts vissa invändningar mot
processordningen i disciplinärenden. Ingenting dock tala försynes att

förhållandende dessa invändningar riktar sig skulle kunnasom mot
ändras lättare tillsynen låg någon Skulle resultatetom annanstans. av
Statskontorets arbete bli renodlingen inte kräveratt revisorsfrå-att

avlägsnas från kollegiet vill utredningen framhålla dengorna inteatt
några skäl flytta över uppgifterna tillatt Tvärtomser ett annat organ.

talar den omständigheten flyttning ofrånkomligen medföratt kost-en
nader för uppgifterna hos kommerskollegium.att stannar
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8.6.4 disciplinära förfarandetDet

Kommerskollegiets uppgifter detpå aktuella området består inu
huvudsak i auktorisera eller godkänna revisorer eller revisionsbolagatt

tillsyn dessa kategorier.utöva över tillsynsuppgiftenI ingårsamt att
bl.a. under vissa förutsättningar upphäva auktorisation elleratt
godkännande eller ingripa med mindre allvarlig iåtgärd formen av
varning.

verksamhet förNågon uppspårande brister i revisorernas yrkes-av
utövning förekommer knappast. Tillsynen helt inomutövas nästan

för enskilda disciplinärenden. Handläggningen har inkvisitoriskramen
karaktär. Härmed myndigheten utreder ärendet självmant ochattavses
aktivt och revisorn inte har någon myndighetenänatt motpartannan
själv. Beslut upphävande auktorisation eller godkännande samtom av
varning kan överklagas revisorn till Kammarrätten.av

Även det inte kan revisorskårensägas missnöjd medärattom
Kommerskollegiums tillsyn finns ändåså misstro det påsättmoten

disciplinärendenavilket handläggs. Denna misstro torde åtminstone
delvis ha sin grund i handläggningen inkvisitorisk.är Det haratt
ifrågasätts det tillämpade handläggningssâttet tillräckligtom nu ger

för allsidig belysning disciplinfrågorna i enskildautrymme en av
ärenden. kontradiktoriskI där två står varandraparter moten process

besluten fattasoch opartisk instans skulle den anklagade revisornav en
få bättre möjligheter förstå vad läggs honom till last innanatt som
myndigheten fattar sitt beslut och därmed också kunna bemöta
anklagelserna bättre innan beslut fattas.

frågor kommer tillDe bedömning i disciplinärenden inteärsom upp
sällan mycket komplicerade och svårbedömda. Detta sammanhänger
med revisorns uppgifter ofta inte består i tillämpa klara ochatt att
entydiga regler i bedömningar i situationer därgöra läget ärutan att
oklart eller intressena motstridiga. Några exempel på sådana situa-
tioner kan följande.vara

Revisorn blir ombedd rekommendera lösning påatt etten pro--
blem i klientföretaget. Revisorn kan och bör lämna detta slag av
tjänster, rådgivningen får inte sträcka sig långt hanså attmen
känner sig förhindrad i sin efterföljande förvaltningsrevisionatt
kritisera fattade beslut.

Klientbolaget okonventionell och diskutabel lösningpresenterar en-
på redovisningsproblem inte täcks tidigare såsom godett som av
erkänd redovisningssed t.ex. Redovisningsrådets eller Bok-
föringsnämndens rekommendationer. Till förstöd lösningen
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åberopas kanske praxis i andra länder. Om lösningen strider mot
redovisningssed därmed aktiebolagslagengod och skallmot

revisorn detta i sin revisionsberättelse. Om lösningensäga å
andra sidan acceptabel får revisorn inte företaget för deär utsätta

form negativskador i uppmärksamhet och sänkt kredit-av
revisionsberättelsevärdighet innebär.som orenen

Vid planeringen revisionsuppdrag bedömer revisorn medettav-
hjälp den tillgängliga informationen risksituationendå olikapåav
granskningsområden. Med utgångspunkt i den bedömningen
fördelar han granskningsresurserna i form medarbetartid,av
datorkraft Missbedömningar sker vid planeringen kanm.m. som

bakgrund den då begränsade tillgången informationpåmot av
ilätta Först efterhand kan det visa sig betydandegöra.att attvara

fel inte blivit upptäckta grund planeringen varitpå mindreattav
lämplig.

verkställande direktörKlientbolagets redovisar regelmässigt upp--
reseförskottburna med betydande eftersläpning. Revisornstora

ställning till eftersläpningen förskottenmåste fårnär görta att
karaktären penninglån och sålunda strider aktiebolagsla-motav

låneförbud.gens

situationer det exemplifierade tillkommerI slaget inte sällan attav nu
revisorerna för tryck godkänna dispositioner i redo-utsätts ett att
visningen ligger till det tillåtna. Revisorn befinnerpå siggränsensom

position.då i Trycket godkänna diskutabel dispositionutsatt atten en
Ävenkommer i regel från företagsledningen. det bolagsstäm-ärom

formellt har revisorn företagetså det betalarärutsettman som som
hans arvode. Blir företagsledningen missnöjd med honom riskerar han

förlora sitt uppdrag.att
inkvisitoriskahandläggningsformen,Den eller enpartsprocessen som

den kallas domstolsutredningen SOU 1991:106 480 ff. ärav s.
dominerande i svenska förvaltningsmyndigheter. I kammarrätten, dit
de aktuella målen de överklagas, skallgår dock, deträttennu om om
behövs, inhämta yttrande från förvaltningsmyndighetden tidigaresom
beslutat i förvaltningsprocesslagen,saken 1971:391, 13 §. Här kan
alltså få kontradiktorisk karaktär med tillsyns-processen en mer
myndigheten och revisorn varandra stående och rättenmot partersom
i opartisk domarroll. Uppenbarligen uppfattar dock revisorskårenen
inte möjligheten till överklagande tillräcklig kompensation försom en
den misstro handläggningsordningen i första instans upphovsom ger
till.
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tillsynsmyndighetde avgöranden träffar fårAtt inkvisi-som en en
naturlig följdtorisk karaktär kan myndigheten måsteattses som en av

i saken.fatta slutligt beslut Alternativet skulle myndig-ett attvara
beslut i likhet med åklagarens åtalsbeslut endasthetens innebar att

föramyndigheten skulle talan i domstol med yrkandeett etten om
slutligt beslut visst innehåll. Härigenom skulle kontradikto-ett ettav

förfarande komma till stånd från början.riskt redan En ordning där
förvaltningsmyndighet inte kan besluta först själv föramåsteutanen

talan i domstol eller beslutande torde emellertidannat organ vara
ganska ovanlig i svensk Ett exempel den konkurrenslagenrätt. är nya
l993:20 enligt vilken Konkurrensverket ha beslutat i självautan att

kan i likhet med åklagare föra talan i Stockholmssaken tingsrätten
bl.a. konkurrensskadeavgift och förbud företagsförvärv.motom om

exempel KO kan föra talan i marknadsdomstolenEtt ärannat utansom
ha fattat beslut i huvudsaken dessförinnan.något Andraegetatt

ingripandenexempel undantag innehavarepå är körkort,mot av
luftcertifikatkörkortstillstånd, och elevtillstånd. dessaI ärenden

ingripandendomstolbeslutar om
diskuterade alternativet talar dock det blirMot det dyrbart.attnu

Tillsynsmyndigheten behöver lika mycket utredningsresurser densom
behövt den beslutat själv vartill kommer kostnadernaskulle förom

domstolen.
till alternativ möjliggörMed hänsyn kontradiktoriskettatt som en

alltför kostsam inteprocessform framstår och då det tordesom vara
framkomlig bereda utomstående möjlighet delta i till-väg att atten

beslutsfattande har utredningensynsmyndighetens för väljastannat att
bl.a. rådgivandelösning innebär den nämnd i dag äratten som som

Kommerskollegium får sin ställningknuten till stärkt.

Disciplinpåföljder8.6.4.1

artikel 26 i revisorsdirektivet skall medlemsstaterna säkerställaEnligt
blir föremål för lämpliga påföljdergodkända de inteatt personer om

revisionen enligt artiklarna 23,24 och 25. Artikel 23 föreskriverutför
godkända skall utföra revisionen med yrkesmässigatt personer om-

Artikel 24 föreskriver godkända inte får utföraatt personersorg.

7 införDomstolsutredningens betänkande Domstolama 2000-talet SOU 1991:106,Se
förslag dels principen domstolarnas uppgift, såväl de258, bygger på attvarss.

förvaltningsdomstolamadomstolarna skall tvistelösning, delsallmänna attvarasom
varje skall ha dels målen börja i tingsrättden enskilde mål och skallmotpart atten

eller länsrätt.

224



Överväganden1993:69sou

lagstadgad revision, de inte oberoende enligt lagstiftningenär i denom
medlemsstat kräver revisionen. Artikel 25 artikel 23 ochattsom anger

skall24 tillämpas fysiskapå uppfylleräven villkoren ipersoner som
artikel 3 19 och utför lagstadgad revision på revisionsbolagsettsom-
vägnar.

Bestämmelser disciplinpåföljder finns i 23 § RevF.om

Gör auktoriserad revisor eller godkänd revisor uppsåtligen orätt
i sin verksamhet eller förfar han eljest oredligt, skall auktorisatio-

eller godkännandet upphävas. Ar omständigheterna mildrande,nen
får i stället varning meddelas honom.

Åsidosätter revisor eljest de plikter, åvilar honom revi-som som
får, varning meddelas honom. Ar omständigheterna synnerli-sor,
försvårande, får auktorisationengen eller godkännandet upphävas.

ochFörsta andra styckena motsvarande tillämpningäger i fråga
auktoriserat eller godkänt revisonsbolag. Om revisionsbolagom

träder i likvidation eller försättes i konkurs, skall auktorisationen
eller godkännandet upphävas.

Fråga upphävande eller varning prövas Kommerskolle-om av
gium. Om det erfordras skall länsstyrelse och handelskammare
höras.

Uppkommer fråga upphävande eller varning skall revisornom
eller revisionsbolaget skriftlig underrättelse beredas tillfällegenom

sig vad anförs honom eller bolaget.att yttra motom som
Varning får inte meddelas det läggs revisorn eller revi-om som

sionsbolaget till last inträffat fem innanår revisornän ellermer
bolaget erhållit underrättelse enligt femte stycket.

Från främst revisorsorganisationernas och Kommerskollegiums sida
har anförts disciplinreglerna innehåller för få alternativa slagatt av
påföljder. Mellan ingen påföljd alls och upphävande auktorisationav
eller godkännande finnas bara nämligen varning. vissaIett steg,av
discipinärenden finns det anledning uttrycka visst förfarandeatt att ett
från revisorns sida olämpligt, inteär så klandervärt det börattmen
föranleda varning. Varning bör för klart klandervärdareserveras
förfaranden de eller följs andra lika klandervärdasom om upprepas av
beteenden kan leda till upphävande auktorisationen ellerantas av av
godkännandet.

Utredningen delar den återgivna uppfattningen och föreslårnu
därför påföljd lindrigare varning tillförsän påföljdssyste-att en ny - -

och beteckningen erinran. Erinran skall alltså kunna till-met ges
gripas förfarande bedöms olämpligtnär och ha karaktärett som mera

påpekande från myndighetens sida denna begreppenett att attav anser
god revisorssed eller god revisionsed bör tolkas på sätt änett annat
revisorn gjort i det aktuella fallet.
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påföljden fåändringen kommer varningföreslagnaGenom den att
lindrigaste fallen varning i detinnehåll.annorlunda Denågotett av

erinran. Samtidigt börhänföras tillbör kunnanuvarande systemet
ordningen påföljdnuvarandebeteenden i denvissa passerat utansom

bedömningen ord-Utredningen denföranleda erinran. görkunna att
föreslagna kompletteringendisciplinpåföljder efter denförningen

revisorsdirektivet angivna kravet.26 ii artikeluppfyller det

nämndenrådgivande8.6.4.2 Den

Kommerskollegium vidrevisorsförordningen erhåller28 §Enligt
förordningen erforderliga råd ochenligtbehandling ärenden upp-av

rådgivande nämnd för revisors-kollegiet knutentilllysningar av en
frågor.

själv i vadKommerskollegium mångällande ordningEnligt avgör
Med tillrådgivande nämnden. hänsyn dedenkollegiet skall höra

discipinfrågornahandläggningenSynpunkterna påanfördatidigare av
revisorsförord-bestämmelse idet införsutredningenföreslår att en

tillsynsmyndigheten den anklagade revi-ningen ålägger att, omsom
den råd-revisionsbolaget begär det, höraanklagadeeller detsorn

auktorisation eller god-varning ellerinnannämndengivande ges
revisorsförordningen.23 §med stödkännande upphävs av

påföljden erinranlindriga karaktären hostill denMed hänsyn anser
motsvarande regel förpåkallat meddet ävenutredningen inte äratt en

i sådana ärenden kan tänkasemellertidpåföljd. detDå ävendenna
angeläget,expertrådgivning utgårbehovet ärfall därkomma avupp

självmant eller eftertillsynsmyndighetenfrånutredningen att upp-
revisorsorganisations sida nämnden bedömshör sånärmaning från en

införvarje fall böra ske avgörandentorde ierforderligt. Detta av
revisorsbranschen.betydelse för helahakaraktär kanprincipiell som
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9 Revisorsdirektivet

1 Inledning

Rådets åttonde direktiv godkännande harom av personer som ansvar
för lagstadgad revision räkenskaper är grundat på artikelav 54
punkten 3 littera i Romfördraget. Direktivet, brukar benämnasg som
revisorsdirektivet, är hittills nioett numrerade harmoniserings-av
direktiv på bolagsrättens område.

Samtliga bolagsdirektiv grundar sig förslagpå från EG-kommissio-
och utfärdadeär med hänvisning tillnen någon Romfördragetsav

bestämmelser etableringsfrihet. När det gällerom det åttonde
direktivet har till föremål harmoniserasom de kvalifikationskravatt

minst bör ställas på revisorernasom sägs dock uttryckligen i dess
ingress direktivet beröratt varken den etableringsfrihet eller den rätt

fritt tillhandahålla tjänsteratt i övrigt kan tillkommasom personer
med uppgift utföra lagstadgadatt revision räkenskaper. Artikel 54av
punkten 3 littera i Romfördraget direktivet hänvisarg till syftarsom
till skydda aktieägarnasatt och tredje intressen. Ekonomiska ochmans
sociala kommittén uttalade i yttrande förslagetöver till det åttonde
direktivet OJ No C 17130, 9.7.1979, 1.2 skyldigheten föratt
företagen låta revidera årsbokslutenatt sådan är skyddav en ettperson
för aktieägarna och tredje Europaparlamentet välkomnademan.
kommissionens förslag OJ No C 140155, 5.6.1979, 1 harmoni-att

minimikvalifikationer för på såsera skyddasättatt medlemmars och
andra intressen i överensstämmelsepersoners med Romfördragets
artikel 54 punkten 3 littera Parlamentet delade kommissionens
uppfattning etableringsrätten ochatt den fria rörligheten för tjänster
underlättas vad gäller revisionen företagens räkenskaperav- av en-utvecklad harmonisering de minimikvaliñkationer behövsav försom

rätt utföraatt sådan revisionatt bland medlemsstaterna. Andra av
EG utfärdade direktiv på sätt revisorsdirektivetsom samma rörsom
harmonisering bestämmelser kompetens ellerav utbildningom
hänvisar i stället till artikel 57 i nämnda fördrag, särskilt syftarsom

Se direktivett.ex. ömsesidigt erkännandeom examensbevis, 8948EEG.av
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till möjliggöra fri rörlighet föratt den berördaen ut-personer, om
bildningen omfattas ordning med ömsesidigt erkännande.av en

Arbetet med det åttonde direktivet har skett parallellt med arbetet
med de fjärde, femte och sjunde bolagsdirektiven och förslag till
direktiv presenterades kommissionen i 1975december och i majav
19783. Direktivet Rådet i april 1984 84253EEG.antogs av

Revisorsdirektivet syftar till harmonisera kvalifikationskravenatt i
fråga de behörigaär genomföra lagstadgadom attpersoner som
revision räkenskaper, såvitt sådan revision fordras enligtav gemen-
skapsrätten. Enligt det fjärde direktivet, det s.k. årsbokslutsdirektivet
78660EEG, skall årsboksluten i vissa företagsformer revideras av

eller flera behörigaär företa sådan revision ochen attpersoner som
det sjunde direktivet, det s.k. koncernredovisningsdirektivetgenom

83349EEG omfattas koncernersäven räkenskaper sådanav en
kontroll. företagsformerDe direktivet tillämpligtär på delsärsom
aktiebolag och dels den särskilda bolagsformen personligtutan ansvar

förekommer i många EG:s medlemsstater vid sidansom av av
aktiebolageti direktivI 90605EEG genomfördesett år 1990 en
ändring i det fjärde direktivet så dess tillämpningsområdeatt ut-
sträcktes till omfatta också handels- och kommanditbolagatt vilkas
samtliga obegränsat ansvariga delägare företagär med begränsat
delägaransvar.

I Aktiebolagskommitténs delbetänkande SOU 1992:83 Aktiebo-
lagslagen och EG, En anpassning den svenska lagen till EG:sav
bolagsdirektiv 3 och 12, behandlas de i betänkandets titel
nämnda direktiven.

Svenska bestämmelser lagstadgad revision för handelsbolag ochom
kommanditbolag finns i årsredovisningslagen. Revisionsplikten enligt
den lagen överensstämmer delvis med revisionsplikten i de nyss
nämnda bolagsformerna i fjärde direktivet, emellertidär imen
förhållande till dett direktiv begränsad så till vida endast de störstaatt
bolagens årsredovisningshandlingar måste granskas auktoriseradav en

LÅ.revisor 4 kap. 3 § För medelstora bolag enligt lagens definition
tio anställdaän ställs inte några särskilda kompetenskrav förmer upp

den skall utföra granskningen och bolagsmå befriadeärperson som
från sådan granskning. Det innebär således årsredovisningslagensatt
bestämmelser i berört hänsende måste ändras. Enligt vadnu ut-
redningen inhämtat från Redovisningskommittén den föreslåattavser

2 OJ No C 317, 18.12.1975, p.
3 OJ No C 112, 13.5.1978, 6.p.

Aktiebolagskommittén har föreslagit sådanbolagsfomi införsatt även i Sverige,en
SOU 1992:83 122.se s.
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sådana ändringar, varför utredningen nöjer sig med detta konstateran-
de.

Revisorsdirektivet väsentligt komplement inte bara tillettanses vara
årsbokslutsdirektivet och koncernredovisningsdirektivet också tillutan

intedet femte bolagsdirektivet,ännu det s.k. strukturdirekti-antagna
företagens organisation.rörvet, som

Revisorsdirektivet ställer vissa minimivillkor för den skallupp som
behörig revisor vad gäller dennessåväl oberoendeattvara vara som

yrkesmässsiga kompetens. Vid direktivets tillkomst farms det av-
skillnadersevärda bland EGzs medlemsstater det gällde kravennär på

revisorer. Ekonomiska och sociala kommittén uttalade bakgrundmot
härav i det nämnda yttrandet de föreslagna minimikravenattovan
tjänade syftet säkerställa likvärdigt minsta skydd för aktieägar-att ett

anställda, tredjede och det allmänna i samtliga medlemssta-na, man
kommitténEnligt innebär dock inte införandet minimivillkorter. av

detta bör medföra lättnader i medlemsstater med stringentaatt mera
auktorisationskrav direktivet föreskriver.än

hög nivå skallFör kunna hos revisorerna detnäratt garanterasen
gäller de teoretiska kunskaper och den förmåga praktiskt tillämpaatt
kunskaperna behövs för lagstadgad revision räkenskaper,som en av
föreskriver direktivet särskild yrkesexamen skall införas.att en

Direktivet innebar förändringar för flera medlemsstater. Istora
direktivet har därför tagits bestämmelser det möjligt förgörsom
medlemsstaterna i vissa fall godkänna inte uppfylleratt personer som
alla de villkor ställs Dessa bestämmelser berör dels redansom upp.
yrkesverksamma revisorer, dels med motsvarande kompe-personer
tenss yrkesverksamma inom redovisnings- och revisionsområdena i
bolag tidigare, dvs. före införandet årsbokslutsdirektivet ochsom av
koncernredovisningsdirektivet, inte har omfattats revisionsplikt.av

5 Här vissa yrkesgrupperi Tyskland och Nederländerna.avses
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9.2 Direktivets tillämpningsområde

avsnittl artikel finns bestämmelser direktivetsI 1 tillämpningsom-om
råde.

Agtigl 1

I samordningsåtgårder föreskrivsDe i detta direlaiv skall vidtassom.
fråga sådana andrai lagar och författningar medlemsstaternaiom

skall:vilkasom avser personer.
a utföra lagstadgad granskning bolags och andra företagsav

årsbokslut verifiera innehållet förvaltningsberåttelsernai årsamt att
förenligt med årsboksluten, förutsatt sådan granskning ochatt
verifiering föreskrivs gemenskapsrdtten,i

b utföra lagstadgad granskning sammanställda bokslut ochav
innehållet deverifiera sammanställdai åratt

förenligt med de sammanställda boksluten, förutsatt sådanatt
granskning och verifiering föreskrivs gemenskapsrätten.i

Beroende medlemsstats lagstiftningpå varje kan de punkti I
fysiska ellerangivna juridiska ellerpersonerna vara personer personer

andra former bolag eller sammanslutningar revisionsbolag enligtav
definitionen detta direktiv.i

1Punkten

Direktivets första artikel tillämpningsområde.dess punktenAvanger
1 a framgår direktivet skall tillämpas endast bestämmelserpåatt som

personer, såväl fysiska revisionsbolag enligtavser personer som
punkten vilka utföraskall lagstadgad revision räkenskaperav m.m.
hos bolag och andra företag, sådan revison föreskrivs iom gemen-
skapsrätten. första förutsättning för direktivetsEn villkor skallatt
tillämpas således gemenskapsrätten föreskriverär lagstadgadatt
revision.

fjärdeI det bolagsdirektivet, årsbokslutsdirektivet, finns bestämmel-
lagstadgad revision. Sådan revision skall enligt det direktivetser om

ske såvitt Sverige i dels aktiebolag,angår dels handels- och komman-
ditbolag vilkas samtliga obegränsat ansvariga delägare företag medär
begränsat delägaransvar. Banker och andra finansiella institut och för-
säkringsbolag omfattas enligt direktivet revisionsplikt i den demånav
bedriver verksamhet angivnaunder former.
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Genom det sjunde direktivet, koncernredovisningsdirektivet,
omfattas koncerneräven sådan revisionsskyldighet.av en

Direktivets tillämpningsområde omfattar således för närvarande inte
övriga svenska handels- och kommanditbolag än nämnda, inteovan
heller ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser eller enskilda
näringsidkare. För nämnda verksamhetsformer, bortsett från denu
ideella föreningarna, finns i svensk föreskrifterrätt lagstadgadom
revision.

Sammanfattningsvis innebär det sagda det inte föreliggerännuattnu
någon skyldighet för Sverige harmonisera de svenskaatt bestämmel-

revisorer med de krav revisorsdirektivet föreskriverserna om för den
skall utföra lagstadgad revison i sist nämnda verksamhetsformer.som

Skyldigheten harmonisera de svenskaatt bestämmelserna för
revisorer så de uppfyller de kompetensvillkoratt föreskrivsm.m. som
i revisorsdirektivet beroendeär i vilka fall gemenskapsrättenav
föreskriver viss verksamhets räkenskaperatt skall granskas.en m.m.
För närvarande dennaär granskningsskyldighet framgårsom av
föregående redogörelse begränsad till vissa verksamhets-typer av
former, i huvudak aktiebolaget.

För andra verksamhetsformer de därän gemenskapsrätten före-
skriver granskning detgår självfallet inte behålla de gällandeatt nu
kompetenskraven för godkända och auktoriserade revisorer. De
eventuella överväganden fordras i detta sammanhang ingår docksom
inte i utredningens uppdrag göra.att

Punkten 2

Enligt svensk fårrätt lagstadgad revision utföras såväl fysiskaav
revisionsbolag. I samtliga fall auktoriseradpersoner närsom eller

godkänd revisor skall får även auktoriseratutses respektive godkänt
revisionsbolag revisor.utses som

Bestämmelserna revisionsbolagnär får finns intagna i 10om utses
kap. 2 § aktiebolagslagen, 8 kap. 3 § lagen 1987:667 ekonomis-om
ka föreningar och 4 kap. 2 § lagen 1980:1103 årsredovisningom

i vissa företag. Motsvarande bestämmelser finnsm.m. i 3även kap.
3 §bankrörelselagen 1987:617 och 10 kap. 3 § försäkringsrörelsela-

1982:713 ll §§14 lagen 1992: 160gen samt utländska filialerom-
m.m.

När det gäller revisionsbolagen skall dessa enligt 1 § första stycket
RevF svenskt handelsbolag eller svenskt aktiebolagvara för fåatt
auktoriseras eller godkännas. Andra verksamhetsformer än nämndanu
får inte användas för revisionsverksamhet.
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möjlighet tillåta andra bolagsformerEnligt direktivet öppnas atten
aktiebolaget och handelsbolaget försammanslutningareller än

emellertid inte funnit förrevisionsbolagen. Utredningen har några skäl
svenska bestämmelserna i dettaändra de nuvarande avseende.att

9.3 godkännandeRegler om

avsnitt artiklarna 2 19 finns bestämmelser godkärmandeI om av-
vilka skall få utföra lagstadgad revision. den inledandede Ipersoner

artikel de grundläggande villkoren förartikeln, attanges en
fysisk eller juridisk artikelmedlemsstat skall få godkänna Ien person.

villkor från vilka medlemsstaterna inte får undantag,3 två göraanges
godkänns skall ha anseende och intenämligen den gottatt ettsom -

enligt nationell lagstiftning verksamhetnågonutövar ärsom-
revision. Artikel i förening med artiklarnaoförenlig med lagstadgad 4

8 de villkor uppfyllas för den väljer den5 måsteanger som som-
akademiska vägen för revisorutbildning och artikel i förening med4
artiklarna 9 10 de villkor uppfyllas för den väljermåstesom som-

yrkesinriktade vägen. finns således enligt direktivetden Det två
alternativa i likvärdiga utbildningsvägar för uppfyllaoch grunden att
kompetenskraven.

vilka förutsättningar fårArtikel 11 under medlemsstatanger en
utbildning förvärvad igodkänna med änstaten annan enen person

direktivet ömsesidigtmedlemsstat. erkännande examensbevisI avom
utbildningsdirektivet,8948EEG, det s.k. finns motsvarande

EG:sbestämmelser för medlemsstater. En redovisningnärmare av
kapitel 13 Utländska revisorer i Sverige.direktivet lämnas i

innehåller övergångsregler inte bara förArtiklarna 12 15 personer-
revisorer också förverksammaär utan utan attsom personer somsom

behöriga revisorer ändå utföra lagstadgadformellt äger rätt attvara
revision direktivets bestämmeler skall börja tillämpas i med-när

19 innehåller liknandelemsstaterna. Artiklarna 16 och övergångsregler
utbildning inteför med motsvarande yrkesverk-ärpersoner men som

särskild uppgift utföra lagstadgadrevisorer med attsomsamma
och grund regler utvidgad revisionspliktrevision påsom av nya om

årsbokslutsdirektivet för ytterligare verksamhetsformer inte kommer
18 innehållerkunna utföra denna. Artiklarna 19 slutligensåatt -

utbildningövergångsregler för under direktivetsär närpersoner som
tillämpas.bestämmelser skall börja

Artiklarna 20 22 innehåller vissa särregler, för det fall det i en-
finnsmedlemsstat direktivet flera kategorier revisorernär antas som

revision föreskrivsbehöriga utföra sådan lagstadgad iär att som
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gemenskapsrätten, i syfte låta den kategori inte uppfylleratt som
minimikvaliñkationerna tills vidare få utföra revision. Artiklarna har
kommit till initiativpå Danmark för tillhandahålla alternativatt ettav
för den i Danmark jämte kategorin statsauktoriserad revisor verksam-

kategorin registrerad revisor. Den kategorinma motsvararsenare
godkänd revisornärmast i Sverige.

Artikel 2

Lagstadgad revision de artikeli 1.1 handlingarnaangivna fårav
endast utföras godkända Medlemsstaternas myndigheterav personer.
får endast godkänna:

a Fysiska uppfyller deminst villkor ipersoner som som anges
artikel 3 19.-

b Revisionsbolag uppfyller minst följande villkor:som
i fysiskaDe på revisionsbolagets utförvägnarpersoner som

lagstadgad revision de artikeli 1 handlingarnaangivnaav
skall uppfylla deminst i artikel 3 19 angivna villkoren,--
medlemsstaterna får föreskriva sådana fysiskaatt personer

skall godkända.även vara
En majoritet röstetalet skall tillkomma fysiskaav personer
eller revisionsbolag uppfyller minst de artikeli 3 19som -
uppställda villkoren, med undantag för artikel 11.1
medlemsstaterna får föreskriva sådana fysiskaatt personer
och revisionsbolag skall godkända.även De med-vara
lemsstater då detta direktiv kräverinte angivenantassom nu
majoritet behöver dock inte föreskriva sådan, förutsatt att
alla aktier eller andra andelar i revisionsbolaget ställdaär
till viss och kan överlåtas endast med samtyckeman av
revisionsbolaget ocheller, medlemsstaten föreskriver det,om
med godkännande behörig myndighet.av

iii En majoritet ledamöterna i revisionsbolagets förvaltnings-av
eller ledningsorgan måste fysiska eller revi-vara personer
sionbolag uppfyller deminst artikeli 3 19 uppställdasom -
villkoren; medlemsstaterna fär föreskriva sådanaatt personer
eller revisionsbolag skall godkända. Omäven vara ett organ
inte har fler två ledamöter, måsteän dessa minsten av
uppfylla de angivna villkoren.

Med förbehåll för vad gäller enligt artikel 14.2 skall god-som
kännandet revisionsbolag återkallas något kravenett i bnär inteav av
längre uppfyllt. Medlemsstaterna fdr dockär förordna frist pdom en
högst tvd år för uppfylla kraven i b och iii.att
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bestämmelserna detta direktivDå i tillämpas, fdr de uppgifter
ankommer medlemsstaternaspá myndigheter yrkesföre-utövassom av

dessa enligt nationellningar, lagstiftning har befogenhet lämnaom att
sådant godkännande direktivet.isom avses

Punkten 1 första meningen

Betydelsen denna punkt behandlar utredningen i kapitel 12 Förbudav
lekmannarevisorer.mot

Littera a

syfteI hög kompetens hos de skallatt garantera en personer som
utföra lagstadgad revision i förevarande artikel de villkor deanges
fysiska får godkännas måste uppfylla. De närmarepersoner som
villkoren uppfyllasmåste i artiklarna 3 19. I anslutningsom anges -
till EG-kommissionens förslag maj 1978 till åttonde direktiv
konstaterade kommissionen bl.a. uppgiften utföra lagstadgadatt att
revision i vissa medlemsstater anförtrodd högt kvalificeradevar

det inte regelmässigt i allaså medlemsstater.attpersoner, men var
Europaparlamentet konstaterade i sitt yttrande kommissionensöver
förslag fråga minimikvalifikationer och Ekonomiska ochatt var om
sociala kommittén uttalade bakgrund de skillnader förelågmot av som
mellan medlemsstaterna i detta avseende införlivandet direktivetatt av
inte skäl borde leda till kraven ned i de medlemsstaterutan att sattes

hade högre ställda krav det föreslagna direktivet.änsom
Direktivet inte hinder för ordningutgör med flera kategorieren

revisorer förutsättningunder varje kategori uppfyller minimikvalifi-att
kationerna. Under vissa förutsättningar tillåter direktivet även en
ordning fleramed kategorier, där dessa inte behöveraven ens
uppfylla minimikraven artiklarna 20 22. I det fallet gäller dock att-
den lägre kategorin får utföra lagstadgade revision endast i små
bolag, företrädesvis sådana bolag medlemsstaterna får undantasom
från revisionsplikt. Sist nämnda förfarande har dock inte tillämpats av

medlemsland.något Däremot tillämpas med flera kategoriersystem
revisorer i Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

I Danmark och Tyskland har den högre kategorin statsauktorise-
rad revisorWirtschaftprüfer behörighet utföra lagstadgad revisionatt

det gäller bolag. Gränsennär för bolag i dessastora stora motsvarar
länders lagstiftning den i årsbokslutsdirektivet angivna förgränsen
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således skyldigaoch Tyskland bolagsådana bolag. I Danmark är stora
kategorin.minst revisor från den högre Det systematt utse somen

bolag fritt väljai Nederländerna tillåter däremottillämpas stora att
tillämpas i Storbritanni-båda kategorierna.revisor Det system somur

det gäller det brittiskaliknar det Nederländska. När systemet, somen
det emellertid inte urskiljafler revisorskategorier två, gårhar än att

mellan olika kategorierna.tydliga skillnader i kompetens denågra
haft med Kredittillsynet ikontakter utredningen Norge ochAv de
Finland har kommit framhandelskammaren i sådanaCentrala

i kommeromständigheter tyder båda ländernapå att attmansom
kategorier revisorernuvarande ordningen med medbehålla den två

utföra lagstadgad revision.och behörighet Iolika kompetens att
för utvecklandet revisionssystemethar KommissionenFinland av

förslag innebär tvåkategorisyste-1992: 14 nyligen lämnat attett som
behålls.met

kategorierbehåller ordning med kommer dettaOm Sverige tvåen
EG-perspektiv.framstå avvikande ialltså inte ettatt som

behandlaseller kategorier revisorerFrågan två ut-avom en
kapitel 10.redningen i

Littera b

framgår direktivet till medlemsstaterna bestämma deSom överlåter att
för revisorer,samarbetsformer skall acceptabla mensom vara

för vissa mini-föreskriver fysiskapå sätt som personersamma
revisionsbolag skall få utföra lagstadgad revision.mivillkor för att ett

villkor för sådant godkännande de fysiskagrundläggandeEtt är att
utför revisionenrevisionsbolagets skallpå vägnarsompersoner

villkor gäller för godkännande fysiskauppfylla minst de som av
personer.

majoritetgäller inflytandet i revisionsbolag skalldetNär ett en av
revisionsbolagfysiska ellerröstetalet tillkomma sompersoner

godkännande.de uppställda villkoren för Bestämmel-uppfyller minst
fysiska inte uppfyller villkoren förhindraatt personer somsen avser

revisionsbolagetsfrån få avgörande inflytandegodkännade överatt ett
verksamhet.

i revisionsbolagsmotsvarande krav gäller för ledamöternaEtt ett
ledningsorgan. majoritet dem uppfyllaförvaltnings- eller En måsteav

det fall inte har flerminst villkoren för godkännande. För änett organ
uppfylla villkoren förminst ledamöternaledamöter måstetvå en av

godkännande.
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Enligt gällande får endast den auktoriseradrätt eller godkändärsom
revisor huvudansvarig revisor utföra lagstadgad revision för ett
revisionsbolags räkning 20 § RevF. huvudansvarigDen förärsom
revisionen för det arbete utförs biträdeäven 7 § jfrsvarar som av
med 17 och 21 §§ RevF.

För revisionsbolag skall godkännas eller auktoriseras fåratt ett
inte andelar eller aktier i bolaget innehas andra auktoriseradeänav
eller godkända revisorer 18 och 19 §§ RevF. För andra revisions-
bolag auktoriserade och godkända revisionsbolag föreskrivsän att
samtliga bolagsmän eller aktieägare skall auktoriserade ellervara
godkända revisorer 24 § KFS.

aktiebolag skall kunnaFör auktoriseras eller godkännasettatt som
revisionsbolag fordras enligt bolagsordningen, samtliga styrelsele-att
damöter och styrelsesuppleanter den verkställande direktören ärsamt
auktoriserade revisorer respektive godkända eller auktoriserade
revisorer. Undantag endast för de ledamöter och suppleantergörs som

utsedda enligt lagen 1976:351 styrelserepresentation förär deom
föreningari aktiebolaganställda och ekonomiska 18 § andra stycket

2 19punkten och § andra stycket punkten 2 StyrelsensRevF. flertal
skall dock alltid auktoriserade respektive godkändautgöras av
revisorer 29 § jfr 32 § KFS.

Enligt utredningens bedömning uppfyller revisorförordningen de
krav ställs i littera kapitel lämnar utredningenI 17 förslagettsom

ändrade regler ägande i vissa revisionsbolag.om om m.m.

Andra stycket

Enligt andra stycket skall godkännandet revisionsbolag återkallasettav
kraven i littera b intenågot längre uppfyllt.när ärav

Inträdet beträffande auktoriserat godkänteller revisionsbolag sådant
förhållande bolaget enligt bestämmelserna i revisorsförordningenatt
inte kan auktoriseras aller godkännas, skall enligt gällande rätt
auktorisationen eller godkännande upphävas. Revisionsbolaget är
skyldigt anmäla förhållandet till Kommerskollegium §24att genast
andra stycket RevF.

Bestämmelserna i revisorsförordningen uppfyller alltså de krav som
ställs i artikel 2 punkten andra stycket.1

° Lagen har gälla jan.upphört den 1988 då lagen 1987:12451 styrelserepre-att om
sentation för privatanställdade trädde i kraft. Någon ändring inte vidtagitshasynes
i revisorsförordningen.

236



Revisorsdirektivet1993:69sou

2Punkten

företa kompetens-dvs.godkännanden,sådanalämnaUppgiften attatt
myndigheter i med-hand lagts påi förstadirektivethar iprövning

uppgifterartikeln får dessa även utövas2 ipunktenEnligtlemsstaten.
dessa föreningardärvidförutsättningEn äryrkesföreningar. attav

sådant god-lämnabefogenhetharlagstiftningnationellenligt att
kännande.

auktorisation ellerfrågaRevFstycket prövas§ andraEnligt l om
statlig myndighet.Kommerskollegium ärgodkännande ensomav

behandlat fråganutredningenTillsyn harkapitel 8föregåendeI om
uppgifternahandhaframtiden skalli attvilket omorgan som

tillsynrevisionsbolag utövarevisorer ochauktoriseragodkänna samt
dem.över

Artikel 3

endastgodkännaskallmedlemsstatMyndigheterna i sompersoneren
verksamhetformnågonanseende och intehar utövar somavgottett

lagar lagstadgad revisionoförenlig medmedlemsstatensenligt är av
handlingarna.I angivnaartikel 1 punktende i

Bakgrund

medlemsstaternaföreskrevsmaj 1978förslagEG-kommissionens attI
anseende ochharsådanaendastskulle godkänna gottettpersoner som

Ekonomiska ochunderströkförslagetyttrandeoberoende. I överär
kvalifikationerrevisorns ärivitalt elementkommitténsociala ettatt

finnamedsvårigheternasamtidigtframhölloberoendet att enmen
därförföreslogKommitténoberoende.definition begreppet attlegal av

beskrivningallmänmedoberoende skulle ersättasbegreppet aven
oberoende i ställetbestämmelserverksamhet ochoförenlig att om

Föreslagnadirektivet.artikel ibehandlas underskulle egenen
ekonomiskarevisornsdelsavsågoberoendebestämmelsersärskilda om

handet företag avsågförhållanden ipersonligaoch attengagemang
låneför-företagetrepresenteradetilloch derevidera sompersoner

10 %, delsklient högstvissarvodesberoendehansbud, dels av en
åtgärder honom. Detdisciplinäravidtaförutsättningarna motatt

intedock någrainnehållerdirektivetåttondeslutligen antagna
i övrigtsituationer eller näri vilkautpekatbestämmelser angersom
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revisorns oberoende ställning tillövergår beroende ställning.en
Sådana bestämmelser oberoende har i stället tagits i sambandom upp

behandlingenmed förslaget till femte bolagsdirektiv. detIettav
åttonde direktivet finns under avsnitt lll Yrkesmässig ochomsorg
oberoende vissa bestämmelser oberoende intagna i artiklarna 23om -
27. bestämmelsernaI framhålls vikten den godkänts utföraattav som
lagstadgad revision oberoende,är de bestämmelsernanärmareattmen

vad konstituerar oberoendet bestäms medlemsstaterna.om som av
Uttrycket ett rykte har inte heller definierats i direktivet.gott deI

yttranden Europaparlamentet och kommittén lämnat förslagetöversom
har endast konstaterats uttrycket rimligtvis inte bör föranledaatt några
problem vid införlivande direktivet.ett av

Gällande rätt

För erhålla auktorisation eller godkännandeatt revisor skallsom
revisor känd för redbarhet och iäven övrigt fmnas;vara anses
begagnas för godkända revisorer lämplig revisionsverksam-utövaatt
het 2 § första stycket punkten 6 och §15 första stycket punktsamma
RevF.

När det sedan gäller bestämmelser s.k. oförenlig verksamhetom
stadgas auktoriserad och godkänd revisoratt yrkesmässigt skall driva
revisionsverksamhet. Bestämmelsen kompletteras den i 10 § jfr 17av
§ RevF intagna bestämmelsen förbjuder auktoriserad ellersom
godkänd revisor driva eller delta i ledningen affärsverksamhetatt av
affársverksamhetsförbudet och den i paragraf intagnasamma
bestämmelsen i huvudsak förbjuder revisor anställdsom att vara av

än auktoriserad eller godkänd revisor, auktoriserat eller godkäntannan
revisionsbolag anställningsförbudet. Om det föreliggerm.m.
särskilda skäl, kan Kommerskollegium enligt paragrafens andra stycke
medge undantag från affärsverksamhetsförbudet och anställningsför-
budet.

Undantagsbestämmelsen kan inte tillämpas för auktoriserade och
godkända revisionsbolag. framgårDet 21 § RevF.av

Vilka verksamheter med nämnda bestämmelser framgårsom avses
emellertid inte förordningen eller i de föreskrifter kollegietav
meddelat med stöd bemyndigande i förordningen. Praxis har hittillsav
fått avgöra mellangränsen revisionsverksamhet ochvar annan
affärsverksamhet går.
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övervägandenUtredningens

fårlämplighetochredbarhetkrav påRevisorsförordningen anses
i artikelställsde kravuppfylla som

verksamhetersådanabestämmelsergällersedandetNär somom
föreliggerrevisionlagstadgadmedoförenligakangenerellt sett anses

lagstift-internai denmedlemsstaternaförskyldighet attinte någon
härdetIverksamhetervilkaningen närmare avses.somange

svårigheterbakgrund debl.a.EG-kommissionenharavseendet mot av
överlåtitoberoende pådefiniera begreppetförknippade medär attsom

nödvändigt ellerfinner detdessafallför detmedlemsstaterna -
verksam-dessapekarregler närmarebeslutalämpligt utatt somom-

heter.
utformningtill16 förslagkapitelilämnarUtredningen aven ny
får syssla medrevisorvadrevisorsförordningenibestämmelsen om en

RevF.§se 10

Artikel 4

delagstadgad irevisonutföragodkännasfårfysiskEn att avperson
efter hahanendasthandlingarna,Iartikel punkten angivna att1 om

universitetsstudier har genomgåtttillträde tillförkvalificerat sig en
organiseradstatligtavlagtpraktisk utbildningteoretisk och samt en

frånmed slutexamenjämförbaryrkesexamengodkänd etteller ärsom
universitet.

utbildningpraktiskteoretisk ochUniversitetsnivå, samt

yrkesexamen

med-EG:sBland vissaminimikrav.artikelFörevarande ett avanger
forteoretiska kravhögredirektivetredanställdes närlemsstater antogs

ellerträningpraktiskförMetodernarevisor.godkännasatt som
mellan medlemssta-också högst avsevärtvarieradei yrketutbildning
flertal yrkesgruppervidarefannsEG:s medlemsstaterBland ettterna.

redovisning ochförområdenainomverksammayrkesmässigtsom var
åttondemed detarbetetnärliggande områden närdärtillrevision och

påbörjades.direktivet
såledeshadedirektivetmedarbetet tainledande attdetI man

skulleyrkesgruppernaverksammadetill vilkaställning ansessomav
relativti övrigtkompetenskravde minsta ense omvarmotsvara man
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borde ställas på skulle utföra lagstadgad revision. Somen person som
exempel på två yrkesgrupper grundläggande teoretisk ochtrotssom en
praktisk utbildning inom sådana ämnesområden redovisning ochsom
ekonomi inte ansågs uppfylla ställda krav Administratien-m.m var
consulenten i Nederländerna och Steuerberater i Tyskland. Vidare
hade ställning till de olika utbildningsvägaratt ta förekomman som
i EG:s medlemsstater för de ansågs uppfylla kompeten-personer som
skraven. I grunden kunde därvid två urskiljas,vägar nämligen den
akademiska vilkenvägen, beskrivs artiklarna och4 5 ochgenom -
den yrkesinriktade vilkenvägen, beskrivs artiklarna 4 och 9-genom
10. Den akademiska denvägen inomär EG vanligaste vägen. Den
yrkesinriktade förekommervägen i Storbritannien och Nederländerna.

förevarandeI artikel, vilken innehåller de grundläggande beststäm-
melserna för den akademiska utbildningsvägen, ställs fyra villkorupp
för godkännande:

Grundläggande utbildningsnivå

Det första villkoret är i fråga skall ha kvalificeratatt sig förpersonen
tillträde till universitetsstudier. Det innebär fullgjord gymnasieut-
bildning eller utbildning på motsvarande nivå.annan

Teoretisk utbildning

Det andra villkoret är skall ha genomgått teoretiskatt personen en
utbildning universitetsnivå.på Den teoretiska utbildningstidens längd

dock inte sig i denna artikel eller någon artikel ianges vare annan
direktivet. Enligt vad utredningen erfarit denär genomsnittliga
teoretiska utbildningstiden i EG:s medlemsstater två och halvt tillett

och halvt heltid.år En normalstudietidtre ett på heltidår bedömstre
ligga inom för direktivets krav. Det finns dock inte någotramen
formellt krav på den teoretiska utbildningstidenatt måste år.trevara
Utbildningstiden måste dock så väl tilltagen den påattvara ett
godtagbart kan innefattasätt samtliga ämnesområdenanses som anges
i artikel innebärDet i och för sig utbildningstiden fåratt vara
kortare än år under förutsättning utbildningentre förmedlar den iatt
artikel 6 indirekt angivna och fordrade kunskapsmängden. Den i
Danmark handelsskolornapå introducerade utbildningen för registrera-
de revisorer, vilken sexårigär varvad teoretisk och praktisken
utbildning, omfattar års teoretisk utbildning.tre
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Med universitetsnivå inte bara studier äger på ettmenas som rum
universitet eller högskola studier iäven skola ellerutan en en
läroanstalt eller utbildningsinstitution på nivå ettannan samma som
universitet i ifrågavarande medlemsstat. Utbildningen behöver således
inte de facto universitet,äga på skall påett motsva-rum men ges en
rande nivå. innebärDet särskilda krav ställs på den anordnaratt som
utbildningen vad gäller kompetensen hos de lärarkraftert.ex. m.m.

I Danmark har också, framgår kapitletsom engageras. som av
Utländska förhållanden, med tillämpning denna bestämmelse iav
artikeln särskild utbildning för registrerade revisorer motsvarar ien
Sverige kategorin godkänd revisor introducerats på handelsskolorna
vid sidan universiteten och handelshögskolorna. När det gällerav
lärarkompetens föreskrivs dels universitetsexamen, dels särskild
pedagogisk utbildning.

Viss vägledning för tolkningen utbildningens nivå och längd kanav
hämtas Rådets direktiväven den 21 december 1988ur av om en

generell ordning för erkännande examensbevis behörighets-överav
givande högre utbildning, det s.k. utbildningsdirektivet 8984EEG.
Direktivet eftergymnasiala utbildningar omfattar minst treavser som
års studier heltidpå eller deltid underpå motsvarande längre tid vid
universitet eller högskola eller på institution liknandepå nivåannan
artikel 3.

Praktisk utbildning

Det tredje villkoret skallär ha genomgått praktiskatt ut-personen en
bildning. Enligt artikel 8 skall den praktiska utbildningen äga rum
under minst år.tre

Yrkesexamen

fjärde villkoretDet måste avläggaär att statenpersonen en av
organiserad eller godkänd yrkesexamen jämförbar medärsom
slutexarnen från universitet. Examinationen denprövaett attavser
blivande revisorns yrkesmässiga kompetens och skall täcka både de
teoretiska och praktiska kunskaperna. De teoretiska och praktiska
kunskaperna lika betydelsefulla.anses

Bland EG:s medlemsstater det vanligt utbildningär avslutasatt en
med särskild yrkesexamen för skall få behörighetatt atten en person

visst yrke. förekommerutöva Det emellertid tidigareävenett som
förfaranden med rad delexamina leder fram till visssagts en som en
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behörighet. En närmare beskrivning utbildningssystemen i EG:sav
medlemsstater för skall erhålla behörighetpersoner utförasom att
lagstadgad revision lämnas i kapitel 7 Utländska förhållanden. När det
gäller revisorsutbildningen i Nederländerna skall kandidatent.ex. efter
avslutad teoretisk och praktisk utbildning genomgå skriftligtett prov
under till fyra dagar uppdelattre i två delar, där kandidaten prövas på
respektive del med halvt års mellanrum.ett Den sista delen avslutas
med muntlig underett timme. I Danmarkprov och Tysklanden
tillämpas liknande förfaranden, med sammanhållna provtillfällenmen
i fråga det skriftliga även detom sträckerprovet sig fleraöverom
dagar. Det muntliga sker regel vidprovet tillfälle.ett Detsom senare
beror bl.a. på godkänt resultat fordrasatt detpå skriftliga förprovet

få avlägga muntligtatt och viss tid behövs förattprov deträttaatt
skriftliga se vidare under artikelprovet 5.

I EG-kommissionens förslag maj 1978 föreskrevs huvudregelsom
examinationen skulleatt äga efter den praktiska utbildningen,rum men
medlemsstaterna ägdeatt rätt göra undantag frånatt regeln och låta en

del den praktiska utbildningenav äga efter examinationen.rum
Ekonomiska och sociala kommittén ansåg i sitt yttrande över förslaget

sådan ordning iatt fallså måsteen garantier för inte någonge att
skulle godkännas före avslutad praktisk utbildning. Det skäl som
anfördes för alternativ ordning det blanden någraatt EG:svar av
medlemsstater förekommer utbildningar där praktisk utbildning varvas
med teoretisk utbildning på sådant sätt detett möjligtäratt avläggaatt

yrkesexamen innan den i artikeln föreslagnaen praktiska utbildningen
avslutad.är Europaparlamentet yttrade det föredrogatt ännuen mer

flexibel ordning, innebärande hela den praktiskaatt utbildningen tilläts
äga efter yrkesexaminationen. l bilaga tillrum EG-rådets mötesproto-
koll uttalade rådet och kommissionen i anslutning till det slutliga
förslaget år 1984 till direktiv examenskravet till följdatt artiklarnaav
4 10 kan uppfyllas avläggeratt rad delexamina,genom personen- en

visar omfattningen hans eller hennessom teoretiska kunskaperav och
förmåga i det praktiska arbetetatt använda dem. Detta framgår av
artikel 7 punkterna 1 och

Examinationen behöver således enligt direktivet inte ske vid ett
tillfälle får skeutan rad delexaminationer där degenom teoretiskaen
kunskaperna och förmågan praktiskt tillämpa dessaatt prövas. Det
innebär prövningent.ex. deatt teoretiska kunskaperna kanav ske
under utbildningen rad delexamina, såsom i daggenom en sker vid
svenska universitet och högskolor, och prövningen de praktiskaav
färdigheterna tillämpa dessa kunskaperatt vid tillfälle,ett senare
antingen rad delexaminationer undersom denen praktiska utbild-
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praktiskefter genomgångenavslutandeellerningen ett provsom
utbildning.

Gällande rätt

avlagt ekonomexamenrevisor haskallauktorisationerhållaFör att
eller svenskuniversitetvid svensktlikvärdigeller examenannan

teoretiskaRevF. Denpunkten 4stycket§ förstahögskola 2
140 elleromfatta minstskall poängauktorisationförutbildningen

utbildnings-närvarandeför2 § KFS. Detmotsvarande motsvarar en
halvtoch år.heltidtid på etttre

grundvalrevisorskall pågodkännandeerhållaFör genom-att av
redovisningkunskaper igodaförvärvathaellerkursgången examen

beskattningsom-närings- ochgällande påkännedom rättgodoch om
det gäller denRevF. Närpunkten 4stycket§ förstarådena 15

föreskrivit den skall utgöraskollegietutbildningen harteoretiska att
studierhögskolastatlig svenskelleruniversitetsvensktvid omav

16 KFS. Detmotsvarandeeller80sammanlagt poäng motsvarar en
heltid två år.studietid på

kollegietutbildning harteoretiskarevisorersgodkändafrågaI om
utbildningsalternativvissa andra änprövning godtagitsärskildefter

de villkorbakgrundKollegiet harhögskola.universitet och mot av
utbildningaralternativadessabedömtrevisorsdirektivetiställs attsom

sådanabeslutatbehörighetsgivande ochkan godtasinte längre attsom
påbörjats föreskall hakvaliñcerandeframtidenför istudier att vara

utbildningardessastudietakt beräknasnormalVidjuli 1993.den l en
1995.avslutas under år

2 §praktiktidminst femföreskrivs årskategoriernabådaFör
punkten 5 RevF.stycket15 första5 ochstycket punktenförsta

innbär såledesgodkännandeauktorisation ochforvillkorNuvarande
universitetsnivå.kategoriernaför bådautbildningskravet motsvararatt

externrevisorer lämnas närmareUtbildningskrav förkapitel 6I en
fordrasutbildningenpraktiskochteoretiskadenredovisning somav

revisor.godkännandeochauktorisationför som
efterskall avläggassärskild yrkesexamenBestämmelser somenom

i syfteutbildningoch praktiskteoretiskgenomgången att garantera
ochlagstadgad revisionforkunskaperteoretiskatillräckliga en

revisionsarbetetkunskaper isådantillämpai praktikenförmåga att
tillämpningsföreskrifter.Kommerskollegiumsiochi RevFsaknas

stadgar.ifinns däremot FAR:syrkesexamenBestämmelser om
föreskrivsledamotantagande§ handlarEnligt 4 somavomsom

visarskall avläggarevisornledamotskapforvillkor ettatt somprov
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ha han eller hon har de kunskaper behövs för arbetaattsom som
auktoriserad revisor.

SRS ställer inte något motsvarande krav för ledamotskapupp utan
har i stället krav på grundläggande utbildning i revision.ett

När det gäller de i revisorsförordningen och kollegiets föreskrifter
uppställda kraven på teoretisk utbildning och föreskriven praktiktid se
under artikel 8 lämnar dessa för teori och praktikutrymme att
blandas i efter sökandens skön. Praktiskstort sett verksamheteget som
ligger 15 tillbakaän år i tiden får dock inte tillgodoräknasmer som
kvalificerande 13 § KFS. Under det år föregårnärmastsom
auktorisationen eller godkännandet skall praktiken till väsentlig del

kvalificerad och allsidigt revision i företag 12avse sammansatt extern
§ KFS. Sist nämnda bestämmelse begränsar därför i viss möjlig-mån
heten avsluta utbildningen med teoretiska studier.att

Kapitel 11 Utbildning innehåller utredningens förslag i fråga om
teoretisk och praktisk utbildning examination.samt

Artikel 5

En yrkesexamen enligt artikel 4 mäste tillräckliga teoretiskagarantera
kunskaper för lagstadgad revision de i artikel I punkten I angivnaav
handlingarna och förmåga i praktiken tillämpa sådana lamska-atten

i revisionsarbetet.per
Denna skall åtminstone delvis skriftlig.examen vara

Bakgrund

Provet skall redan framgått artikel omfatta4 såväl prövningsom av en
de teoretiska kunskaperna prövning de praktiskaav som en av

färdigheterna tillämpa dessa kunskaper. Inget hindrar emellertid,att
vilket framgår artikel denna prövning helt eller delvis får skeattav
i traditionell akademisk miljö. denI mån sådan prövning skett fåren
således det avslutande begränsas i motsvarande mån.provet

Ifrågavarande artikel begränsar medlemsstaternas möjligheter när
det gäller utformningen examinationen såtillvida enbart muntligattav
examination inte tillåten.är När det gäller svårighetsgradprovets
gäller allmänt den skall ligga nivåpåatt dengaranterar atten som

godkänns också på tillfredsställande kan utförasättettsom en
lagstadgad revision i aktiebolag. I skall alltsåett examen om en
sådan prövning inte redan inteägt bara de teoretiska kunskapernarum
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kunskaper. Enligttillämpa dessaförmåganävenprövas attutan
lika viktiga.praktiska kunskaperteoretiska ochdirektivet är

beskrivninglämnasUtländska förhållandenkapitel närmare7I en
till i EG:s medlemsstater. Detyrkesexaminationsådan gårhur enav

medlemsstaterna friabestämmelsenframhållaviktigtär attatt ger
inneburit examinatio-examinationen. harutforma Dethänder attatt

Somtid, varierar mellan medlemsstaterna.omfattning, särskilt inens
skall sökanden avlägga sjui Tysklandexempel kan nämnas att

till timmar. Därefterochskriftliga vart ett upp sexvararprov, som
vilken fleramuntlig examination, isökanden genomgåskall en

införomkring timmarsamtidigt under tvåsökanden examineras en
under den praktiskaBelgien skall sökandenexaminatorer.panel Iav

sedan till grundlogg-bok. Logg-boken läggsföra s.k.utbildningen en
såväl hansavslutande kompetenstest prövaför attett avsersom

skriftlig ochskicklighet. bestårhans Testetlämplighet av en ensom
efter avslutad utbildningskall sökandenmuntlig del. DanmarkI

bestårbenämnd revisorsexamen,särskildavlägga somexamen,en
skriftligeller s.k.skriftliga särskildaantingen fyra enprovav

med muntligdagar och avlutasföljetongsuppgift. Provtiden tvåär en
teoretiska ochsökanden efter det denFrankrike skallprövning. I att

uppsatsarbete.avslutats Förstutbildningen harpraktiska göra ett
relativttidmässigtkvalificerat sig för genomgådärefter har han ettatt

skriftligt såväl lagstadgadorienterat påpraktisktbegränsat somprov
muntlig intervju införmed timslångavslutasavtalad revision ensom

examinationsnämnd.en
efter avslutad teoretiskyrkesexaminationFörfaranden med särskild

förekommer iinte vanligt i Sverige. Detpraktisk utbildningoch är
handuppgift hastranslatorer enfråga tolkar och om avsomom

och andra yrkes-legitimering läkareKommerskollegium vidsamt av
förekommer liknanderevisorerinom sjukvården. För ettgrupper

i den obligatoriskaför medlemsskap i FAR. FAR:s ärförfarande prov
för det uppdelatläkareskriftligt. det gäller ärdelen enbart När provet

medlemsstaterEG:smuntlig del. I äri skriftlig del och somenen
skriftlig del ochinledandeuppdelade iregel större enproven en

muntlig del.avslutande kortare

6Artikel

särskiltingående teoretiska lcunskapsprovet måsteDet i examen
följande ämnesområden:omfatta
rakenskapsrevision,a -

balansanalys,-
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redovisning.extern-
sammanställd redovisning,-
kostnadsbolçföring och internredovisning,-
intern revision och kontroll,-

-föreskrifter upprättande ärs- och sammanställt bokslutom av samt
föreskrifter metoder för värdering balansposterom och beräkningav

resultatposter,av
rättsliga och yrkesmässiga för lagstadgad revision och förnormer-

dem utför sådan revision,som
b deni utsträckning det har betydelse för revisionen:
associationsrätt,-
lagstiftning konkurs och liknande förfaranden,om-
beskattningsrätt,-
civil- och handelsrätt,-
lagstiftning social trygghet och arbetsrätt,om-
informations- och databehandling,-

-företagsekonomi, nationalekonomi och finansiering,
matematik och statistik,-
grundläggande principer för ekonomisk styrning företag.- av

förevarandeI artikel de ämnesområden detanges teoretiskasom
kunskapsprovet måste omfatta. Den lämnade uppräkningen av
ämnesområden i första hand skapa förutsättningaravser att för deatt
teoretiska kunskapsproven i EG:s medlemsstater blir likvärdiga. I sitt
yttrande EG-kommissionensöver förslag maj 1978 ansåg Ekonomiska
och sociala kommittén bl.a. denna bakgrundmot förteckningatt en av
ämnesområden i stället skulle i inte bindandetas bilaga tillen
direktivet för medlemsstaternas vägledning och på så vis verka för
likvärdiga Kommittén föreslog vidareprov. särskild kommitté,att en
i sammansättning företrädare för revisorsorganisationernavars skulle
ingå, skulle sättas till för för framtiden lämnaatt förslag till ändringar
i ämnesförteckningen allteftersom kraven i fråga revision för-om
ändras. Kommitténs förslag följdes inte och ämnesområdena är
bindande.

Den prövning enligt artikel 5 skall ske detsom när gäller de
teoretiska kunskaperna och förmågan i praktiken tillämpaatt dessa
kunskaper, skall nå till standard universitetsni-upp en motsvararsom
vå. De ämnesområden prövningen förhållandevisärsom avser
detaljerat angivna i artikel Det docksägs inget i artikeln någotom
ämne viktigareär än något eller visstannat börämne fåettom ett
större i prövningenutrymme på bekostnad något ämne,av annat
bortsett från indelningen ämnena under littera och Utfalletav a av
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huruvida tillräckligaprövningen skall besked sökanden harge om
teoretiska kunskaper för lagstadgad revision.

KommerskollegiumEnligt de föreskrifter lämnat 2 och 17 §§ KFS
för auktorisationskall den teoretiska utbildningen och godkännande i

omfatta följande eller följandehuvudsak utbildnings-ämnen motsvara
nationalekonomi, informationsbehandling,områden: statistik, före-

tagsekonomi, handelsrätt beskattningsrätt. Samtligaoch ämnen
dock inte ingå. Vilka kombinationer i frågabehöver bredd ochom

djup möjliga framgår den redovisning lämnas iärsom av som
kapitel 6 Utbildningskrav för externrevisorer.

nuvarande svenska grundutbildningen förDen auktoriserade
revisorer, ekonomexamen, uppfyller i huvudsak de i artikel 6 angivna

och får tillräckligaämnesområdena också teoretiskagaranteraranses
för lagstadgad revision enligt direktivets villkor.kunskaper Vid en

jämförelse ämnesområden i artikel 6med de föreligger isom anges
fråga utbildningden krävs för auktorisation i stort settom som en
överensstämmelse med de svenska bestämmelserna. finnsDet dock
vissa mindre avvikelser bl.a. beror depå gäller försom ramar som
olika ämneskombinationer.

grundutbildningen förDen nuvarande godkända revisorer uppfyller
däremot inte kraven. Flera de utbildningar fram till den juli1av som
1993 Kommerskollegium uppfyller integodtagits det grundläggandeav

utbildning på universitetsnivå.kravet på När det gäller denen
tvååriga universitetsutbildningen, motsvarande 80 omfattar denpoäng,
inte fullt de i artikel 6 angivna ämnesområdena. De ämneskom-ut
binationer godtas inom för det högsta respektive det lägstasom ramen
poängantal ställts för respektive ämnesområde kan i vissa fallsom upp
innebära avvikelser från direktivets krav den teoretiskapåstora
utbildningens omfattning.

Littera a

absolut i deDet inte något krav svenska bestämmelsernaär ämnetatt
utbildningen.revison skall ingå i den teoretiska l Kommerskollegiums

föreskrifter endast får ingå. innebär alltsåDet detsägs ämnetatt att
regler fullt möjligt erhålla auktorisationmed nuvarande medär att en

ekonomexamen eller motsvarande utbildning saknar ämnetsom
revision.

de under littera angivna ämnesområdena berörAv dessatrea av
områden olika aspekter revision, nämligen räkenskaps-ämnetav
revision, intern redovisning och kontroll rättsliga och yrkes-samt
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mässiga för lagstadgad revision och för dennormer utför sådansom
revision.

De svensk bestämmelserna uppfyller inte i detta avseende direktivets
krav.

Littera b

När det sedan gäller de i littera b nämnda ämnena förekommer också
vissa skillnader i krav mellan direktivet och kollegiets nuvarande
föreskrifter studiernas inriktning. De skillnaderom förekommersom
beror bl.a. på de svenska minimi-att och maximibestämmelserna, som
tillåter den studerande läser ifrågavarandeatt ämnen såsom fristående
ämnen och inte ingående i ekonomexamen, visst spelrumen iettger
fråga bredd och djup i den teoretiska utbildningen.om En konsekvens
härav är revisorsutbildning inteatt alltid behöveren omfatta ämnena
nationalekonomi och statistik, eftersom dessa båda ämnen inte är
obligatoriska enligt kollegiets föreskrifter. Det innebär vad gäller de
under littera b ämnena deupptagna svenska utbildningskravenatt inte
alltid de i direktivetmotsvarar ställda teoretiska kraven detnär gäller
dessa ämnen.

Under littera b föreskrivs vidare kunskaper i ämnesområdet
matematik. Något sådant kunskapskrav finns inte heller i deupptaget
svenska bestämmelserna. Utbildningar i ämnet företagseko-som ges
nomi fordrar dock goda kunskaper i matematik. Det innebär indirekt

de svenska kravenatt här direktivets.motsvarar
När det gäller övriga under littera b ämnesområdenaupptagna

de i huvudsakmotsvaras de ämnesområden ingår iav ämnenasom
handelsrätt, informationsbehandling och företagsekonomi.

Artikel 7

Med avvikelse frän bestämmelserna i artikel 5 och 6 fär en
medlemsstat föreskriva medatt universitetsexamenpersoner eller

likvärdig eller med likvärdigaannna betygexamen i eller fleraett av
de i artikel 6 angivna fâr befriasämnena, från avlägga teoretiskaatt
kunskapsprov dei ämnen täcks denna eller dessasom av examen
betyg.

Med avvikelse från bestämmelserna i artikel fdr5 medlemsstaten
föreskriva de har akademiskatt ellersom motsvarandeexamen
kompetens i eller flera de i artikelett 6 angivna fårav ämnena befrias
från avlägga hansatt förmåga pralaisktprov som tillämpaavser att
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han har fått praktisk utbildningdessa ikunskaperna i ämnen, enom
erkänd ellerdokumenterasämnena staten examengenom avsom

betyg.

medlemsstats befriaFörevarande artikel behandlar rätt atten en
från kunskapsprov i den slutligakandidat helt eller delvis genomgåatt
i sin vidaste tillämpning, möjliggör förBestämmelsen, enexamen.

frånprincip helt befria avlägga såvälmedlemsstat i attatt en person
hans förmågateoretiska kunskapsprovet detdet som prov som avser

praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna.att
saknas i svenskMotsvarande bestämmelser rätt.

för avräkning utbildningförfarande medEtt rätt av annan som
fordrade utbildningen tillämpas docklikvärdig med denbedöms som

teoretisk utbildningnuvarande kraven fördet gäller de pånär
revisor, 2 § första stycketauktorisation och godkännande t.ex.som se

16 § stycket KFS.och andrapunkten 4 RevF
redovisas utredningens överväganden.kapitel UtbildningI ll

Artikel 8

praktiskt tillämpa de teoretiskaförmåganFör attatt garantera
skall underförmågakunskaperna, vilken i minstäven prövas examen,

bl.a. skall omfattapraktisk utbildning revisionär ägatre rum somen
bokslut eller liknande redovisnings-årsbokslut och sammanställdaav

till tredjedelarpraktiska utbildning minst tvåhandlingar. Denna måste
lagstiftning godkändenligt medlemsstatensfullgöras hos någon ärsom

medlemsstaten får dock tillåtaöverensstämmelse med detta direktiv;i
enligtpraktiska utbildningen fullgörs hosden någonatt som annan

dettalagstiftning godkänd överensstämmelse medmedlemsstats iär
direktiv.

säkerställa hela den praktiska utbild-Medlemsstaterna skall att
mederbjuder tillräckligafullgörs hos garantierningen personer som

utbildningen.avseende pá

Bakgrund

punkten 1 kräver den teoretiskaFörevarande bestämmelse i att
kvalificerad praktisk utbildningkompletteras medutbildningen omen

minst tredjedelar utbildningstidenprincip måste tvåminst år. Itre av
uppfyller revisorsdirektivets kvalifikation-fullgöras hos personen som
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skrav. Det konkreta krav ställs denpå praktiska utbildningen ärsom
den skall omfatta revisionatt årsbokslut och sammanställda bokslut,av

dvs. koncernbokslut eller liknande redovisningshandlingar.
Enligt punkten 2 åligger det dessutom medlemsstaterna tillatt attse

hela utbildningen fullgörs hos kanpersoner garanterasom en
tillräckligt kvalificerad utbildning. Det såledesär inte tillräckligt för
medlemsstaten vid bedömningenatt den revisor sökerav som
godkännande enligt direktivet enbart konstatera erforderligatt
praktiktid har fullgjorts hos uppfyller kvaliñkations-en person som
kravet.

När det gäller de ämnesområden den praktiska utbildningensom
skall omfatta nämns särskilt områden, nämligentre revision av
årsbokslut, revision koncernbokslut revision liknandeav samt av
redovisningshandlingar. Det sist nämnda området har tillkommit för

detgöra möjligt få tillgodoräknaatt praktik frånatt den offentliga
sektorn.

Det docksägs inte i vilken omfattningen dessa ämnen skall ingå i
utbildningen. Det går alltså inte hävda varjeatt område skallatt
omfatta exempelvis år, rimligett tolkningutan är det ären att
tillräckligt ämnesområdena ingår iatt utbildningen. Ett medsystem
flera revisorskategorier med olika behörighet utföra lagstadgadatt
revision kan leda till kategorin med denatt begränsade behörig-mer
heten sällan kommer i kontakt med koncernredovisningmer t.ex.
sammanställda bokslut. En följd härav kan bli denna kategori inteatt
kan meddela adekvat praktisk utbildning och därigenom också får
svårigheter anställa blivande revisoreratt revisorsassistenter.som
Förutsättningarna för den kategorin revisorer verksammaatt vara som
revisorer försämras därmed. Det docksägs inte de områdenaatt tre

ingåmåste i den del utbildningen skall sådanaav som ges av personer
uppfyller revisorsdirektivets kompetenskrav försom godkännande. Det
alltsågår lika bra den praktiska utbildningenatt under det tredje

året, dvs. i anställning hosän revisor.en annan en

Gällande rätt

För erhålla auktorisation skallatt revisor ha utövat praktisk verksam-
het i revisorsyrket på tillfredsställande undersätt minst fem år, varav
minst år i Sverige, 2 § förstatre stycket punkten 5 RevF. Om det
föreligger särskilda skäl kan Kommerskollegium medge undantag från
kravet på minst fem års praktik, 2 § andra stycket RevF. Minst årtre
skall fullgöras anställning hos auktoriserad revisor,genom revisions-
bolag innehas sådan revisor eller auktoriseratsom revisionsbolag.av
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anställning järnställs anställning hos godkändMed sådan revisor,
revisionsbolag innehas sådan revisor eller godkänt revisions-som av

revisorbolag, auktoriserad under praktiktiden varit verksam hosom
revisorn i revisionsbolaget därvidden godkände eller och handlett den

eller övervakar hans Samarbetesökande på arbete. isättannat
auktoriserad jämställasrevisionsverksamhet med revisor kan med

sådan praktik i första stycket samarbetet varit sådansom anges om av
omfattning det från utbildningssynpunkt kan jämställasoch medart att

anställning 6 § första och andra stycket KFS.
erhålla godkännande revisor likaledesFör krävs fem årsatt som

begränsning tillpraktisk verksamhet. Någon viss minsta tid skallatt
föreskrivs inteha i Sverige dock uttryckligen, kravetägt pårum men

praktik hos auktoriserad eller godkänd revisorårs skall tolkas så.tre
Under förutsättning för auktorisation får kollegiet medgesamma som

från praktikkravet, § förstaundantag 15 stycket 5 och andra stycket
RevF.

denNär det gäller praktiska verksamhetens omfattning och
inriktning förlämnas redogörelse denna i kapitel 6närmareen
Utbildningskrav för externrevisorer.

1Punkten

svenska bestämmelserna krav minst femDe på praktiskårsom
verksamhet i revisorsyrket, minst hos auktoriseradår ellertrevarav
godkänd revisor för den söker auktorisation respektive god-som
kännande revisor väl direktivets krav påänmotsvararsom mer en
treårig praktiktid för idärefter yrkesexamen.prövas Deatt en
föreskrifter Kommerskollegium meddelat praktiktidens innehållom

praktiktideninnebär vidare krav på skall innehålla olikaattm.m.
utbildningsmoment. Huruvida dessa föreskrifter därmed också
uppfyller i direktivet framstårkravet praktisk utbildning inteom som
helt klart. Formuleringsmässigt föreligger skillnad.en

gäller den praktiska utbildningensVad sedan innehållnärmare ställs
i de svenska bestämmelserna, till skillnad från direktivet, inte något
krav utbildningen omfatta koncernbokslutpå måste eller liknandeatt
redovisningshandlingar för kvalificerande.att vara

praktiska utbildningens innehåll iDen övrigt överlåts på med-
lemsstaterna besluta ställs således inteDet något krav påatt attom.
exempelvis den praktiska utbildningen avseende koncernbokslut måste
omfatta viss minsta tid visseller koncerner minsta storlek.en avse av

bestämmelserna den praktiskaDe vad utbildningennärmare börom
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omfatta kan därför överlåtas på myndighetensom meddelanu att
närmare föreskrifter om.

En närmare redovisning utredningens överväganden och förslagav
i fråga den praktisk utbildningen lämnas i kapitelom 11Utbildning.

Punkten 2

Genom de bestämmelser finns intagna i 10 § KFS säkerställssom att
hela den praktiska utbildningen fullgörs hos erbjuderpersoner som
tillräckliga garantier med avseende på utbildningen. Någon ytterligare
reglering i anledning ifrågavarande punkt inteär nödvändig.av På de
skäl utredningen redovisar i kapitel ll Utbildning föreslås be-att
stämmelsen i revisorsförordningentas se 3 och 16 d §§ RevF.e

Artikel 9

Medlemsstaterna fär tillåta utföra lagstadgadatt revisionpersoner av
de i artikel 1 punkten 1 angivna handlingarna deäven inteom
uppfwler villkoren enligt artikel under förutsättning de kan visa:att

a de under 15 haräratt yrkesmässigutöva: verksamhet harsom
dem möjlighet förvärvagett tillräcklig erfarenhetatt pä ekonomi-,

juridik- och redovisningsomrádena har godkänts vid sådansamt en
yrkesexamen i artikel ellersom avses

b de under .Vu haräratt yrkesmässigutövar verksamhet inom de
angivna områdena och dessutom har erhållit praktisk utbildning enligt
artikel 8 har godkänts vidsamt sådan yrkesexamen ien som avses
artikel

Bakgrund

Det föreligger ingen skyldighet införa både den akademiskaatt och
den yrkesinriktade vägen.

Artikel 9 beskriver den yrkesinriktade förvägen uppfyllaatt
kvalifikationskraven för godkännande, utbildningsvägen som
företrädesvis förekommer i Storbritannien och Nederländerna. I
bestämmelsen förutsätts denatt under vissa närmareperson som
angivna förhållanden har varit yrkesverksam i 15 eller 7 år inte bara
har inhämtat de teoretiska kunskaper behövs för utförasom att
lagstadgad revision också tillägnat sigutan praktisk förmågaen att
tillämpa dessa kunskaper. En sådan behöver således inteperson
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teoretiskagenomgå den och praktiska utbildning föreskrivs isom
artikel 4. Han måste dock avlägga sådan yrkesexamenen som avses
i nämnda artikel. yrkesexamenEn behöver utredningen framhållitsom
under artikel inte avläggas vid4 enda tillfälle och inte heller efterett

praktiskavslutad utbildning. Det således fullt möjligtär enligt
direktivet uppfylla dess krav avlägga rad delexaminaatt attgenom en
där teori och praktik beskrivningEn sådana utbildnings-prövas. av

lämnar utredningen i kapitel 7 Utländska ñrhållanden,system se
särskilt Storbritannien och Nederländerna.

Formellt artikel 9 möjlighet låtaäven andra yrkesutövare änattger
revisorer erhålla godkärmande.

Europaparlamentet godtog i samband med EG-kommissionens
förslag maj 1978 ifrågavarande bestämmelse och uttalade samtidigt att
bestämmelsens syfte tillåta karriär förär inte haratt en personer som
tillräcklig utbildning för tillträde till postgymnasiala studier to an
advanced training course, allt, resultattrots ettmen som som av en
personlig ansträngning, skaffat sig nödvändiga teoretiska och praktiska
kunskaper for avlägga sådan yrkesexamen fordras enligtatt en som
direktivet.

Gällande rätt

i artikel beskrivnaDen 9 för kvalificeras for godkännandevägen att
tillämpas inte i Sverige. Sverige tillämpasI den akademiska förvägen

kvalificeras för auktorisation och godkännande revisor.att som
Om särskilda skäl föreligger, kan dock Kommerskollegium medge

undantag från kraven akademiskpå utbildning för auktorisation med
stöd dispensbestämmelsen i 2 § andra stycket och exarnenskravetav
för godkännande med stöd motsvarande bestämmelse i §15av en
andra stycket RevF. Sist nämnda bestämmelse utformadär som en
allmän dispensbestämmelse. förarbetenaAv framgår dispensbe-att
stämmelsen exempelvis skall kunna utnyttjas för medatt en person
lämplig från utländsk läroanstalt efter erforderlig praktik ochexamen
teoretisk vidareutbildning skall få auktorisation. Dispenser dettaav
slag tillämpas endast i fråga mycket avvikelser frånsmå denom
fordrade utbildningen. Vidare bör det också med stöd dennaav
bestämmelse möjligt i speciella fall medatt storvara ge en person
praktisk erfarenhet, brister i teoretisk utbildning,uppvägersom
dispens från examensfordringar. Enligt den praxis utvecklats harsom
inte dispens givits sistnågon på angivna grund. se 1971:3H 148s.
och 1973:26 26.prop. s.

253



Revisorsdirektivet 1993:69sou

Utredningens överväganden

Den nuvarande dispensbestämmelsen i 2 § andra stycket och §15
andra stycket RevF möjlighet för inte har denger en personer som
teoretiska utbildning krävs enligt huvudregeln för auktorisationsom
och godkännande ändå kunna auktoriseras eller godkännas. Dennaatt
dispensbestämmelse kan dock inte hasägas sådan omfattningen som
möjliggörs artikelav

Utredningen föreslår i kapitel ll Utbildning den möjlighetatt
bestämmelsen i direktivet skall utnyttjas.ger

Artikel 10

Medlemsstaterna fdr från de i artikel 9 angivna aren för yrkes-
verksamhetmässig räkna tid för teoretisk utbildning deinomav

ämnesområden artikeli förutsatt denna utbildningattsom anges
har avslutats med statligt erkänd Utbildningen får inteen examen.
understiga dr och fdr hellerinte med fyra år räknas frånett änmer av
tiden för yrkesmässig verksamhet.

tiden för yrkesmässig verksamhet och den praktiska utbildningen
fdr understigainte tiden för den teoretiska och praktiska yrkesutbild-
ningen har föreskrivits enligt artikelsom

de skälPå i kapitel 11 Utbildning tillämpar utredningensom anges
inte artikel 10.

Artikel 1 I

Myndigheterna i medlemsstat fär godkänna helten personer som
eller delvis har förvärvat kvalifikationersina i någon stat,annan om
dessa uppfyller följande villkor:tvâpersoner

a behörig myndighet skall finna deras kompetens likvärdigäratten
med den krävs enligt medlemsstatens lagstiftning i överensstäm-som
melse med detta direktiv, och

b de skall ha styrkt de har sådana juridiska kunskaper iatt som
medlemsstaten krävs för lagstadgad revison de i artikel I punktenav
1 angivna handlingarna. Myndigheterna medlemsstateni behöver dock
inte fordra sådana kunskaper styrks, myndigheterna finneratt attom
de juridiska kunskaper har förvärvats i till-ärsom staten annan
räckliga.
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Artikel 3 skall tillämpas.

Bakgrund

Ifrågavarande artikel berör endast medlemsstats förhållande tillen
andra medlemsstater.än Artikeln har det s.k. utbild-stater genom
ningsdirektivet 8984EEG modifierats så till vida medlemsstater-att

inte längre får någon ekvivalensbedömninggöra vad gällerna
utbildning i fråga inom EG. När EES-avtaletpersoners om personer

börjar tillämpas får sådan bedömning endast i frågagörasen om
från länder utanför EES-området, för frånt.ex.personer personer

USA och Kanada.
EG:sBland medlemsstater har den i artikeln angivna ekvivalensbe-

dömningen tillämpats förmånligtpå under förutsättningsätt detett att
andra landet behandlar EG-statens medborgare på sätt.samma
Tillämpningen artikeln sker bilaterala överenskommelser.av genom

Utredningens överväganden

Förevarande artikel ställer inte något krav på medlemsstaternaatt
ensidigt eller internationella överenskommelser skall godkännagenom

förvärvat sina kvalifikationer i någonpersoner som stat.annan
Utredningens bedömning det inte finnsär skäl införa någonatt att
bestämmelse i revisorsförordningen denna artikel.motsom svarar

Artikel 12

medlemsstatEn far sådana yrkesutövare godkända enligtanse som
detta direktiv, vilka har godkänts färvaltningsbeslutettgenom av en
behörig myndighet deni medlemsstaten deinnan i artikel 30 punkten
2 avsedda bestämmelserna skall börja tillämpas.

inträder fysisk i erkänd yrkevöreningfdrstatenen person en av
detta godkännande förvaltningsbeslut behörigettanses som genom av
myndighet enligt punkten inträdet enligt lagstiftningen i denom

föreningsmedlemmen utföra lagstadgadrätt revisionstaten attger av
de i artikel 1 punkten 1 handlingarna.angivna
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Bakgrund

Bestämmelsens innebörd deär godkändaäratt personer som genom
särskilt förvaltningsbeslut revisor med tillämpning dennaett som av

artikel får godkändaäven efter det de lagar och andraattanses vara
författningar behövs för följa direktivet har börjat tillämpas påattsom
nationell nivå.

Bestämmelsen lösa de svårigheter uppkommer vidattavser som en
från nationellaövergång regler till gemenskapens regler. Bestämmel-
dock inte lösa andra problem vid övergång sådanaänattsen avser en

framstår absolut oundvikliga.som som
I det ursprungliga förslaget avsåg övergångsregeln även personer

inte yrkesverksamma inom området för lagstadgad revision,som var
de krav sådan revisionpå årsbokslutsdirektivetmen som genom som

skulle bli det. Ekonomiska och sociala kommittén i sittansågreste,
yttrande detta förgå långt. Europaparlamentet yttradeatt att attvar
den föreslagna bestämmelsen, avsåg skydda demattsom vars
yrkesverksamhet hade etablerats tidigareunder lagstiftning, stod i
överensstämmelse med den allmänna principen förbud motom
retroaktiv lagstiftning, bestämmelsen, med hänsyn till syftetattmen
med direktivet, inte skulle omfatta andra deän verksamma isom var
revisorsyrket.

artikel 12I hänvisning till artikelgörs 30 punkten Vad dettaen
innebär har redogjorts förnärmare i avsnittet Tidpunkten för en
anpassning.

utbildningKraven på för revisorer har succesivt höjts. I samband
med tillkomsten den nuvarande revisorsförordningen ställdes kravav

universitetsutbildningpå års dåvarande ekonomexamen förtre
auktorisation och terminer postgymnasial utbildning för god-tre
kännade. De nuvarande kraven minst och halvt årsmotsvarar tre ett
universitetsutbildning för auktorisation och minst två års universi-
tetsutbildning för godkännande. i fallInte något har den kvalifice-som

för auktorisation eller godkännande enligt äldre krav mist sinrats
behörighet eller ställts krav denne komplettera utbildningen föratt

behålla behörigheten.att
Punkten 2 i artikeln saknar betydelse för svenskt vidkommande.

Artikel 13

Till dess de artikeli 30 punkten 2 avsedda bestämmelserna skall börja
tillämpas fdr medlemsstat sådana yrkesutövare godkändaen anse som
enligt detta direktiv, vilka visserligen har godkäntsinte genom
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färvaltningsbeslut behörig myndighet dels harav en men som samma
kvalifikationer i medlemsstaten de vilka har godkäntssom personer

sådana beslut och dels vid tidpunkten för dessa godkännandengenom
utför lagstadgad revision de i artikel 1 punkten 1 angivna hand-av
lingarna depå godkända vägnar.personernas

Bestämmelsen saknar intresse för svenskt vidkommande.

Artikel 14

En medlemsstat får sådana revisionsbolag godkändaanse som
enligt detta direktiv, vilka har godkänts färvaltningsbeslutgenom av

behörig myndighet deni medlemsstaten innan de i artikelen 30
punkten 2 avsedda bestämmelserna skall börja tillämpas.

Villkoren enligt artikel 2 punkten I littera b och iii måste
uppbvllas inom tidsfrist inte fårsenast överstiga fem räknatären som

från den tidpunkt då de artikeli 30 punkten 2 avsedda bestämmelserna
skall börja tillämpas.

Fysiska till dess de i artikel 30 punkten 2 avseddapersoner som
bestämmelserna skall börja tillämpas utför lagstadgad revision deav
i artikel 1 punkten I angivna handlingarna för revisionsbolagsett
räkning, fär därefter meddelas tillstånd fortsätta utföra sådanatt att
revision de inte uppDlleräven alla villkor dettai direktiv.om

Bakgrund

Förevarande artikel revisionsbolag innehåller motsvarandesom avser
bestämmelser artikel 12.som

Utredningens överväganden

Innebörden punkten 1 är samtliga revisionsbolagatt blivitav som
auktoriserade eller godkända innan bestämmelserna i direktivet skall
börja tillämpas får godkända enligt revisorsdirektivet.anses Ut-
redningen föreslår sådan övergångsregel införsatt i revisorsför-en
ordningen se övergångsregel 5.

Punkten 2 saknar för närvarande betydelse för svenskt vidkomman-
de eftersom inga andra kvalificeradeän revisorer enligt gällande
ordning får revisionsbolag.äga Enligt det förslag till utvidgat ägande
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utredningen lämnar i kapitel 17 Icke-revisorer iägaresom som
revisionsbolag föreslås detta begränsas detså välänatt att mer
uppfyller bestämmelserna i artikel

3 saknar betydelse för svenskt vidkommande.Punkten också

Artikel 15

Intill efter den tidpunkt då de artikel 30 punktenår i 2 avseddaett
bestämmelserna skall börja tillämpas får de yrkesutövare harintesom
godkänts förvaltningsbeslut behörig myndighet,genom av en men som

medlemsstat ändå har utföra lagstadgadi revision de irätt atten av
artikel I punkten I handlingarna och faktiskt harangivna utförtsom
sådan fram till den nämnda tidpunkten, godkännasrevision av
medlemsstaten enligt detta direktiv.

Artikel artikel 13.15 motsvarar
intresse för vidkommande.Bestämmelsen saknar svenskt

Artikel 16

den deräknat från tidpunkt då i artikel 30 punkten 2 avseddaI årett
skall börja tillämpas får medlemsstaternabestämmelserna vidta

förhållandenaävergångsåtgärder för reglera för sådan yrkes-att
efter denna tidpunkt har kvar revidera års-utövare rätten attsom

bokslut bolagsformer underkastade lagstadgadi vissa inte ärsom
vilka yrkesutävare till följd införandet reglerrevision, men av av nya

lagstadgad kommer kunna utföra dennarevision inte revisionattom
särskilda åtgärder vidtas till förmån fbr dem.inteom

artikel läsasFörevarande skall bakgrund de förhållandenmot av som
för handen i Nederländerna och Tyskland vid införlivandet detvar av

fjärde bolagsdirektivet. I båda länderna fanns mycket yrkes-storen
bokförare huvudsakligen verksamma i ochsmåsom vargrupp

medelstora företag inte underkastade revisionsplikt. Genomsom var
introduktionen det fjärde direktivet med utvidgad revisionspliktav

förhållandenändrades dessa och nämnda yrkesutövares ställning
allvarligt. förelåg risk förhotades Det de uppgifter dessastor atten
hade haft i de och medelstora bolagentidigare små skulle komma att

yrkesrevisorerna. Artikel 16 syftar tillövertas över-attav genom
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gängsåtgärder säkerställa de möjlighet fortsätta med sinattsenares
yrkesverksarnhet.

Vid tillämpning denna artikel skall bestämmelserna i artikel 19av
tillämpas.

SverigeI finns inte någon yrkesutövare till följdgrupp som av
införlivandet det fjärde bolagsdirektivet kan förlora någon rättav att
utföra lagstadgad revision. Artikeln saknar därför intresse för svenskt
vidkommande.

Artikel 17

Artikel 3 skall tillämpas fallpá artikeli 15 och 16.som avses

Mot bakgrund utredningens överväganden beträffande artiklarna 15av
och 16 saknas skäl här närmare behandla denna artikel.att

Artikel 18

I räknatår från den tidpunkt då de i artikel 30 punkten 2sex
avsedda bestämmelserna skall börja tillämpas fär medlemsstaterna
vidta övergängsátgärder för reglera förhållandena för sådanaatt

vid nämnda tidpunkt färdi med sinär teoretiska ellerpersoner som
praktiska utbildning, dä utbildningen avslutas skulleintemen som
uppfylla de villkor detta direktiv ställer och därför skulleintesom upp
fd utföra den lagstadgade revision de i artikel 1 punkten I angivnaav
handlingarna för vilken de har utbildats.

Artikel 3 skall tillämpas.

1Punkten

Förevarande punkt i artikeln behandlar i vilken utsträckning med-
lemsstaterna får vidta övergångsåtgärder för reglera förhållandenaatt
för de de i direktivetnär föreskrivna villkoren för fåpersoner som att
utföra lagstadgad revision börjar tillämpas, i färdär med utbildaatt
sig. Bestämmelsen fakultativär för medlemsstaterna. Artikeln sintar
utgångspunkt i det förhållandet medlemsstatens gällande villkoratt för
ifrågavarande behörighet inte direktivets bestämmelsermotsvarar och

den pågående utbildningen därför inteatt kommer leda till denatt
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eftertraktade behörigheten. Vilka övergångsåtgärder får vidtassom
regleras inte i artikeln.

Vid tillämpningen artikel 18 skall samtidigt artikel 19 beaktas.av
Enligt den artikeln får under utbildning med avvikelsesenare personer
från artikel 4 godkännas, endast de enligt behöriga myndighetersom
uppfattning lämpliga utföraär lagstadgad revision och haratt
kvalifikationer likvärdigaär med dem innehassom som av personer

godkänns enligt artikel 4. Det således frågaär görasom attom
liknande bedömning kvalifikationer föreskrivs i artikel 11 närav som
det gäller utländska utbildningar.

likvärdighetKravet på dock ha tillämpats mycket liberalt.synes
Såvitt utredningen känner till har åtminstone Danmark för registrerade
revisorer infört övergångsordninggenerös detnär gäller denen
likvärdighetsbedömning skall enligt artikel 19.göras I praktikensom
har inte ställt ytterligarenågot krav denpå påbörjatman som en
utbildning före sexårsperioden.

SverigeI har Övergångsbestämmelser motsvarande punkten 1
regelmässigt tillämpats vid varje ändring utbildningskraven förav
auktoriserade och godkända revisorer.

Utredningen föreslag redovisas i kapitel Utbildning.11

2Punkten

det fallFör medlemsstat tillämpar punkten 1 denna punktären
obligatorisk.

Bestämmelser motsvarande punkten 2 finns i 2 § första stycket
punkterna l och 10 § och 15 § första stycket punkterna 1 och 6
RevF.

Genom hänvisning till de grundläggande bestämmelserna fören
revisorer i artikel 3 framgår avvikelse härifrån inte möjligäratt ens
vid övergångsåtgärder.

19Artikel

artikel 15 ochDe 16 nämnda yrkesutävarnai och de artikel 18i
nämnda fär med awikelse frân artikel 4 godkännas, endastpersonerna

de enligt behöriga myndigheters uppfattning lämpliga utföraär attom
lagstadgad artikelrevision de 1 punkten 1i handlingarnaangivnaav
och har kvalifikationer likvärdiga med dem innehasärsom som av

godkänns enligt artikelpersoner som
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Artikeln har behandlats under artiklarna 15, 16 och 18.

Artikel 20

avvaktanI på samordning den lagstadgade revisionenen senare av av
räkenskapshandlingar får medlemsstat inte utnyttjar de ien som-
artikel 51 punkten 2 i direktiv 78660EEG angivna möjligheten och

vilkeni då detta direktiv flera kategorier fysiskastat, antas, personer
enligt nationell lagstiftning behöriga utföra lagstadgadär revisionatt

de artikeli I punkten 1 angivna handlingarna särskilt godkännaav -
fysiska handlar i utföra lagstadgadpersoner egetsom attnamn
revision de i artikel I punkten 1 littera handlingarnaangivna iav a
bolag inte överskrider för två de lcriteriernagränserna isom treav
artikel 27 direktivi 78660EEG, dessaom personer:

a uppfyller de artikeli 3 19 dettai direktiv ställda villkoren, dock-
förnivån yrkesexamen får lägre vadatt krävs enligtänvara som

artikel 4 och,
b redan har utfört lagstadgad revision deti ifrågavarande bolaget,

innan detta överskred för detvå kriteriernagränserna enligttreav
artikel I 1 idirektiv 78660EEG.

Om bolaget ingår i företag räkenskaper skallen grupp av vars
sammanställas och överskrider för två degränsernasom treav
kriterierna artikeli 27i direldiv 78660EEG, får dock inte sådana

utföra lagstadgad bolagetrevision i de handlingarpersoner av som
i artikel I punkten I littera dettai direktiv.anges a

Bakgrund

Bestämmelsen möjlighet till ordning med särskilt godkännandeger en
för revidera mindre aktiebolag. Den bestämmelsenatt och följande
bestämmelser i artiklarna 21 och 22 har kommit till för tillgodoseatt
särskilda danska intressen. Det skall redan här sägas Danmark inteatt
har utnyttjat de möjligheter bestämmelserna vid införlivandetger av
direktivet, inte heller något EG-land.annat

Enligt artikel i51 fjärde direktivet får medlemsstat undantaen
aktiebolag från revisionsplikt inte följandeän tvåom tremer av
gränsvärden överskrids:
l balansomslutning: 2 000 000 ecu
2 nettoomsättning: 0004 000 ecu
3 medelantalet under räkenskapsåret anställda: 50.
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möjlighet begränsat,Artikel 20 medlemsstaterna att ettger ge
till för revidera sådana bolagsärskilt godkännande småattpersoner

revisionsplikt i det aktuella landet. Förutsättningarnabolagen harom
i fråga uppfyllersärskilt godkännandeför sådant är attett personen

enligt direktivet, vad gäller kravetför godkännande påkraven utom
nivå universitet eller högskola.får lägrepå änvaraexamen som en

examensnivån.Direktivet överlåter medlemsstaten bestämmapå att
direktivet obligatoriska praktiktiden artikeldet gäller den enligtNär

hos själv särskilt8 tillåtes den ärägeratt rum en person som
artikel 22.godkänd,

ytterligare förutsättning gäller i fråga redan harSom att personen
revision i litet bolag. särskilt godkändutfört lagstadgad För attett en

i bolag, det med ordrevisor skall kunna sig uppdrag andraåta ärett
bolaget inte överskrider deförutsättning än ett treatt mer aven

ytterligareOm det överskrider dessagränsvärdena. ettsenare av
utföra revisionkan den särskilt godkände revisorn fortsättavärden, att

överskrids, skall i normalOm det tredje gränsvärdeti bolaget. även en
uppgiften. följer också detordning godkänd revisor Detöverta av

i fallet har ordinär revisionsplikt enligt detförhållandet bolaget detatt
fjärde direktivet.

förutsättning för revisionen skall utförasEn att enannan av
bolagsärskilt godkänd revisor delär utgöratt ettom en av en

överskridafår inte koncernens verksamhet två dekoncern, änmer av
innehållernämnda gränsvärdena. Artikel 21 motsvarande reglerovan

revideraför särskilt godkännande för små koncerner.att
från revisionspliktdet fall medlemsstat undantar små bolagFör en

får artiklarna 20 22 inte tillämpas.-
balansomslutning skall förstås balansräkningens slutsumma,Med

bolagets tillgångar eller skulder. Nettoomsättningdvs. summan av
omfattar intäkter från försäljning produkter och utförda tjänsterav

bolagets normala verksamhet med avdrag för lämnadesom avser
tillmervärdesskatt och skatt direkt knutenrabatter, ärannan som

omsättningen artikel 28 i det fjärde bolagsdirektivet.se närmare
svenska aktiebolag storlek skall minst bolags-I alla oavsett en av

utsedd revisor auktoriserad revisor eller godkändstämman vara
revisor, 10 kap. 3 § första stycket ABL.

överväganden ifråga tillämpningen dennaUtredningens om av
avsnittet danska i kapitelartikel framgår Den 11.vägenav

262



sou 1993:69 Revisorsdirektivet

Artikel 21

I avvaktan på samordning den lagstadgade revisionenen senare av av
räkenskapshandlingar får medlemsstat inte utnyttjar den ien som-
artikel 6 punkten I direktivi 83349EEG angivna möjligheten och i
vilken då detta direktiv flera kategorierstat, fysiskaantas, personer
enligt nationell lagstiftning behöriga utföra lagstadgadär att revision

de i artikel 1 punkten I littera b angivna handlingarnaav lämna-
särskilt tillstånd för revision de i artikel 1 punkten 1 littera bav

handlingarna,angivna på moderbolagets bokslutsdag denom grupp
företag räkenskaper skall sammanställasav sammanlagtvars enligt

företagens årsbokslut inte överskridersenaste förgränserna två deav
kriterierna i artikel 27 i direktivtre 78660EEG, förutsatt att

frågai behörig utföraär lagstadgadpersonen att revision de iav
artikel 1 punkten I littera i detta direktiv angivna handlingarna ia
samtliga de företag ingår i sammanställningen.som

Utredningen hänvisar till vad under artikel 20.sagtssom

Artikel 22

En medlemsstat tillämpar artikel 20 får frågai därsom avseddaom
tillåta den i artikel 8 angivna praktiskapersoner att utbildningen

fullgörs hos någon enligt den lagstiftning har godkäntssom statens att
utföra sådan lagstadgad revision i artikel 20.som avses

Utredningen hänvisar till vad under artikel 20.sagtssom

9.4 Yrkesmässig och oberoendeomsorg

Artiklarna 23 27 bestämmelser hurupptar revisorns yrkes-om-
mässiga och oberoende skall säkerställas medlemsstaterna.omsorg av
I bilaga till det slutliga direktivet konstaterar Kommissionen med
beklagande, det i direktivet inte haratt varit möjligt fastställaatt en
tillräcklig harmonisering reglerna oavhängighetskravenrör förav som
de skall företa lagstadgad revisionpersoner, räkenskaper.som av
Kommissionen isäger det sammanhanget den vidatt en senare
tidpunkt skall lägga fram förslag i det hänseendet.
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definieras situation dåbrukar vanligenoberoendeBegreppet som en
oförhindrad utföra uppdragetupplever hanrevisorn faktiskt äratt att

revisorn faktiskt oberoende independen-dåobjektivt. Man ärsäger att
beskrivas utifrånemellertidin fact. Oberoendet kan även om-ce
för brukarSom förutsättning oberoenderevisorn.givningens påsyn

omvärlden har anledningrevisorn uppträder såställasdå attattattupp
objektivt. I det falletoförhindrad utföra uppdragethan är attanta att

oberoende independence inrevisorn synbartärsäger attman
förutsättningar förrevisorn inte uppfyller nämndaappearance. Om nu

jävig.oberoende hanbrukar ärsäga attman
SectionProfessional Part BIFAC:s Code of Ethics for Accountants,

definitioningen begreppetinnehåller8.1-8.2, närmaret.ex. av
behandlar frågor oberoendebestämmelseroberoende. De som om

bestämmelse oberoende;inledningsvis allmänt hålleninnehåller omen
undertakingpublic practice whenProfessional accountants a

factindependent in and appearance.assignment should bereporting
situationerföljer antal exempel påbestämmelseEfter denna ett som

huruvida haranledning ifrågasätta revisornutomstående attenger
exempel sådanautföra sitt uppdrag objektivt. Några påförmåga att

revisornsikte det förhållandetsituationer enbart på atttar ensamsom
utföra objektivtsig förhindrad uppdragetanledning upplevahar attatt

etikvägledning. har inteinte IFAC:s Detdäremotlämnas ansetts
vägledningen inom dettameningsfullt fördjupamöjligt eller att

område.
olika säkerställaBestämmelser i svensk på sätträtt attavsersom

förstasitt uppdrag objektivt irevisorns möjligheter utövaatt avser
olikautseende entledigande revisor,sådana områden ochhand avsom

ekonomiskt inklusiveavseendeformer jäv med på engagemangav
oförenlig med utövandetorsaksådan verksamhet ansessom av annan

tillsyn och sanktio-områdenarevisorsyrket kompetens. Inomsamtav
syftar till säkerställa revisornsfinns också bestämmelser attsomner

den nämndanämnda bestämmelseroberoende. Nu tar som ovan
förundantaglöst sikte revisornIFAC:s etikvägledningen på att en

iframstå oberoende såväl detutomstående betraktare skall som
generellt.enskilda uppdraget som

Artikel 23

har godkäntsskall föreskriva deMedlemsstaterna att attpersoner som
de artikel I punkten 1lagstadgad i angivnautföra revision av

med yrkesmässighandlingarna skall utföra revisionen omsorg.
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Artikeln tvingandeär för medlemsstaterna. Uttrycket yrkesmässig
omsorg inteär definieratnärmare i bestämmelsen.

I 5 § RevF föreskrivs auktoriserad revisor skall redbartatt och
nitiskt utföra de uppdrag anförtros honom och i allt iakttaga godsom
revisorssed.

Utredningens bedömning revisorsförordningenär uppfylleratt
kraven i artikel 23.

Artikel 24

Medlemsstaterna skall föreskriva dessa inte får utföraatt personer en
lagstadgad revision, de inte oberoende enligt lagstiftningenär iom
den medlemsstat kräver revisionen.som

Bestämmelsen överlåter på medlemsstaterna meddela de föreskrifteratt
varje medlemsstat erforderliga. Det innebär bl.a. andrasom anser att

länders krav på oberoende inte behöver godtas. Det kan bli aktuellt i
fallde revisor inom EES-området söker auktorisation elleren

godkännande i Sverige. Innebörden bestämmelsen är sökandenattav
skall leva till de krav på denne ställs i Sverige för hanupp attsom
eller hon får auktoriseras eller godkännas.

Enligt gällande svensk skall auktoriseradrätt revisor iakttaganoga
enligt lag eller författning eller i övrigt gällande jävsbestämmel-annan

för revisorer Föreligger eljest särskild omständighetser kansom.rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller självständighet vid
utförandet uppdrag, skall han avböja detta, 6 § RevF.av

Auktoriserad revisor får inte driva eller deltaga i ledningen av
affärsverksamhet. färHan inte heller anställd hos änvara annan
auktoriserad revisor, auktoriserat eller godkänt revisionsbolag, bolag

i 9 § eller juridisk Kommerskollegiumsom särskiltavses person som
har godtagit, 10 § RevF.

Bestämmelserna gäller föräven godkänd revisor 17 § RevF.
De svenska bestämmelserna överenstämmer med direktivets krav.
Utredningen behandlar dessa frågor i kapitel 16 Vad får revisoren
syssla med.
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Artikel 25

Artikel 23 och 24 skall tillämpas fysiskapáäven personer som
uppfyller villkoren i artikel 3 19 och utför lagstadgad revisionsom-

de artikeli 1 punkten 1 angivna handlingarna revisionbolagspä ettav
vägnar.

Bestämmelsen det förhållandet icke formellt godkändattavser en
utför revision för revisionsbolags räkning.ettperson

Enligt svensk den utför revision förmåste revisions-rätt ettsom
bolags räkning antingen auktoriserad eller godkänd revisor.vara

Bestämmelsen saknar betydelse för svenska förhållanden.

Artikel 26

Medlemsstaterna skall säkerställa godkända blir föremålatt personer
för lämpliga påföljder de utför enligt artikelinte revisionen 23, 24om
och 25.

Bestämmelsen överlåter medlemsstaternapå meddela de be-att
stämmelser varje medlemsstat behövliga.som anser

påföljder,Bestämmelser varning och upphävande auktorisa-om av
tion och godkännande fmns intagna i 23 § RevF.

Bestämmelserna med direktivets krav. På de skälöverensstämmer
redovisas i kapitel 8 Tillsyn föreslår utredningen ytterligareattsom en

påföljd skall införas, lindrigare varning, benämnd erinran.än

Artikel 27

Medlemssterna skall säkerställa falli varje de aktieägare ochatt
andra delägare godkändai revisionsbolag de ledamöter dessaisamt
bolags färvaltnings-, lednings- och ävervakningsorgan, isom en
medlemsstat personligen uppfyllerinte villkoren enligt artikel 3 19,-

revisionsarbetetpáinte ingriper i något oberoendetsätt äventyrarsom
hos de fysiska revisionsbolagenspá reviderar devägnarpersoner som

artikel punkteni 1 1 handlingarna.angivna
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utredningen i kapitel Icke-revisorerHithörande frågor behandlar 17
revisionsbolag.iägaresom

9.5 Offentliggörande

Artikel 28

skall säkerställa och adress för alla.Medlemsstaterna1 att namn
revisionsbolag dem har godkäntsfysiska och attsom avpersoner

de artikel 1 punkten 1lagstadgad i angivnautföra revision av
tillgängliga.ofentligenhandlingarna är

följande uppgifter godkänt revisionsbolagskall varjeDärutöver om
ojfentligt tillgängliga:vara

artikel 2och adress för de fysiska ia personer som angesnamn
punkten I littera b

delägareför aktieägare eller andra i revisions-b och adressnamn
bolaget,

ledamöter revisionsbolagets företagsled-c och adress för inamn
ning.

utföra lagstadgad defall fysisk fär revision iI de person aven
handlingarna under de järutsättningarsomartikel I punkten I angivna
22 skall punkt 1 denna artikel tillämpas.artikel 20, 21 och iianges

emellertid vilka kategorier bolag och företags-Därvid skall ianges av
sådan får utföras.revisiongrupper som en

innehåller uppräkning detvingande,Bestämmelsen, är en avsom
tillsynsmyndigheten hålla tillgängliga.uppgifter måstesom

Kommerskollegium fors kontinuerligt förteckning samtligaHos över
revisionsbolag, 26 §godkända revisorer och RevF.auktoriserade och

godkännande skall bl.a. innehållaauktorisation ochAnsökan om
21 § KFS. Auktoriserad ochrevisors och adress,uppgift namnom

förändringar ifrågavidare skyldig anmälagodkänd revisor är att om
bostadadress, 25 § KFS.yrkesverksamhet, tjänste- och

skall bifoga bolagsavtal ochrevisionsbolag gäller bolagetFör att
handelsbolag och bolagsordning,registreringsbevis det är ettom

bolagsledningensaktiebolagsregistret visandeutdrag samman-ur
aktiebok, 27 § KFS.sättning utskrift bolagetssamt av

förs förteckning deoch registreringsverketHos Patent över personer
för revisionsbolagsutföra lagstadgad revision och ettutsetts attsom

huvudansvarig revisor.vägnar,
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nuvarande bestämmelserna uppfyller direktivets krav. kapitelIDe
förslagutredningen tidigare icke-17 lämnar antytts ett attomsom

utsträckning få ingå i vissa revisionsbolagsrevisorer i begränsad skall
Utredningen därvid bedömt den nuvarande reglering-ägarkrets. har att

i fallet.tillräcklig detävenären

9.6 bestämmelserAvslutande

Artikel 29

enligt artikelkontaktkommitté har tillsatts 52 direktivDen isom
skall78660EE G även:

förbehåll artikel 169 och 70 Romfördragetmed för 1 i underlättaa
detta direktiv regelbundet samråd,enhetlig tillämpning genomen av

särskilt praktiska problem samband med tillämpningen,iom
rád tillägg till ellerb vid behov kommissionen ändringar iomge

detta direldiv.

vidkommandeBestämmelsen får betydelse för svensk först i samband
EG-medlemsskap. frågor dennamed eventuellt De artikel kanett som

ställning iupphov till får därför till det sammanhanget.tasge

Artikel 30

Medlemsstaterna skall före den I januari 1988 kraft de lagarisätta
för följa dettaoch andra författningar behövs direktiv. Deattsom

skall underrätta kommissionen det.genast om
Medlemsstaterna fdr föreskriva de punkt 1 avsedda be-iatt

stämmelserna skall tillämpas först fran den 1 1990.januari
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna tilltexterna

bestämmelser nationell lagstiftningcentrala i de inomantarsom
omfattas detta direktiv.område som av

tillMedlemsstaterna skall kommissionen överlämnaäven
anordnatsförteckning har eller erkäntsexamina iöver över-som

ensstämmelse med artikel

Innebörden denna respitregel redovisar utredningen i det inledandeav
avsnittet 1.3.5 Tidpunkten för anpassning i kapitelen
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Artikel 31

medlemsstaterna.tillriktar sigdirektivDetta

EES-avtaletdet tilli EG. Avtill medlemsstaternasigDirektivet riktar
det inomanpassning följerövergripandeprotokoll 1 attfogade om

till EFTA-staterna.riktatskallEFTA-området anses
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revisorskategoriereller tvâ10 En

förmarknadenför regleraMotiv10.1 externaatt

revisorstjänster

bevarar kun-enhetprincip sluteniföretagetenskilda ärDet somen
samhälletdockskäl ställerolikainom sig. Avföretagetskapen om

iförhållandenekonomiskavissabeträffandeoffentlighetkrav på
verk-den löpandebokföraskyldigt överärföretaget. Företaget att

årsredovisningibokföringdennaochsamheten ut somenmynnar
offentliggöras. Denmåsteuppgiftervissa externainnehållaskall som

rättvisande.uppgifterdessa äruppgiftrevisionens är attgaranteraatt
intres-demidentiska medinterevisorstjänster ärKöparna varsav

etableradsedan längeEnligtskydda.skallrevisionen upp-ensen
harintressei densinte baraföretagetrevisorngranskarfattning som

i borgenärernas,ävenbolagsstämman,nämligenhonom, utanutsett
aktieägaresenskildaaktieköpande allmänhetens,denanställdas,de

intresse-1975:103 242. Dessaprop.intresseallmännasoch det s.
handmöjligheter påundantagsfall reellaiendasthar att egengrupper

därför beroen-företaget. De ärinformationtillförlitligskaffa sig om
fåintressesittför bevakamedverkan vetasamhällets attde att avav

företaget.förhur det går
företagetkostnaderna. Fårsänkaregelmässigtföretag sökerAlla

sänka kost-ansträngningarnaintensifierasekonomiska problem att
sådana kost-förstskäl söker mönstranaturliganaderna. Av utman

Givet-lättastförefallersådantorsakasnader att avvara.somavsom
revisionendengenerellt pekadet intevis externagår utatt som

kanfaktum dendetlättharföretagen attnågot att menavvara,som
kontroller,kostnadskrävandemindreandraersättas sam-som gerav

försökatill handsliggadet kanför närainformation, talar attattma
Beaktarverksamheten.delför dennakostnadernapå manavspara

hand instrumenti förstarevisionen ärden ettdessutom externaatt
intressenteroch andraallmännadetaktieägare, externaavsett att ge

företagetrisken sätterframstårföretaget,kontrolleramöjlighet attatt
itetsaspekten ännu större.före kvalkostnadsaspekten som

lagstiftarenföranlettslaget harpåvisadedetomständigheter av nu
rättvisande offentliggarantier förrevisionsplikt skapaatt engenom
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redovisning de ekonomiska förhållanden i företagav där ägarna är
befriade från personligt för företagets skulder.ansvar

Revisionsplikten innebär det råder köptvångatt förett företagen
på marknaden för revisionstjänster.externa Detta köptvång sätter
åtminstone delvis marknadens mekanismer spel. Köparna kan inteur

frånavstå köpa tjänsternaatt även tjänsterna blirt.ex. för dyraom
eller kvaliteten för låg. Vidare måste köparna hålla sig till be-en
stämd krets säljare och tillträdet till marknadenav för säljarenya
försvåras särskilda kravatt ställs på denav vill uppträdasom som
säljare på marknaden.

Lagstadgad revision gäller i Sverige för vissa associationer, där
ägarna befriadeär från personligt för associationens skulder.ansvar
Friheten från personligt betalningsansvar i aktiebolagsformen har

motivera inte baraansetts revisionsplikt också långtutan gåendeett
skydd för det kapitalet, bl.a. offentlighetegna för bolagsordning,
aktiebok och årsredovisningar Revisionsplikten har gradvis,m.m.

1988, skärpts därhänsenast alla aktiebolagatt måste anlitanumera
minst auktoriserad eller godkänd revisor.en Skärpningarna har under
de årtiondena motiveratssenaste även med behovet bekämpaattav
den ekonomiska brottsligheten och med det förhållandet de småatt
bolagen ofta saknar god kompetens i fråganog redovisning ochom

auktoriseradatt eller godkänd revisoren även vid sidan det lag-av
stadgade revisionsuppdraget kan fungera kunskapsbank isom
mindre företag.

Marknaden för revisionstjänsterexterna framstår på grund av
köptvånget marknad skapadsom reglering.en Troligengenom
skulle det finnas marknad för revisionen extern även reglering-utan

bakom regleringen liggeren, föreställningmen efterfråganen att på
denna marknad inte tillräckligär för säkerställaatt alla företagatt
verkligen skulle anlita revisorer tillräckligtär kvalificeradesom för
uppgiften.

Det ingår inte i utredningens uppdrag ifrågasätta självaatt existen-
den gällande ordningen. Isen uppdragetav ingår emellertid över-att

vilkenväga författningsreglering i fortsättningen behövssom detnär
gäller sådana revisorer har särskild kompetens utförasom lagstad-att
gad revision.

Mot bakgrund det föregående kan konstaterasav denna för-att
fattningsreglering i första hand bör utformas med sikte på säker-att
ställa de intressen har motiverat regleringensom sådan,som men
också på göra regleringenatt så den stör marknadsmekanismernaatt

liteså möjligt och företagen finnersom att den kan förenasatt väl
med de intressena.egna
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teoretiskkraven påRevisorsdirektivet skärper10.2

utbildning

yrkesexamenrevisorsdirektivettill sägsI ingressen att genom en
teoretiska kunskaperdet gäller denivå närhögmåste garanterasen

behövs förkunskapernapraktiskt tillämpaförmågaoch den att som
räkenskaper.revisionlagstadgad aven

revisorsdirektivetavsnitt 9.3kapitel sätterframgåttSåsom av
endast deutbildningen så högtteoretiskaför denminiminivån att

uppfyllarevisorerna kanauktoriseradeenligt gällande rätt anses
gällande 80godkännande enligt påför rättUtbildningskravenkraven.

utbildning, inteteoretisk nårmotsvarande två årsutbildningspoäng,
innefattaminiminivå,revisorsdirektivetstill teore-ensom ansesupp

studietidomfattande cirka Enhögskolenivå år.utbildning påtisk tre
120 utbild-utbildningssystemetsvenskai detårpå motsvarartre

ningspoäng.
praktisk utbildning ligger dockifrågakravRevisorsdirektivets om

krav enligt gällandemotsvarande rättutbildningstid underi fråga om
auktorisation.godkännande ochgällerbåde detnär

inte bör underskridautbildningenteoretiskaOm alltså den en
enligttid för auktorisationmotsvarandeochstudietid på årnormal tre

utbildnings-eller 140halvttill och åruppgårgällande rätt etttre
framtidenmeningsfullt ifrågan det ävenuppkommer ärpoäng attom

teoretisk utbildning för denrevisorskategorier. Om kraven påha två
kommer alltså denna120höjas tillkategorin poäng,lägre måste

ligga endast 20utbildningenteoretiskagäller denkategori detnär att
nuvarande aukto-utbildningsnivån för determin underellerpoäng en
valet mellandärför stårvillrevisorerna. Detriserade som omsynas

140 eller120 ellerkategori med poängenda poängsidanå enena
kategorier med tydligsidanandra tvådäremellan eller ånågot en

utbildnings-högreinnebära klartvilket tordesinsemellan,skillnad ett
kategorin.för den högre140krav poängän

motiverarrevisorerkategorier när-eller tvåFrågan enavom en
finnsrevisionspliktiga företag detvilkabelysning slags sommare av

ställa revisionenallmänna bör påvilka anspråk detmarknaden ochpå
företagen.de olikaav

skillnader mellan olikatypiskafinns flera slagför sig detochI av
ställseller lägre krav påmotivera högrekan tänkasföretag attsom

huvudsakliga skillnadrevidera företaget. Denskallden somsom
olika kategorierförekomstenfått motiveraSverigehittills i avav

skall revi-de företagvarit olika storlek påhar dockrevisorer som
denna skillnadfrån den hypotesendärförUtredningen utgårderas. att
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i varje fall i första hand bör utgångspunkten för bedömningvara en
Sverige bör ha eller kategoriertvåav revisorerom iäven fortsätt-en

ningen.

10.3 De små företagen

Alla svenska aktiebolag enligtär aktiebolagslagen skyldiga anlitaatt
auktoriserade eller godkända revisorer. Under vissa förutsättningar
gäller motsvarande krav enligt lagen 1987:667 ekonomiskaom
föreningar och enligt lagen 1980:1103 årsredovisning iom m.m.
vissa företag föräven andra företagsformer.

De minsta aktiebolagen utgör, åtminstone antalsmässigt, be-en
tydande del marknaden för kvalificerad revision. Förav närvarande
finns 300.000närmare aktiebolag i Sverige, över 200.000 medvarav

aktiekapital på endastett 50.000 kronor ÄvenSOU 1992:83 126.s.
del de bolagensmå redan använderom en auktoriseradeav revisorer

och vissa godkända revisorer redan har 120 utbildningspoäng kom-
alltså antal företag berörasett stortmer den föreståendeatt höj-av

ningen de kvalificerade revisorernas minimikompetensav enligt
revisorsdirektivet.

De lämnade siffrorna dock troligennu något överdrivenger en
bild småföretagens betydelse i framtiden.av Aktiebolagskommittén
har i betänkandet Aktiebolagslagen och EG SOU 1992:83 s.127
föreslagit lägsta tillåtna aktiekapitalatt höjs från 50.000 kronor till
100.000 kronor. Om denna förändring genomförs kommer inteett
obetydligt antal aktiebolag komma övergå tillatt att verksamhets-en
form med personligt inte kräver lagstadgad revision.ansvar som

Oavsett vad blir resultatet Aktiebolagskommitténssom förslagav
finns det ändå antal små företagett stort berörs de föränd-som av
ringar revisorsdirektivet föranleder. Ensom dessa förändringarav
består i företagen i framtidenatt måste anlita revisorer med högreen
teoretisk utbildning deän revisorer har, finns tillgå i dags-attsom
läget. Att denna förändring leder till företagens kostnaderatt för
revisionen ökar torde ofrånkomligt. Längre teoriutbildningvara utan
lön fördyrar nämligen utbildningskostnaden. Samtidigt Ökar denna
kostnad för alla revisorer. Allt lika kommer revisorernaannat därför

i långt perspektivatt kunnaett vältra över kostnaden på köparna av
revisionstjänsterna, i första hand de revisionspliktiga företagen.

Den miniminivå för den teoretiska utbildningen, revisorsdi-som
rektivet sätter, kommer troligen ligga väl högtatt med hänsyn till
behovet i de minsta företagen. Revisorsdirektivet nämligen siktetar
på företagstörre deän minsta svenska revisionspliktiga företagen.
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bolagsdirektivetfjärdedetindirektframgåkan sägas attDetta av
tillmöjligheterbjuder11artikeloch51.2artikel78660EEG,

överskrider tvåinteför bolagrevisionsplikt trefrånbefrielse avsom
nämligengränsvärden,följande

2.000.000balansomslutning ecu,omen-
och4.000.000nettoomsättning ecuomen-

anställda.50-

bak-börrevisionspliktbefrielse från mottillmöjlighetDenna ses
företagi smårevisorni Europavanlig ordning är attgrund att enav

skill-tydligaDenföretaget.bokförarefungerarsamtidigt som en
iupprätthålls ävenrevisionochbokföringstjänstermellannad som

ovanlig för Europa.tordeföretagsvenskasmå vara
ställ-revisorsutredningeninte påemellertid att taankommerDet

till bl.a.Med hänsynSverige.omfattning irevisionspliktensning till
förrevisionspliktökadinneburitharhittillsSverigeiutvecklingenatt

medövervägandensinaemellertidutredningen ut-företag görsmå
revisionsplikten kommerförutsättningen atti dengångspunkt att vara

fortsättningen.ioförändrad
kunna drasslutsatsendenutgångspunkt bör att ettdennaMed

de småinnebärminimikravrevisorsdirektivets attgenomförande av
förhållandeimedrevisoreranlitatvingaskommerföretagen att en

skäl talarEkonomiskautbildning.tilltagenrevisionsuppgiften vältill
vilka detrevisorer påtillfår tillgångföretagenför de smådärför att

revi-följernödvändigtvisvadkrav utöverställs någrainte avsom
sorsdirektivet.

företagen10.4 De stora

fler-Ettmedelstora företag.ochantalfinns ocksåSverige storaI ett
internationellt Denävenstorföretagen är sett.svenskadetal storaav

revisorsdirekti-uppfyllerrevisorer,ställasdärförfrågan bör somom
förskickligatillräckligtverkligen är attintekravvets mer,men

företag.dessarevidera även stora
följerharmoniseringdendirektivetförutsättersigföroch attI som

reviderablir kompetentarevisorerallatill attskall ledadetta attav
detdirektivsigerinradockbörManföretag. attslagsalla av nu

med-Om vissakompromissprodukter.praktikeni ärslagetaktuella
i regelharskall höga såkravenuppfattningenharlemsländer att vara

lägre.skallkravenuppfattningenandra att vara
revisorsdirektivet ärframhållasocksåsammanhang bör attI detta

ikommittén harsocialaekonomiska ochminimidirektiv. Den enett
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allmän kommentar till förslag till åttondeett bolagsdirektivett 1978
C 1126-10, överlämnat från kommissionen till rådet den 24 april
1978, framhållit genomförandeatt ett direktivet inte skall,av utan
tillbörlig anledning due cause leda till lättnad i villkoren i med-en
lemsstater med strängare villkor för auktorisation 1979 OJ
C 17131.

Att revision företagstora generellt skulleav krävasett större
teknisk skicklighet hos revisorn revisionän företagsmå framstårav
dock knappast självklart närmaresom depå individuellaom man ser
svårigheter revisor imöter små respektivesom en företag. Enstora

utredningens generalsekreterarenav experter, i FAR, Björn Mark-
land har i bilaga visat4 på antal sätt på vilkaett företag kan indelas
med hänsyn till svårighetertyper revisor kanav imöta sittsom en
arbete. iakttagelseEn denna bilaga upphov tillsom är åtskilli-ger att

de i bilagan påvisade indelningsgrundernaga av inte typiskt skiljer
företagsmå från företag. I litetstora företagett uppträder ofta sam-

slag tekniska svårigheter ima av företag.ett stortsom
Vid sidan de tekniska aspekterna finnsav detmera emellertid

andra omständigheter generellt slag motiverarav mer som att man
ställer högre krav på revisorer skall revidera företag.som Destora
risker revisionen skall motverka isom är allmänhet ungefär propor-
tionella företagets storlek.mot Detta innebär riskerna i deatt svenska
storföretagen är mycket större riskernaän i s.k. levebrödsföretag.ett
Dessa risker gäller inte bara I storföretagen finns ocksåpengar.
sysselsättningen för många anställda med i bilden. Dessutom har
storföretagen ofta leverantörer och långivare indirekt kansom vara
mycket beroende storföretaget. Med andra ord, allmänintressetav
och de intressenaexterna är större i företagett istort än litetett
företag.

Att slag tekniska svårighetersamma kan finnas i bådeav små och
företag innebär intestora det likaär lättatt eller svårt revideraatt ett
företag litetstort företag. Enett revisor isom litet företag kanett i

allmänhet klara hela revisionen på hand. Revisorn i storföre-egen ett
är projektledare förtag antal specialisterett med kunskaper hansom

eller hon ofta inte själv har än översiktligt.annat Trots detta måste
revisorn kunna inte bara tillgodogöra sig resultatet specialisternasav
arbete också görautan bedömning kvaliteten detta.en påav

Olika tekniska problem bör inte alltid lösas för sig. Ofta be-var
höver revisorn anlägga helhetssyn, där de olika tekniskaen svårig-
heterna ingår delar i komplexett svårigheter.som Storleken påav
sådana komplex ökar med företagets storlek. Därvid ökar också
svårigheterna bedöma gradenatt väsentlighet hos olika omständig-av
heter och uppskatta risker.att Att bedöma konsekvensernat.ex. av
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betydligtinstrumentfinansiella ärelleranvändningen ettett parav
kombination mångaanvändningenriskbedömaenklare än avenatt av

ställerföretagikomplexitetenDen större storainstrument.sådana
förmåga.revisornskrav pådärför större

skaffahar svårtdetaljkunskapertekniskaenbart attmedrevisorEn
finnsRiskstorföretag kräver.revisionenöverblickdensig ettavsom

tillhänsyndetaljkunskapernatillämpningmekanisk utanför aven
i detskall tillmätas störredetaljeneller andravikt denvilken ena

derevisorn utöverbehöverföretagetdetsammanhanget. I stora
teorier ochgrundläggandeiinsiktocksådetaljkunskapernatekniska

sammanhang. Såda-idetaljfrågor störreupparbetad ettatt sevanaen
erhållsperspektivisaker störreochinsikter genomatt sevanana

företag börrevideraskallRevisorerutbildning. storahögre som
revisorer.andrautbildning änhögredärför ha en

Värdetverksamhet.praktiskgradi högocksåRevision är aven
färdighettekniskvilkenberoendedärförkunskaperteoretiska är av

för-rutin kommertekniskfåttrevisornFörst närrevisorn har.som
därmedperspektiv ochövergripandeiproblemenmågan ettatt se

helt till sin rätt.kunskapenfördjupadedenvärdetockså av
destorevisionen ochdesto svårare ärföretaget ärJu större mer

samlatiproblemenkunnaförrevisorn ettbehöverrutin att per-se
revisionslutsatsendärför den storaUtredningen drar attspektiv. av

praktiskockså långkunskapbara ut-intekräverföretag utanstor
företagrevisionvidmedhjälparearbete storadärbildning, avsom

utbildningen.inslag iviktigtutgör ett
fårföretageni detillrevisionen gårtill hur storaSer manman
ingalun-bolagi sådana ärRevisionsagda.detstöd förytterligare nu

Uppdragensmåföretag.ioftadenenmansuppgift är ettda någon som
ansvarigedenvid sidanrevisionsbyråtillvanligen avsomenges

ochområdenskildaspecialister påantalmedställerrevisorn ettupp
i sådana bolagrevisornansvarigerevisorer. Denytterligarekanske

vidaerfarenhetpraktiskvidareutbildning ochregelmässigthar somen
tillåtnamed lägstaEG-revisornyutexamineradvadöverstiger en

skulle ha.utbildning
från dethar utgått ärfördaföregående atti detDe resonemangen

svårrevide-skiljertypisktföretageni storleken påskillnader settsom
jäm-gjordaföretag. Densvårrevideradefrån mindreföretagrade

harDettadenna hypotes.meningutredningensenligtstyrkerförelsen
utredningenintryckdebekräftatsväsentligtalltiockså somgenom

EG-kommissionen ochförföreträdaremedkontaktersinaerhållit vid
revisionFöreställningenEG:s medlemsstater. storaattnågra avav

företagrevision småutbildade revisorer änkräver bättreföretag av
auktorisera-godkända ochiindelningför dengrundtillocksåligger
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de revisorer finns enligt gällande rätt. Utredningensom finner därför
uppdelningen iatt och små företagstora är god approximation fören
uppdelning iäven företagen är eller mindre svårasom revi-mer att

dera.
Den gjorda approximationen utesluternu givetvis inte det kanatt

finnas mindre företag vilkas speciella förhållanden såsom de äratt
särskilt för risk motiverarutsatta de bör reviderasatt särskiltav
välutbildade revisorer. Särskilt torde detta gälla branscher där risker-

är särskilt höga eller där mångana intressenterexterna berörs, it.ex
bank- eller försäkringsverksamhet.

förbehållDe måste vidgöras approximationensom leder emeller-
tid till slutsatsen även den revisoratt bara reviderar företagsmåsom
bör ha teoretisk utbildning sätteren revisorn i stånd klarasom iatt

alla svårigheterstort sett kan uppträda vid revision. Detsom finns
alltså skäl för alla kvalificeradeatt att revisoreranse skall ha en
omfattande utbildning. En sådan tvingas också fram revi-nu av
sorsdirektivet.

Att företag bör reviderasstora högt utbildade och erfarnaav revi-
kan också motiveras påsorer sätt detett än diskuterade.annat Förnu

den interna skötseln ekonomin i de företagenav stora anlitar dessa
själva i regel mycket kompetenta ekonomer. Dessa harpersoner
givetvis uppfattningar hur redovisningenegna bör Omom ut.se en
externrevisor i sådant företag skallett kunna hävda sin revisorsroll,
behöver revisorn ha kunskaper och erfarenheter inte är sämre änsom
vad revisorn hosmöter företagetssom ekonomer. I fallegna annat
uppkommer otillfredsställande obalans mellan företagetsen ekonomer
och revisorn kan medföra revisorn isom avsaknadatt tillräckligav
auktoritet godtar redovisning och bokslut med hänsyn till godsom
revisionssed Äninte borde ha godtagits. påtaglig riskerar oba-mer
lansen bli revisornnär skallatt diskutera sina överväganden rörande
förvaltningsrevisionen med företagsledningen. Vid sådana tillfällen är
det anseende hög utbildning och lång erfarenhetsom en storger av
betydelse för revisorns självförtroende och auktoritet.

10.5 Två revisorskategorier

För välja endast revisorskategoriatt talar främsten detta innebäratt
regelförenkling och revisorsdirektiveten att ställer så högapass

utbildningskrav de ligger ganskaatt denära krav i gällandesom
ordning ställs för auktorisation.

Revisorsdirektivet kräver års teoretisktre utbildning och årstre
praktisk utbildning. För auktorisation krävs och halvttre årsett
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till skillna-endastpraktik. Seroch fem årsutbildningteoretisk man
tillsammanförandeförefallerutbildningteoretiskpåden i kraven ett

god-härutöverhands. Beaktartillliggakategori nära attatt manen
praktik kanförutsätter fem årsordningenligt dagens ettkännande

liggakategorierna till ännude bådasammanförande en synasav
förutsätterkategorisammanförande tilltill hands. Ettnärmare en
direktivetshögrerevisorerna änpå sättsantingen kravendock att

auktorisation ellernivå förnuvarandeeller lägreminiminivå än att
jämkasnivåernabåda samman.

tvingas anlitainteintresseföretagensde småVad först angår attav
revisors-redankonstaterasrevisorer kankvalificeradeonödigt att

teoretiskadenbetydande höjningframtvingar ut-direktivet aven
enligt gäl-godkännandeförkrävsmed vadjämförtbildningen som

teoretisktvåårigendastordning krävsEnligt dennaordning.lande en
revisorsdirektivets mini-mindrealltså år änutbildning, vilket är ett

utbildningstidenförlängningenorsakadedirektivetminivå. Den avav
avsevärddärförframstår50medteoretiska deleni den procent som

Visserligensikt.revisorsarvoden påtill högreledarimligenoch bör
praktikan-till år,praktikdelenförkortamöjlighetenfinns treatt men

Seddföljaktligen lön.harproduktiv ochrevisorsbranscheniärten
därför be-praktiktidbörinkomsterframtidainvestering i varasom

universitet ellervidstudietidkostnadskrävandemindre äntydligt
försvarligtinteframstår detbakgrunddenna atthögskola. Mot som
revisorerutbildning deteoretisk påkrav påhögreställa ännu som

revisors-framtvingasföretagende minsta änrevideraskall avsom
direktivet.

demed hänsyn tillenkategorisystemiintealltså gårOm det att ett
utbildningteoretisk änkrav påställa högreintressenföretagenssmå

detminiminivå får prövasrevisorsdirektivetsföljdenblir omavsom
revi-utbildning för deteoretiskkravetmöjligt sänkaställeti är att

de företagen.revideraskall storasorer som
utredningen konstateratföretagen harderubrikenUnder stora

revisorer iuppgift ochsvårföretagrevision är attstoraatt enav
erfa-ochutbildningteoretisk störrebåde längreföretag harsådana
medframstår detbakgrundendenrevisorer. Motandrarenhet än

höjningbefogat med änföretagentill dehänsyn enstora ensom mer
föri dag gällervadjämfört medutbildningskravensänkning somav

auktorisation.
revisorer ifinanskrisen, dåfrån uppkomstenErfarenheterna av

iföretagsledningarnamedkonfrontationerifall ställdes t.ex.många
redovisning finans-fastighetsbestånd ochvärderingfrågor avavom

kunskaper ochrevisorernasbetydelsenbelyserinstrument,iella av
allmännaför ochföreträdarerollderasocherfarenheter externasom
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intressen. Dessa erfarenheter har föranlett Finansinspektionen och
Kommerskollegium i skrivelse denatt 22 januari 1993 tillen justitie-
departementet begära översyn revisionsuppdragetsen innehåll.av
Skrivelsen har departementet överlämnats till Aktiebolagskommit-av
tén och Redovisningskommittén. Det ankommer alltså inte på revi-
sorsutredningen behandla denna framställning,att utredningenmen
utgår från resultatet behandlingenatt i varje fall inte kommerav att
bli förslag på lägre ställda krav revisorernapå i större och riskutsatta
företag sig detnär gäller utbildning ellervare erfarenhet. Det fram-
står därför inte försvarligt föreslå sänkningsom att kompetens-en av
nivån hos de revisorer skall revidera de företagen.som stora

Mot den redovisade bakgrunden timer signu utredningen inte ha
förutsättningar föreslå enkategorisystem.att ett Eftersom det enda
realistiska alternativ därefter återstår är tvåkategorisystemsom ett
föreslår utredningen sådant. Det gällerett därför finna ända-att ett
målsenligt sådant system.

Hittills har införlivandet revisorsdirektivet inte i någotav land
medfört landetatt tidigare tvåkategorisystemersatt ett med enka-ett
tegorisystem. Däremot har i anslutning till sådant införlivandeett
några länder övergått från enkategorisystem tillett tvåkategorisys-ett

Nederländernatem och Tyskland.
Orden godkänd och auktoriserad beteckningar på olikasom

kategorier revisorer väl kändaär i Sverige.av Då utredningen nu
föreslår det iäven fortsättningenatt skall finnas två kategorier, fram-
står det naturligt behålla beteckningarnasom att godkänd och
auktoriserad. För underlätta läsningenatt betänkandet använderav
utredningen dock i fortsättningen beteckningen EG-godkänd för
den lägre kategorin och beteckningennya EG-auktoriserad för den

högre kategorin medannya motsvarande kategorier enligt gällande
kallasrätt godkänd auktoriserad.resp.

En omständighet måste beaktas är möjligheternasom fåatt tillatt
stånd de utbildningar utredningen önskvärda försom de bådaanser
kategorierna beroendeär vad utbildningsväsendet kanav kom-antas

erbjuda.attma
I proposition 199293:1 vissa principiella ställningstagan-anges

den rörande generella examina i den grundläggande högskoleutbild-
ningen i framtiden. I enlighet med dessa ställningstaganden har rege-
ringen sedermera med stöd högskoleförordnigen tilldelat olikaav
högskolor rätt utfärda vissa examina.att En kandidatexamen på 120
poäng och magisterexamen 160på poäng markeraren framträdan-ett
de mönster i denna tilldelning.

Den teoretiska utbildning minst krävs enligt revisorsdirektivetsom
och utredningen alltså föreslår för EG-godkännandesom kommer att
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uppenbarligen god över-föreliggerHär120ligga på poäng. enca
med kandidatexamen.ensstämmelse

redan revi-förskäl talarfinns detkonstaterats attSom somnyss
minsta före-för deonödigt högtminiminivå liggersorsdirektivets

förutbildningskravendärför läggasaknasAnledningdel. atttagens
Utred-direktivet.miniminivån enligtEG-godkänd högre änbliatt
utbild-teoretiskapraktiska ochdenbådedärförföreslårningen att

får vid år.godkännandesådantförningen trestanna
fort-det iställningstagandetgjordadetbakgrund attMot nyssav

kvalificerade revisorerkategorierolikafinnas tvåsättningen bör av
väl160magisternivån poängEG-auktorisationför varaensynes --

dels innebärutbildningssystemet,anpassad tilldenDelsavvägd. är
bör bättreområdetteoretiskadetkunskapsnivå påden svarasomen

rubriken deunderutredningenvadnuvarande storadenän mot som
företag. Densådanarevisionvidbehövligföretagen funnit nor-av

fyra år.skall160studietiden för poängmala vara
revideraskalldenutredningen storaför sigochI att somanser

praktiktiddenRedanerfarenhet.behöver långföretag även som
idock långordninggällande ärenligtauktorisationförerfordras

UtredningenEG.inomgällervanligtvistill vadförhållande som
fem år. Föroförändrad, dvs.behållstiddennadärförföreslår att

delvis fårpraktikårendock krävasEG-auktorisation kommer attatt
utbildning.praktiskkaraktärtydligare aven

teoretiskfyrafordras årsalltsåEG-auktorisation kommerFör att
med dagens kravjämförasvilket kanutbildning,praktiskoch fem års

utbildning ochteoretiskhalvt årsochauktorisationför är etttresom
hänsyn tillmåttlig medkanNivåhöjningenpraktik. attfem års synas

Vidhalvtendast år.medauktoriserad ökarbliför etttiden att ta
tillpraktikfrånändringenemellertid beaktasbörjämförelsen att

sistadebl.a.betydelsereellfåutbildning attpraktisk genomavses
revisor ellerske hosutbildningen måstepraktiskadentvå åren enav

bestårutsträckningbetydandeiverksamhetrevisionsbolag avett vars
företag.revision storaav

revisorEG-auktoriseradanlitaSkyldighet10.6 att

flera ställeninnehåller påassociationsrättsliga lagarnasvenskaDe
anlitaskyldighetocksårevisionsplikt attregler inte bara utan omom

detta.exempel påAktiebolagslagenrevisor.auktoriserad ger

lyder:styckenaoch andraförsta3 § ABL10 kap
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Minst bolagsstämman utsedd revisoren av skall auktorise-vararad revisor eller godkänd revisor.
Minst bolagsstämman utsedd revisoren av skall auktorise-vararad revisor om

tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för
de två räkenskapsårensenaste överstiger gränsbeloppett mot-som

1.000 gånger det basbeloppsvarar enligt lagen 1962:381 omallmän försäkring gällde under den sistasom månaden respek-avtive räkenskapsår,
antalet anställda hos bolaget under de två räkenskaps-senaste

åren i medeltal överstigit 200, eller
bolagets aktier eller skuldebrev är noterade vid börs ellerenauktoriserad marknadsplats.

Bestämmelser det exemplifierade slagetav uttryckernu indirekt en
misstro marknadensmot att mekanismer skall säkerställa deatt stora
företagen verkligen väljer tillräckligt kvalificerade revisorer. Det
finns emellertid omständigheter gör kan ifrågasättaattsom man omdet behövs något tvång för de företagenstora anlita särskiltatt kvali-
ficerade revisorer

De företagenstora anlitar i dagsläget inte bara högt kvalificerade
revisorer. Dessutom betalar arvoden till dessa revisorerman görsom
det möjligt för dem anlita dyrbaraatt specialister. Det vill därför

de bolagensynas uppfyllersom stora betydligtom skyldig-änmer
heten anlita auktoriseradeatt revisorer.

Någon entydig förklaring till detta beteende från de före-stora
sida finns knappast.tagens En förklaring kan företagen villattvara

uppfylla det lagstadgade kravet på revision på anständigtett sätt och
därför köper de erfordrasresurser detta kräversom trots bådeatt enhögt kvalificerad revisor och antal specialister.ett Det kan också

så företagen,att närvara ändå måste haman revision,externen
finner det rationellt frånavstå visstatt revisionsarbete internt och i
stället utnyttja resultaten den revisionen.av externa Förmodligen
finns båda dessa motiv hos många storföretag. Härtill kommer detatt
bör ägnat skapa förtroendevara att för företagett användaatt envälrenommerad revisionsbyrå.

Det sagda kan tala förnu det är onödigtsynas att ålägga deatt
företagenstora anlita särskiltatt kvalificerade revisorer. Ett villkor

lagstadgad revision bordeom räcka, eftersom företagen då inte kan
ersätta den revisionenexterna med utvidgad intern revision.en

Ett basbelopp år 1993 är 34 400 kr.
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Vid bedömningen frågan de företagen behöver åläggasstoraav om
anlita särskilt kvalificerade revisorer det emellertidär väsentligtatt
beakta de inledningsvis i detta kapitel påvisade skälen föratt att

reglera marknaden för revisionstjänster. Samma skälexterna som
förtalar företagen bör åläggas revisionsplikt motiverar ocksåatt att

de företagen åläggs anlita de särskilt kvalificerade EG-aukto-stora att
Ävenriserade revisorerna. den revision i dagslägetom som ges av

de auktoriserade revisorerna har betydande värde för företagen, såett
det egentligen bara den förtroendeskapandeär egenskapen hos den

revisionen inte kan intern revisionersättas ellerexterna som av av
utifrån köpta revisionstjänster den självständighet känne-utan som
tecknar den reglerade revisionen. Det framstår därför inteexterna

försvarbart lita enbart efterfråganpå kan garantiutgöraatt attsom
för de företagen alltid skall anlita EG-revisorer. Särskiltatt stora
torde detta gälla företaget kan förklara valet mindre kvalifi-om av en
cerad revisor med denne avgivit för företaget ekonomisktatt ett
fördelaktigt anbud revisionsarbetet.

Genom ålägga företagen revisionsplikt och skyldighet anlitaatt att
revisorer med vissa kvalifikationer kan samhället begränsa företagens
möjligheter denpå revisionen. Detta också vadatt ärexternaspara

skett den gällande regleringen. Sådana ålägganden med-som genom
för emellertid också konkurrensen mellan revisorerna begränsas.att

Revisionsplikten begränsar konkurrensen mellan revisorerna ge-
tillträdet blir begränsat till hela den reglerade marknaden förattnom
revisionstjänster. Så länge genomförande direktivetexterna ett av

inskränker sig till direktivets minimikrav medför dock genomförandet
inte någon begränsning marknadstillträdet vadutöver medav som
nödvändighet följer åtagandet implementera direktivet. Enattav
regel de företagensäger anlitamåste EG-auktoriseradeatt storasom
revisorer skulle emellertid begränsa konkurrensen ytterligare genom

de företagen skulle färre revisorerännu välja mellan.att stora att
Såsom påvisats i det föregående tycks dock de företagenstora

redan i dagsläget i regel anlita inte bara mycket kvalificerade reviso-
Ävenmed dem också antal assistenter och specialister.utan ettrer

utredningen skulle föreslå skyldighet för dessa företagom atten
anlita EG-auktoriserade revisorer, så skulle alltså detta under förut-
sättning efterfrågan revisorstjänsterpå stämmer någorlundaatt över-

med tillgången sannolikt inte i undantagsfallän påverkaannatens
valet revisor. Möjligen skulle dessutom dessa undantagsfallav vara
just fallde där regleringsintresset motiverar skyldighet för före-en

anlita särskilt kvalificerade revisorer. I köparenstaget att marknaden
skulle möjligheten till påverkan givetvis häremotstörre,vara men
kan ställas det köpande företaget i sådan marknad antagligenatt en

283



En eller tvâ revisorskategorier sou 1993:69

självt är vilket innebär viktenpressat detatt sker tillförlitligattav en
revision troligen då är större denän iär balanserad marknad.en

Utredningen drar bakgrund demot gjorda övervägandenaav nu
den slutsatsen intressetatt företag reviderasatt stora revisorerav av
med erforderligt höga kvalifikationer inte i önskvärd omfattning kan

bliväntas säkerställt enbart med hjälp marknadens mekanismer.av
Utredningen finner därför inte skäl ändra denpå principiellaatt syn

nyssnämnda lagrum i aktiebolagslagensom uttryck för.ger
Utredningen vill emellertid peka på alternativ till denett regel som

finns i nyssnämnda lagrum.
Enligt artikel 27 i fjärde bolagsdirektivet får medlemsstaterna

tillåta bolag på balansdagenatt ett inte överskridersom två följan-av
de gränsvärden:tre

Balansomslutning: 8.000.000 ecu-

Nettoomsättning l6.000.000 ecu-

Medeltalet under räkenskapsåret anställda: 250, använder på- en
vissa isätt artikeln beskriven sammandragen uppställningsform
för resultaträkningen, medför vissa detaljer i dennaattsom blir

svårtillgängliga för utomståendemera än huvudreglerna iom
avsnitt i5 direktivet tillämpas.

Med den uppgradering kraven på revisorerna följerav revi-som av
sorsdirektivet och utredningens förslag framstår det naturligt attsom

höjaäven den gräns över vilken företagen måste anlita EG-aukto-en
riserad jämfört med vad för närvarande gäller för skyldighetensom

anlita auktoriseradeatt revisorer. Därvid det ligga nära tillsynes
hands välja deatt gränser framgår artikel 27 i fjärde bolags-som av
direktivet. Utredningen dockgör den bedömningen utredningensatt
direktiv inte ålägger utredningen förslagatt sådan föränd-ge om en
ring. Samtidigt utredningen bedömningen frågananser att av attom
välja igränsen artikel 27 i fjärde bolagsdirektivet bör ske samordnat
med bedömningen denna artikel skall överförasav tillom svensk
författning och med eventuellt andra bedömningar föranledssom av
genomförandet i första hand fjärde bolagsdirektivet.av

Utredningen nöjer sig därför med uttala utifrånatt de förutsätt-att
ningar ligger inom för utredningenssom ramen
uppdrag framstår igränsen artikel 27 i fjärde bolagsdirektivet som
godtagbar. Härutöver vill utredningen framhålla denatt attanser
bolag det slag aktiebolagskommitténav i sittsom delbetänkande
Aktiebolagslagen och EG 1992:83 kallat publika bolag bör revide-
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EG-auktoriserade revisorer även i dengränsenras av nyssnämn-om
da artikel 27 inte överskrids.

Vad förändring i aktiebolagslagen börsagts enligtsom nu om
utredningens uppfattning i princip gälla de andra associationsformer
för vilka granskning och verifiering föreskrivs i gemenskapsrätten.
Jämför revisorsdirektivet artikel fjärde bolagsdirektivet artikel 1
och l99192:l70, Bilaga 14, Bilaga XXII 675.prop. s.

285





SOU 1993:69

1 1 Utbildning

Vid tillkomsten revisorsdirektivet farms det i EG:s medlemsländerav
i princip två utbildningsvägar eller förhållningssätt,typer näm-av
ligen den akademiska och denvägen yrkesinriktade direkti-vägen. l

avspeglar sig dessa båda utbildningsvägar,vet den akademiska i
artiklarna 4 8 och den yrkesinriktade i artikel 9. Gemensamt för-
dessa båda kandidatenvägar är iprövas yrkesexamenatt artikelen
4. Sverige kan tradition ha lagtsägas tonvikten på den akademis-av
ka vägen.

11.1 Den akademiska förvägen EG-godkännande

ll. 1.1 teoretiskaDen utbildningen

Av artikel i revisorsdirektivet4 framgår förutsättning föratt attsom
bli godkänd revisor fordras kandidaten skallattsom

ha kvalificerat sig för tillträde till universitetsstudier,

ha genomgått teoretisk utbildning ochen

ha avlagt statligt organiserad eller godkänd yrkesexamenen som
jämförbarär med slutexamen från universitet.ett

När direktivet uppställer krav på vederbörande skall ha kvalifi-att
sig för tillträde till universitetsstudier kancerat med utgångs-man
ipunkt europeiskgängse utbildningstradition föreställa sig kravetatt
traditionell gymnasieutbildning och inte enbart grundskolaavser och

yrkesutbildning länge godtagits i Sverige. De svenska kraven försom
antagning till högskolor och universitet har emellertid under senare
tid skärpts. De utbildningskrav direktivet uppställer i övrigtsom
torde i praktiken ingen revisor godkännsgarantera inteatt harsom
kunskaper traditionell gymnasieutbildning.motsvarar Någonsom en
anledning befara godkännande skall kommaatt att till reviso-att ges

inte uppfyller kravet på ha kvalifikationer för tillträderer som att till
universitetsstudier eller till högskolestudier enligt svensk termino--
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logi finns därför inte. Utredningen därför det inte erfor-ärattanser-
derligt detta krav framgår den svenska författningstexten.att av

Den teoretiska utbildningen skall högskolenivå.på Huvud-vara
regeln skall kandidatexamen. Detta behöver dock intevara en upp-
fattas så utbildningen behöver vid högskolaatt eller univer-ettges en
sitet. Direktivet sikte på utbildningens innehålltar än påsnarare
utbildningsanstaltens officiella karaktär. Om vissa kvantitativa och
kvalitativa krav uppfylls kan den teoretiska utbildningen anordnas av
andra utbildningsanordnare. Det måste dock fråga utbildningvara om

likvärdigär med universitetsutbildning. Som exempel kansom näm-
fristående utbildningsanordnare såsom Företagsekonomiskanas in-

stitutet, IHM, LiberHermods och Institutet För Revisorsutbildning,
HB IREV. Om det endast sigrör kompletteringarsmärreom av
utbildningen bör dock tillsynsmyndigheten kunna dispens frånge
kravet på utbildning och endast godkäntacceptera tentamensresultat.

I artikel 6 lämnas anvisningar rörande vad det i ingåendeexamen
teoretiska kunskapsprovet skall omfatta för ämnesområden. Dessa
områden bör i revisorsförordningen. Utbildningen skall alltsåanges
särskilt omfatta de under a uppräknade ämnesområdena och i den
utsträckning det har betydelse för revisionen de under b uppräknade
ämnesområdena.

Formellt artikel 6 anvisningar det teoretiska kunskapsprovger om
skall ingå i den yrkesexamen krävs enligt artikelsom I verk-som

ligheten bör emellertid räkna med den kandidat viaatt denman som
akademiska kommervägen till denna yrkesexamen redan har skaffat
sig de teoretiska kunskaperna universitets- eller högskolestudi-genom
er.

Såsom redovisats i kapitel 9 avsnitt 9.3 förutsätts utbildningen ha
minst den omfattning treårig utbildningmot på heltid.som svarar en
Att måttet i tid innebär givetvis inte utbildningen nödvän-anges att
digtvis måste omfatta år. Det väsentliga kvantitetentre är kunskaper

inhämtas inom de i artikel 6 anvisade ämnesområdena.som Kan
utbildningen anordnas så kvantitet kunskaper inhämtasatt samma
under kortare tid är sådan utbildning också godtagbar. Det före-en
ligger inte heller något hinder för den klarar det, inhämtaattsom
den förutsatta kunskapsmassan på kortare tid. Inte heller finns det

hindernågot läsa deltid ellermot studiernaatt med praktikvarva
kunskaperna därigenom inhämtastrots att under längre tid än treen

Tillsynsmyndighetenår. bör befogenhet föreskrifternärmareatt ge
utbildningen.om

Den reform för högskolorna håller på genomföras prop.attsom
l99293:l Universitet och högskolor Frihet för kvalitet univer-ger-
siteten och högskolorna ökad frihet erbjuda olika utbildning.atten
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Detta kan leda till olika universitet elleratt högskolor kommer att
erbjuda skilda för revisorsutbildningen. Attprogram det uppstår en
konkurrens mellan de olika utbildningsinstitutionerna erbjudaattom
variationer revisorsutbildningen bör främjaav utveckligen på om-
rådet, givetvis bör tillsynsmyndigheten verkamen för den utbild-att
ning marknadsförs innefattar den undervisningsom erfordras försom

klara den yrkesexamenatt förskrivs i artikel 4 i revisorsdirekti-som
vet.

Utredningen vill i detta sammanhang framhålla tillsynsmyndig-att
heten bör undvika detaljreglering. De anordnar utbildningen börsom

frihet utformastor denna.att Dockges måste utbildningen givetvis
de kunskaper revisorsdirektivet föreskriver.ge som

Vid fastställandet det enligt artikel 6 obligatoriskaav kunskapskra-
bör samråd skevet med revisorsorganisationerna och företrädare för

utbildningsanordnarna. Vid samrådet med företrädare för utbildnings-
anordnarna bör myndigheten tillse ingen anstaltatt framförgynnas
någon När krav på utbildningenannan. introducerasnya bör dessa
aviseras alla berörda i god tid innan kraven skall börja tillämpas så

eventuella fördelaratt tidig tillgång till informationav kravenom
neutraliseras.

11.1.2 Den praktiska utbildningen

Den praktiska utbildningen skall enligt artikel 8.1 förmågangarantera
praktiskt tillämpaatt de teoretiska kunskaperna och omfatta minst tre

år. Det bör tillåtet den teoretiskaattvara och praktiskavarva utbild-
ningen. Det framstår dock lämpligt kandidaten haratt inhämtatsom
åtminstone grundläggande teoretiska kunskaper innan den praktiska
utbildningen påbörjas.

Enligt artikel 8.1 i revisorsdirektivet skall den praktiska utbild-
ningen fullgöras till minst två tredjedelar hos någon enligt med-som
lemsstatens lagstiftning är godkänd i överensstämmelse med direkti-

Med hänsyn tillvet. redan åratt enligttre utredningens uppfattning
är kort tid för den praktiska utbildningenen och då utbildning hos
någon arbetsgivare än revisorannan normalt färre tillfällenen ger att
syssla med uppgifter har anknytning till revisionsarbetesom jämfört
med utbildning hos revisor, föreslår utredningenen dock kravatt
skall ställas på minst års utbildning hostre godkänd eller auktorise-
rad revisor.

Det bör framhållas det frågaäratt praktisk utbildning ochom en
inte enbart vad brukar kallas praktik. Den praktiskasom utbildningen
skall handledd godkänd ellervara auktoriseradav en revisor. Utbild-
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Det ärförutbestämtenligtschemaläggasbörningen ett program.
ocksåkvantitativainte barauppfyllerutbildningenväsentligt utanatt

ochrevisions-PMmedskall närKandidatenmål.kvalitativa vara
utbildnings-undereller hon börHanrevisionsbrättelser upprättas.

Viktigti arbetet.uppgifter ärallt svåraresuccessivt tilldelastiden
värderingaretiskasig detillgodogörkandidatenockså som enatt

revisionsarbetet.iaktta vidrevisor måste
delade meningarråderDanmarkdet itillhänsynMed att om

koncemredovis-omfattautbildningen måstepraktiskahuruvida den
den svenskaframhålla denutredningenvillning eller attatt anser
utbildningenpraktiskai denförutsätterdirektivetversionen attav

bokslutsammanställdaochårsbokslutrevisioningår både somav
versionen.i den svenskakallas förkommitkoncernredovisning att

förbekräftats företrädaredetta harbör tolkas på sättdirektivetAtt av
redovisningshandlingarFormuleringen liknadeEG-kommissionen.

utbildning ocksåtillkommit för markerakällaenligthar attattsamma
offentlig sektor.inomskekan

interevisionsbyråskerutbildningen påpraktiskaOm den somen
del den prak-dennakoncernredovisning kanmedbolagreviderar av

hosrevisionsbyrå ellerfullgöras på någonutbildningentiska annan
tiden förfallet fårredovisning. detIhar sådanföretag senareett som

minimitideni treårigain deninte räknasutbildningresterandedenna
utbildningen.praktiskaför den

densäkerställa helamedlemsstaternaskallartikel 8.2Enligt att
tillräckligaerbjuderhosfullgörsutbildningenpraktiska personer som

föreslårUtredningenutbildningen.avseende påmed attgarantier
denrevisorsförordningen sägeriregel attskerdetta somgenom en

eller god-auktoriseradhosfullgörasutbildningen måstepraktiska en
föreskriftertillsynsmyndighetenrevisor ochkänd att omgergenom

revisornenskildaankomma dendet börutbildningen. Detinnehållet i
kom-själv bedöma ärrevisionsbolagetenskildaeller det att manom

tillsynsmyndighetenutbildningpraktiskameddela denatt sompetent
hautbildningpraktiskerbjuderrevisorföreskrivit. En utan attsom

handla oetiskt.sådan börfullgodförutsättningar att ansesge en
bör tillsynsmyn-utbildningenpraktiskautformningen denVid av

medochrevisorsorganisationernamedsamarbetadigheten personer
sakkunskap.akademisk
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1 l Yrkesexamen

Enligt artikel 5 skall yrkesexamen enligt artikel 4 till-en garantera
räckliga kunskaper för lagstadgad revision de i artikel 1.1 angivnaav
handlingarna och förmåga i praktiken tillämpaatt sådanaen kunska-

i revisionsarbetet.per
Enligt artikel i7.1 revisorsdirektivet får medlemsstat meden

avvikelse från bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 föreskriva att
med universitetsexamen eller likvärdigpersoner ellerannan examen

med likvärdiga betyg i eller flera de i artikelett 6 angivna ämnenaav
befrias från avlägga teoretiskaatt kunskapsprov i de ämnen som
täcks denna eller dessa betyg. Utredningenav föreslårexamen att
denna möjlighet till befrielse utnyttjas. I praktiken bör räknaman
med den avläggaatt yrkesexamenatt via densom akademiskaavser
vägen, dvs. i enlighet med artiklarna 4 så alltid hargott som-
sådan eller sådana betyg berättigarexamen till befrielse frånsom
teoretiska i enlighet med vad isägs artikelprov 7.1.som

Skulle kandidat inte sådan eller likvärdigaen betyggenom examen
i artikelsägs 7.1 kunna erhålla befrielse frånsom kunskapsprov i

något eller några de ämnesområden i artikelav 6 börsom anges
tillsynsmyndigheten kunna erbjuda vederbörande välja mellanatt att
själv skaffa sig lämplig eller betyg eller genomgåexamen ett av
myndigheten kandidatenspå bekostnad anordnat kunskapsprov.

I och för sig finns det enligt artikel 7.2 även möjlighet bliatt
befriad från avlägga förmåganatt på tillämpa deprov att teoretiska
kunskaperna praktiskt kandidaten har fått praktisk utbildningom ien
ämnena dokumenterassom erkändastaten ellergenom av examen
betyg. Någon sådan praktisk utbildning finns dock inte för närvaran-
de i Sverige. Tillskapas sådan praktisk utbildning bör möjlighetenen
till befrielse utnyttjas.

Eftersom det är väsentligt utvecklingen på utbildningsområdetatt
inte binds fasta regler bör tillsynsmyndighetenav rätt från tidattges
till vilkaavgöra examina och betygannan kan omfatta desom anses
obligatoriska Äventeoretiska kunskaperna. utländska examina och
betyg bör godtas i den mån de uppfyller kraven i artikel Självfallet
bör tillsynsmyndigheten tillhandahålla information huruvidaom en
viss kan godtas.examen

I anslutning till yrkesexamen måste också konstateras kandida-om
fullgjort den praktiskaten utbildning föreskrivenär i artikelsom

vilket torde få ske betyg eller utlåtande i formgenom från deannan
arbetsgivarerevisorer kandidaten arbetat under den åberopadesom
praktiktiden. Arbetsgivarintyg liknande slag det före-av som som
kommer i den nuvarande ordningen tillfredställande.synes vara
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både till-skallframgår artikel 5.1Såsom garanteraexamenav
förmågalagstadgad revision ochteoretiska kunskaper förräckliga en

revisionsarbetet. Befriel-kunskaper itillämpa sådanai praktikenatt
teoretiska kunskaperna, kvaromfattar deenligt artikel 7.1 mensen

kandi-tillsynsmyndigheten i yrkesexamen måste prövaalltsåstår att
teoretiska kunskaper itillämpa sini praktikenförmågadatens att

8.1.framgår artikelvilket ocksårevisionsarbetet, av
överlämnas tilli och för sig detRevisorsdirektivet medger att

dockartikel 2.2. Detorganiserayrkesföreningar äratt examen
åtminstone huvudansvaretbehållertillsynsmyndighetenlämpligt att

myndigheten skallföreslår därförUtredningenexaminationen.för att
Uppläggningenför examinationen.övergripandeha det ansvaret av

för branschen och förmed företrädareske i samrådbör dockdenna
tillsynsmyndighetenfå ankomma påutbildningsanordnarna. tordeDet

aktuali-olika samrådssituationerformer för definna lämpligaatt som
revisorsdirektivet.genomförandetvid avseras

den skallenligt artikel 5.2 det kravetställsPå att varaexamen
i EG:sexamina förekommerskriftlig. Vid dedelvisåtminstone som

betydligtskriftliga delentorde denmedlemsländer av examen vara
vilkenmuntliga tid underden delen. Denomfattande än examenmer

förekom-hel vecka. Detdagar ochvarierar mellanpågår ett enpar
tillfällen meddelas på tvåskriftliga delendenatt examen uppavmer

halvt mellanrum.till årsända ettupp
tillsynsmyn-ankommauppfattning bör det påutredningensEnligt

föroch tidsåtgången yrkesexa-omfattningenbestämmadigheten att
tillgodogöra sig erfaren-därvid sökaTillsynsmyndigheten börmen.

i EG-länderna.motsvarande examinationfrånheter
vid detta återståendeuppmärksammassärskilt börBland det som

material vad ärförmåga störreär utsorteraatt somurexamensprov
helhetsbedömningar.avvägningar ochtillförmågaväsentligt samt

informationsuccessivt medkandidatendärföljetongsprovS.k. matas
eftersom informationenlämpliga åtgärder allttillställningfåroch ta

förmågan hoseffektiva det gäller prövanär attpresenteras anses vara
Även kandidatensomständigheter.sig tillatt anpassa nyapersonen

slutligai denfrågor börrevisorsetiska prövasinsikt i examen.
tillsynsmyndighetenbörutarbetandetVid sam-examensprovav

akademiskmedrevisorsorganisationerna ochmedarbeta personer
området.sakkunskap på

artikel 6 i revisors-kunskapskravframhållas detbörDet att som
ingalunda fram-godkänd yrkesexamenfördirektivet ställer enupp

Anvisningarna i artikelnutbildning.uniformeradhelttvingar geren
utbildningsanstalterna kandärför variationerbetydande utrymmeett

alternativ.olikamedtävla

292



1993:69 Utbildningsou

fortgåendeDen internationaliseringen företagande och handelav
har sedan länge påverkat sättet redovisa i Sverige. Den föreståen-att
de anknytningennärmare till EG kommer innebära marknader-att att

vidgas inom Europa och förändringstakten troligenna att snarare
kommer öka minska.än Skulle de pågående GAH-förhandlingar-att

inom Uruguayrundan bli framgångsrika kommer dennana attprocess
skyndas ytterligare.på Det därför viktigtär tillsynsmyndighetenatt
har flexibel utbildningskraven.påen syn

11.2 Den yrkesinriktade förvägen EG-godkännande

Tidigare har framhållits revisorsdirektivet i huvudsak erbjuderatt två
principiellt skilda utbildningsvägar till den vill bli godkänd EG-som
revisor, den akademiska och den yrkesinriktade. I det föregående har
beskrivits den akademiska Artikelvägen. 9 i revisorsdirektivet repre-

den yrkesinriktadesenterar vägen.
Enligt artikel 9 i revisorsdirektivet får medlemsstaterna tillåta

utföra lagstadgad revision de iatt artikel 1.1 angivnapersoner av
handlingarna även de inte uppfyller villkoren enligt artikel 4om
under förutsättning de kan visa:att

a de under 15 år har yrkesmässigatt utövat verksamhet harsom
dem möjligheter förvärva tillräckliggett erfarenhetatt på ekono-

mi-, juridik- och redovisningsområdena har godkänts vidsamt
sådan yrkesexamen i artikel elleren som avses

b de under sju år har yrkesmässigatt utövat verksamhet inom de
angivna områdena och dessutom har erhållit praktisk utbildning
enligt artikel 8 har godkänts vid sådan yrkesexamensamt en

i artikelsom avses

Att yrkesinriktadvägen innebärär alltså inte kandidaten kanatt
undgå skaffa sig de teoretiska kunskaperatt behövs för klaraattsom
den yrkesexamen i artikel deI länder där dennasom avses ut-
bildningsväg denär normala har kandidaten vanligen under sin prak-
tiska verksamhet fått utbildning i de teoretiska iämnena revisor-en
sorganisations regi och kan visa detta betyg och intyggenom om
inhämtade kunskaper. Kan de erforderliga kunskaperna inte styrkas i
alla delar måste kandidaten genomgå i de delar där kunskapernaprov
inte styrkts.

Det saknas anledning de möjligheter till godkännandeatt tro att
erbjuds artikel inte4 kommer räcka för tillgodosesom detav att att
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framtida EG-godkändabehovet revisorer i Sverige. finnsDetav
emellertid andra motiv för tillämpa artikel 9.överväga attatt

Beroende den offentliga regleringen arbetar kvalificerade revi-
i sluten miljö i meningen tillförselnden till yrketattsorer en av

erfarenhetermed från näraliggande yrkesområden mycketärpersoner
liten. medföra risk för bristande flexibilitetDetta kan och försämrad
insikt i förutsättningarna för yrkesutövning de andrapå områdena.

bakgrund finnsMot denna det skäl det har värdeatt anta att ett att
finns till revisorsyrketdet särskilt för medväg yrkeserfa-en personer

renhet från andra ekonomiska uppgifter inom företagen, internt.ex.
revision. med lång yrkeserfarenhetAtt och teoretiska kun-personer
skaper inhämtade via den formellt akademiskapå sätt än vägenannat
har möjligheter skaffa sig kompetens godkänd EG-revisoratt som

härigenom inkomsteroch nå högre bör dessutom för dessa personer
stimulans vidareutvecklingtill och produktivautgöra arbetsin-en mer

satser.
enligtEn andel de gällande ordning godkända revisorernastor av

har yrkeserfarenhet från andra områden revision. Omän extern man
yrkesinriktade finnsinte den risk för revisionskå-öppnar vägen atten

i framtiden får onödigt ensidig akademisk utbildningsbakgrundren en
följd de utökade krav teoretisk kunskappå framtvingassom av som

revisorsdirektivet.av
den yrkesinriktadeFör talar också utbildnings-öppna vägenatt att

inte bör låst i traditonella tänkesätt hindrarsystemet vara som upp-
formerkomsten för utbildningen och och därmed också kon-av nya

kurrensen mellan olika utbildningsanordnare. Genom sådanatt en
uppkommer möjlighet för yrkesförening förmedlaväg öppnas atten

utbildning till sina blivandemedlemmar eller medlemmar parallellt
med yrkesverksamhet hos någon medlemmarna enligt ordningav en

Storbritannien.det slag tillämpas isomav
Utredningen föreslår därför det skapas möjlighet för sådanaatt en

har längre yrkesmässig verksamhet bakom sig attpersoner som en
under sådana förutsättningar i artikel 9 få utföra lagstad-som anges
gad revision.

tillFörslaget begränsas dock alternativet b i artikelatt avse
Kandidaten skall alltså ha yrkesmässig verksamhet harutövat som

honom möjlighetereller henne förvärva tillräcklig erfarenhetgett att
ekonomi-, juridik-på och redovisningsområdena. Dessutom skall

vederbörande ha erhållit praktisk utbildning enligt artikel Vad
härmed har utvecklats i avsnitt 11.l.2 Den praktiskanärmareavses
utbildningen. Vidare skall vederbörande ha godkänts vid sådanen
yrkesexamen i artikel 4.som avses

294



sou 1993:69 Utbildning

artikelAv framgår5 yrkesexamen enligt artikelatt 4 måsteen
tillräckliga teoretiska kunskaper för lagstadgadgarantera revision av

de i artikel 1.1 angivna handlingarna och förmåga i praktikenatten
tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet. För kandidater harsom
gått den akademiska blir detvägen normalt inte fråga prövaattom
deras teoretiska kunskaper i den avslutande änannatexamen genom
den prövning dessa kunskaper ofrånkomligen ligger iav som att
deras förmåga tillämpa sina praktiska kunskaper skallatt iprövas

Dessa kandidater befrias från avlägga de teoretiskaexamen. att
kunskapsprov täcks kandidatexamen. Den med godkänt betygsom av
genomgångna teoretiska utbildningen får den erforderligage garan-
tin. För de kandidater går den yrkesinriktade fårvägen pröv-som
ningen inriktas kontrollerapå de har de kunskaperatt krävsom som
for yrkesexamen enligt artikel 4.en

Vilka ämnesområden det i ingående teoretiska kun-som examen
skapsprovet måste omfatta särskilt framgår artikel Tillsynsmyn-av
digheten måste alltså kontrollera kandidaten har erforderligaatt
kunskaper i dessa ämnen. Detta bör kunna ske på olika beroendesätt
på vad framstår praktiskt och ändamålsenligt i det enskildasom som
fallet. Inget hindrar givetvis dessa sätt detsammaäratt ett av som
tillämpas vid den akademiska vägen. Har kandidaten exempelvis en
akademisk eller akademiska betyg visar vissa deexamen attsom av
erforderliga kunskaperna inhämtats bör detta bevis för attvara nog
vederbörande har de kunskaper omfattas eller be-som av examen

Detta innebärtygen. uppfyller kravetatt långpåpersoner, som
yrkesmässig verksamhet, i vissa fall kan tänkas ha möjlighet väljaatt
mellan den akademiska och den yrkesinriktade vägens prövningsför-
faranden. Utredningen dock inte detta någon nackdel såser som
länge det verkligen frågaär med lång erfarenhet frånom personer
yrkesmässig verksamhet.

Den snabba utvecklingen informations-på och medieområdet
kommer sannolikt inom inte alltför avlägsen framtidatt med-en att
föra kandidater åberopar bevis från utbildningaratt tillsynsmyn-som
digheten inte har tillräcklig erfarenhet för särskiltatt utan ettav
kunskapsprov kunna utbildningen har givit de erforderligaveta om
kunskaperna. I andra fall kan det tänkas kandidaten påstår hanatt att
eller hon under sin yrkesverksamhet har helt eller delvis läst de
erforderliga teoretiska kunskaperna på hand. En sådan kandidategen
kan på revisionsbyrå anställdt.ex. med civiling-vara en en person
enjörsutbildning inriktad industriellpå ekonomi har kompletteratsom
sin utbildning med kunskaper i revisorsrelevanta ämnen. I fall av
detta slag bör tillsynsmyndigheten kunna kräva kandidatenatt genom-
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eller flera tentamina visar vederbörandegår verkligen haren som om
de erforderliga kunskaperna.

I detta sammanhang har under utredningsarbetet framförts detatt
kan visa sig för kandidatsvårt hitta utbildningsinstitu-någonatten
tion eller kompetent åtar sig kandidaten. Dettaatt tenteraperson som
skulle skäl ålägga tillsynsmyndighetenutgöra organiseraett att att
tentamenstillfállen och utbildningsplatser. ifrågasät-Utredningenäven

dock skulledet särskilt för kandidat skaffa sigsvårtter att attvara en
möjlighet Utredningen förutsätter därvid tillsynsmyn-att tentera. att
digheten godtar resultat från tentamina genomförts förmed-utansom
ling det ordinarie utbildningssystemet, akademiska lärareav men av
eller andra personligmed sådan kompetens derasattav personer en
vitsord godtas, professorkan emeritus. Utredningen förut-t.ex. en

vidare tillsynsmyndigheten godtar både skriftligasätter ochatt munt-
liga tentamina och överlämnar till avgöra sättettentator att att ge-
nomföra En sak myndigheten givetvisär måstetentamen. attannan

övertygadkänna sig verkligen sakligt kompetentäratt tentator attom
utföra och genomförts korrektpå sätt.tentamen att tentamen ettom

Skulle det ändå visa sig kandidat skulle få svårigheteratt atten
skaffa sig tillfälle till vill utredningen detta inte föreslåtentamen trots

skyldighet för tillsynsmyndigheten organiseranågon att tentamens-
möjligheter för vederbörande. sådantEtt generellt åläggande för
myndigheten framstår inte rimligt. skulle innebäraDetta attsom
myndigheten blev skyldig organisera tentamensmöjligheteratt

där det redan förhand klartpå står skall miss-att tentamenpersoner
lyckas. bör det myndigheten frittDäremot stå självmant organise-att

tentamensmöjligheter. bör föranlettDetta dock då särskil-ra vara av
da skäl det finns flera kandidatersåsom önskaratt tenterasom sam-

samtidigt frånoch medverkan myndigheten sidaämne attma en
skulle sänka kostnaderna för sådanEn medverkan fråntentamen.

sida innebäramyndighetens får dock inte den i kapitel 19 före-att
slagna principen varje kandidat skall för sina utbildnings-ståatt egna
och examenskostnader rubbas. kunskaper inhämtatsMot påsom

det gäller för den akademiska kan anförassätt än vägenannat attsom
djupde saknar det och kanske också den bredd utmärker akade-som

misk utbildning. kan anförasDet också enbart tentamina depåatt
ämnesområden utpekas särskilt i artikel 6 inte full-likasom ger en
ständig kontroll teoretiska kunskaper akademiska betyg kanav som

innebära. emellertidDet måste grundläggandeantas antas vara en
tanke bakom tillkomsten yrkesinriktadeden lång yrkes-vägen attav
mässig verksamhet erfarenhet kompenserar för den breddger en som
och det djup akademiska utbildningenden I dettasom ger. samman-
hang bör framhållas artikel 9 yrkeserfarenhetenställer krav påatt att
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i väsentlig grad skall adekvat med hänsyn till revisionsverksam-vara
het den skall komma från områden givitatt attgenom ange som
kandidaten möjlighet förvärva tillräcklig erfarenhet på ekonomi-,att
juridik- redovisningsområdena.och

Ytterligare garantier för den kandidat dengår yrkesinrikta-att som
de har de erforderliga teoretiska kunskapernavägen attges genom
dessa kunskaper indirekt bådeprövas under den treåriga praktiska
utbildningen i artikel 8 och vid det slutligasom avses exarnenspro-

Både vid denna praktiska utbildning och vid det slutligavet. exa-
kommer desamma vid den akademiskamensprovet, attsom vara

och den yrkesinriktadevägen skallvägen, förmåganprövas till-att
de teoretiska kunskapernaämpa praktiskt.

För inte minska betydelsen för den yrkesinriktadeatt vägen av
lång yrkesverksamhet föreslår utredningen de avräkningsmöjlig-att
heter artikel 10 erbjuder inte skall utnyttjas.som

11.3 Den danska vägen

I utredningens direktiv bl.a.sägs utredaren bör detprövaattegna om
bör finnas särskild revisorskår kompetens enligt åttondeutanen
direktivet med särskild behörighet revidera mindre bolag.attmen

Enligt artikel 20 i revisorsdirektivet får medlemsstat i avvaktanen
på samordning den lagstadgade revisionen räken-en senare av av
skapshandlingar förutsättningunder inte utnyttjar den iatt staten-
artikel 51.2 i direktiv 78660EEG det fjärde bolagsdirektivet an-
givna möjligheten ioch vilken då detta direktiv flerastat, antas,
kategorier fysiska enligt nationell lagstiftnig behörigaär attpersoner
utföra lagstadgad revision ide artikel 1.1 angivna handlingarnaav a

särskilt godkänna fysiska handlar i eget attpersoner som namn-
utföra lagstadgad revision de i artikel 1.1.a angivna handlingarnaav
i bolag inte överskrider förgränserna två de kriterierna itresom av
artikel 27 i fjärdedet bolagsdirektivet dessaom personer:

a uppfyller de i artikel 3 19 i detta direktiv ställda villkoren,-
dock nivån för yrkesexamen får lägre vad krävsänatt vara som
enligt artikel och

b redan har utfört lagstadgad revision i det ifrågavarande bolaget,
innan detta överskred förgränserna två de kriteriernatreav
enligt artikel 11 i det fjärde bolagsdirektivet.
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Artikel 20 har tillkommit efter begäran från Danmark. Varken Dan-
mark eller något medlemsland har emellertid sig denannat använt av
möjlighet till begränsat godkännande denna artikel öppnar. Ettsom
skäl härtill torde godkännandena får provisorisk karaktärattvara en
beroende intepå den samordning denatt vetman om senare av
lagstadgade revisionen räkenskapshandlingar inämns artikelnav som
kommer medföra godkännande enligt dennaatt artikel fåratt ett
betydelse endast under kort tid. Ett skäl tordeannat atten vara man

det inte funnits något behov kategoriansett att revisorer medav en
den speciella behörighetsbegränsning artikel förutsätter.som

De anförda skälen tillämpa artikel 20 enligtär utredningensmot att
uppfattning tillämpliga föräven svensk del. Utredningen lämnar
därför inte förslagnågot det skall finnas särskild revisor-attom en
skår kompetens enligt åttonde direktivet medutan särskild be-men
hörighet revidera mindre bolag.att

1 1.4 EG-auktorisation

Som tidigare framhållits EG-auktorisationär benämningen som
ianvänds betänkandet endast för skilja utredningens förslag från

auktorisation enligt gällande ordning. I den föreslagna ordningennya
det alltsåär meningen den kortare beteckningen auktorisationatt

skall användas.
Utredningen föreslår den utbildaämnar sig för EG-auktori-att som

sation skall kunna välja mellan detta antingengöra i endaatt ett steg
eller påbyggnad på EG-revisor. En utbild-som en en examen som
ning för EG-auktorisation sker i enda givetvismåsteett stegsom
uppfylla alla de krav teoretiskapå kunskaper och förmåga till-att

dessa kunskaperämpa i praktiken ställs EG-godkännande.ettsom
Oavsett utbildningen för EG-auktorisation sker i endaom ett steg

eller påbyggnad på EG-revisor måste densom en en examen som
teoretiska utbildningen resultera i magisterexamen. Detta innebären
i enlighet med vad utredningen uttalat i avsnitt 10.6 Skyldighet att
anlita EG-auktoriserad revisor denna utbildning skall omfatta 160att
utbildningspoäng.

Eftersom EG-auktoriseradede revisorerna skall ha teoretisken
utbildning magisternivåpå och det enligt artikel 6 obligatoriska
kunskapsinnehållet detsammaär för EG-godkännande där ut-som
bildningskravet ligger kandidatnivå,på blir för variationerutrymmet
i utbildningen vad revisorsdirektivetutöver kräver förstörre EG-
auktoriserade revisorer vadän kommer gälla för de EG-attsom
godkända revisorerna. Givetvis måste dock utbildningen uppfylla det
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för magisterexamen generella kravet minstpå 80 ipoängen ett
amne.

Om utbildningen för EG-auktorisation sker måste kandida-separat
alltså genomgå den praktiska utbildningten i artikelsom avses

Vad detta innebär har i det föregående utvecklats närmare under
rubriken den praktiska utbildningen.

För de ytterligare två års praktisk utbildning fordras för EG-som
auktorisation bör tillsynsmyndigheten i samråd med revisorsorganisa-
tionerna utarbeta särskilt inriktatär på säkerställaett attprogram som

kandidaten får erfarenhet revision företag.att Hela dennastoraav av
tid måste verksamhet revisionsbyråpå och ske under ledningavse av
auktoriserade revisorer. En övervägande del tiden bör omfattaav
praktik från revisionsbyråer reviderar företag. Det ärstorasom
väsentligt kandidaten får syssla med kvalificeradeatt göromål. En
praktik från revision företag endast enkla göromålstoraav som avser

knappastär värdefull utbildning för revision före-mer som storaav
enklaän göromål i samband med revisiontag företag.småav

Utredningen föreslår utbildningen för EG-auktorisation alltidatt
skall avslutas med anordnas tillsynsmyndigheten.en examen, som av
Examen bör åtminstone delvis skriftlig. Eftersom kandidaten harvara

magisterexamen kan yrkesexamen för auktorisation begränsas tillen
kontroll vederbörande har förmåga tillämpa sinaatt teoretis-en attav

ka kunskaper i revisionsarbetet. Detta bör alltså gälla i de falläven
kandidatennär redan EG-revisorär och vill erhålla EG-auktorisation

påbyggnad sitt EG-godkännande. Särskild vikt bör därvidsom en
läggas vid kanditaten kan tillämpa sina kunskaperatt på revision av

och svårreviderade företag.stora
Utredningen föreslår det skall ankomma tillsynsmyndighetenpåatt
kontrollera kandidaten uppfyller kravenatt på teoretisk ochatt prak-

tisk utbildning. likhetI med vad utredningen tidigare anfört i an-
slutning till frågan EG-godkännande utredningen denom attanser
hittills använda formen arbetsgivarintyg för kontroll den praktiskaav
utbildningen bör kunna användas.

Den kandidat inte har föregående EG-godkännandeett måstesom
i anslutning till sin för EG-auktorisationsenast genomgåexamen

svårighetsgrad gäller för EG-godkännande.prov av samma ettsom
Det får ankomma tillsynsmyndigheten utifrån praktiska över-att
väganden föravgöra EG-godkännande skall görasprovetom separat
eller kombineras med för EG-auktorisation.provet

Vid utarbetandet bör tillsynsmyndighetenav examensprov sam-
arbeta med revisorsorganisationerna och med akademiskpersoner
sakkunskap. Proven för EG-auktorisation bör företrädesvis innefatta
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sådana svårigheter brukar förenade med revisionsom storavara av
företag.

Övergångsfrågor1 1.5

11.5.1 EG-godkännande

Enligt artikel 12 i revisorsdirektivet får medlemsstat sådanaen anse
yrkesutövare godkända enligt direktivet, vilka har godkäntssom

förvaltningsbeslut behörig myndighet i denett medlemssta-genom av
innan direktivets bestämmeler börjat tillämpasten i staten.

För närvarande finns i Sverige drygt 0004 kvalificerade revisorer.
Av dessa drygt hälftenär auktoriserade och godkända. Samt-resten
liga svenska auktoriserade eller godkända revisorer har godkänts

förvaltningsbeslut behörig myndighet i Sverige.ett Direkti-genom av
lägger därför inga formella hinder i förvet vägen samtliga iatt anse

Sverige auktoriserade eller godkända revisorer EG-godkända.som
Artikel i7 kommissionens förslag till bolagsdirektivåttondeett

överlämnades till rådet den 24 april 1978 innehöll bestäm-som en
melse kan föregångare till artikel 12 i revisorsdirek-som ses som en
tivet. I yttrande förslaget konstateradeöver EG-parlamentetett att
bestämmelserna i artikel 7 säkerställde de rättigheter etable-att som

för yrkesutövare under tidigare nationell lagstiftningrats i över-var
ensstämmelse med den allmänna principen lag inte skall ha till-att
bakaverkande kraft the general principle of the non-retrospection of
laws; OJ No C 140154, 5.6.79, p.9..

Att inte tillämpa artikel 12 skulle innebära till enskild lagli-att en
Ävenutdelad rättighet skulle tillbaka. vissa äldre god-tasgen om

kända revisorer torde ha teoretisk utbildning betydligtären som
kortare än vad krävs enligt revisorsdirektivet bör detta i visssom
mån kompenserat långvarig erfarenhet. När kompetenskravvara av
höjs i bransch ligger det i sakens övergången måste skenatur atten
på ganska lång sikt. Krav vissa yrkesutövarespärrar medförutsom

från köparsynpunkt olämplig obalans mellan tillgång och efter-en
frågan yrkesutövarnaspå tjänster. dennaMot bakgrund föreslår
utredningen artikel 12 i revisorsdirektivet skall tillämpasatt så att
alla revisorer skall EG-godkända de godkänts eller auktori-anses om

enligt gällande ordning innan de lagar och andra författningarserats
behövs för följa revisorsdirektivet skall börja tillämpas.attsom

När ikraftträdandet skall ske kan utredningen inte förutsäga i
nuläget.
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åtagit sigSverigeXXll, harbilagaartikel 77,EES-avtalet,Genom
efter det avtalettvå årrevisorsdirektivettillämpa attfullt senastutatt

s.671 ochbilaga 14,del IV,199192:l70,i kraft prop.har trätt
möjlighetSverige hari praktikeninnebäråtagande att676. Detta att

harmöjlighetsådanår. Enytterligare tvåikraftträdandetuppskjuta
artikel 30ibestämmelsegivits medlemsstaternanämligen engenom
medlems-artikel framgårpunkt 1 i dennarevisorsdirektivet. Avi att

kraft lagar ochi de1988 skalljanuari sättaförstaföre denstaterna
revisorsdirektivet. Enligtföljaförbehövsförfattningarandra attsom

lagar ochföreskriva dessaemellertidfår medlemsstaternapunkt 2 att
1990, alltsåjanuari tvåden 1först fråntillämpasskallförfattningar

1988.januari1denår änsenare
Sverigerevisorsdirektivet,fullt tillämpaskyldighetDen utatt som

EG-kommissionenförföreträdareenligt vadinnefattarsig,åtagit
artikel 30.1huvudregeln i närinte barautredningenuppgivit till om

direktivet skallföljaförbehövsförfattningarochde lagar attsom
skjutaden möjlighetutnyttjaocksåkraft, rätten attisättas attutan

erbjuder.artikel2 ipunktiikraftträdandet två år sammasomupp
iharEES-avtaletdet trättefterinträffar två årtidpunkt attDen som

den 1tidpunktenangivna30.1i artikelalltså denkraft motsvarar
1988.januari

Sverige måste sättaalltså konstaterasSammanfattningsvis kan att
kraft fyraidirektivetföljerförfattningar senastochde lagar avsom

i kraft.EES-avtaletefter det trättår att

EG-auktorisation21 1
.

stöd förtillförtsdemed attkonsekvensI ansesom nyssresonemang
behörigförvaltningsbeslutEG-godkändarevisoreralla avgenomsom

utredningenföreslårrevisionlagstadgadutförafåttmyndighet rätt att
kraft auktori-iordningen träderdeninnanrevisorerallaatt nyasom

EG-auktoriserade.skallbeslutsådantserats anses somgenom

utbildningunder11.5.3 Personer

i årmedlemsstaternafårrevisorsdirektivetiartikel 18Enligt sex
för följabehövsförfattningardetidpunkt dåfrån den atträknat som
reglera för-förövergångsåtgärderkraft vidtaidirektivet attsatts

i färdtidpunktnämnda ärvidsådanaförhållandena sompersoner
utbildning-dåutbildning,praktiskateoretiska ellersinmed men som
ställerdirektivetuppfylla de villkorskulleinteavslutas uppsomen
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och därför inte skulle utföra den lagstadgade revision för vilken de
utbildats.

Av artikel 19 framgår vidare de i artikel 18att nämnda personer-
får med avvikelse från artikelna, godkännas endast de enligtom

behöriga myndigheters uppfattning lämpligaär uföra lagstadgadatt
revision de i artikel 1.1 angivna handlingarnaav och har kvalifikatio-

likvärdigaär med dem innehasner som som god-av personer som
känns enligt artikel 4.

De år i artikel 18sex utgör alltsasom inteanges period underen
vilken medlemsstaten kan godkänna enligt den ordningpersoner som
gällde innan de lagar och författningar behövs för följa direk-som att
tivet har iträtt kraft och detta godkärmandeatt ocksåanse automa-
tiskt medför blir EG-godkänd.att Däremotpersonen medlemssta-ges

under denna tidten möjlighet i den mån detatt erforderligtär genom
påbyggnadskurser komplettera utbildningen för blivande revisorer så

de kommeratt uppfylla de kvalifikationeratt gäller försom personer
godkänts enligt artikel 4.som

Vad först gäller kan komma i färdpersoner som medvara att
utbilda sig till godkända revisorer enligt gällande ordning, kannu
konstateras det krav påatt teoretiska kunskaper denna ordningsom
uppställer inte når till de krav gäller enligtupp artikel Försom
dessa måste därför vidtas övergångsåtgärder.personer Dessa åtgärder
kan bestå i särskilda kurser kompletterar de kunskapersom som
erhållits tidigare under utbildningen så fåratt de teoretis-personerna
ka kunskaper isägs artikel Praktikkravet försom godkännande
enligt gällande ordning på fem år bör dock uppfylla de kravanses

i artiklarna 5 och 6 ställs detsom när gäller förmågan i praktikenatt
tillämpa de teoretiska kunskaperna i revisionsarbetet.

Det torde ankomma på tillsynsmyndigheten i vilkenatt ange
utsträckning den tvååriga teoretiska utbildningen för godkännande
enligt gällande ordning behöver kompletteras för revisorerna skallatt
på sätt isägs artikel 19 kvalifikationersom likvärdigaär medsom
dem innehas godkännssom enligtav artikelpersoner som 4. Den
kandidat redan har teoriutbildningsom uppfyller kravenen isom
artiklarna 5 och 6 behöver givetvis inte komplettera sina teoretiska
kunskaper.

Även Sverige utnyttjar den i artikelom 30.2 lämnade möjligheten
uppskjuta tillämpningenatt de lagar och författningarav behövssom

för följa revisorsdirektivetatt i två år, kommer det inträffaatt att
vissa kandidater hunnit påbörja och i vissa fall avsluta sin teoretiska
utbildning för godkännande enligt gällande ordning, innan det blivit
fastställt hur direktivet skall införlivas, och ändå inte ha möjligheter

avsluta utbildningenatt innan nämnda lagar och författningar skall
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sådana intekandidater särskiltbörja tillämpas. Dessa som genom--
godtagen utbildninghögskoleutbildning kollegietgår utan annan av -

högskolornas ellersvårigheter inomfå betydandekan väntas att
utbild-skaffa sig kompletterandeuniversitetens komma attramar

utredningen tillsyns-bakgrund rekommenderardennaning. Mot att
gamla utbildning innanhinner avsluta sinmyndigheten för dem som

sinbestämmelser skall börja tillämpas och avslutardirektivets som
ordning föreutbildning i enlighet med gällande den 1teoretiska

utbildningför EG-godkännande denjanuari 1995 accepterar som
för revisorsorganisa-normalt lämnas inompraktiktidenunder ramen

vidareutbildning likvärdig utbildning.ellertionernas
utbildning för EG-finnas efterfrågandet påTroligen kommer att

EG-auktorisation redan innan de lagar och andraochgodkännade
revisorsdirektivet skall börjaför följaförfattningar behövs attsom

verka för utbildningTillsynsmyndigheten bör däförtillämpas. att
med hänsyn tillordningen kommer i detenligt den gång så snartnya

kommer blilängd kan beräknasutbildningstidens attatt examen
författningar har börjat till-nämnda lagar ochaktuell efter det att

påbörjat utbildningockså för demMyndigheten börämpas. som en
ikraftträdandehinna bli avslutad före nämndainte kan väntassom

enligt den ordningen förtill utbildningunderlätta övergång nyaen
sådanönskar övergång.dem göra ensom

tillämpning hänvisas till redogörel-ikraftträdande ochBeträffande
EG-godkännande.i avsnitt 1l.5.lsen

auktoriseradeutbilda sig tilli färd medDe är attpersoner som
erhålla både EG-utbildning kunnaefter fullbordadrevisorer bör

särskild komplettering.EG-auktorisationgodkännande och utan
föralltid uppfylld övergångåt-förutsättning måsteEn attvarasom

godkännandeskall kunna tillämpasenligt artikel 18 ärgärder ettatt
sker inomartikel tillämpats årauktorisation där dennaeller sexen

behövs för följaförfattningarde lagar och andrafrån det attatt som
tillämpas.skall börjarevisorsdirektivet

Överklagbarhet1.61

ifråga talan besluti dag innebärordning gällerDen mot somomsom
revisorsför-meddelat med stödi särskilt fallKommerskollegium av

kollegiet meddelatföreskrifterstöd deordningen eller med attav
eller hosantingen hos kammarrättenkan överklagasbeslutet rege-

dock intebeslut betyg bör kunna29 § RevF. Sådanaringen som
HellnerMalmqvistförvaltningslagen och NyaJfr 22 §överklagas

andra upplagan, 278.med kommentarer,Förvaltningslagen s.
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Utredningen föreslår regel in i revisorsförordningenatt tas ien
fråga sådan beslut i samband med examinationom och Iämplighets-
prövning innebär myndigheten beslutarattsom betyg, dvs.om om
sökanden klarat eller inte klarat inte får överklagasprovet, se 29 §
sista stycket RevF.
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lekmannarevisorerFörbud12 mot

2 i revisorsdirektivet12.1 Artikel

revision2 i revisorsdirektivet får lagstadgad bolagsEnligt artikel av
utföras endastföretags årsbokslut godkändaoch vissa andra avm.m.

bolagsdirektiven vilkafjärde och sjunde närmareI angespersoner.
årsbokslutföretagsformers avses.som

12.2 Gällande rätt

lagstadgad revision räkenskaper utföras inteEnligt svensk fårrätt av
särskilt godkänts för uppdragetbara ävenutan avpersoner somav

aktiebolagslagen stadgass.k. lekmannarevisorer. Iandra personer,
utsedd revisor skallminst bolagsstämmant.ex. att varaen av

revisor 10:3 1. det fallrevisor eller godkänd Förauktoriserad st.
oberoende storlekskriteriervarandrabolaget överskrider ett treav av
revisor auktoriseradutseddskall minst bolagsstämman varaen av

hinder bolagsstämmanrevisor 10:3 2. Något att utsermotst.
inte dessa varken auktori-revisorer finns inte, hellerytterligare äratt

fallen inga andra kravgodkända revisorer. de ställs påserade eller I
i och erfaren-han skall ha den insiktden till revisor än attutsessom

ekonomiska förhållanden, med hänsyn tillredovisning ochhet somav
verksamhet fordras för uppdragetsomfånget bolagetsocharten av

tillsammanssådan lekmannarevisor ingårfullgörande 10:2 2. Enst.
lika villkor i revisorsorganet.kvalificerade revisorerna Enmed de på

uppgifter ochlekmannarevisor i grundenhar ansvarsamma samma
inte underkvalificerad revisor. dock Kommers-Denne stårsom en

revisorvilket kvalificeradkollegiums tillsyn gör.en

12.3 Utredningens överväganden

enligt ordalydelsen i förevarande artikel någotinteDirektivet lämnar
revideras andra sådanalåta årsbokslutför änattutrymme personerav

Företrädare för kommissionenför uppdraget.särskilt godkäntssom
förklarat endast godkändautredningen förbehállslösthar för att
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kan komma i fråga. Förfarandetpersoner med lekmannarevisor
förekommer inte i Storbritannien.t.ex. Enligt vad utredningen
inhämtat från det finska arbetet med införliva EG:s bolagsrättatt har
föreslagits förfarandet medatt lekmannarevisorer skall upphöra i
Finland såvitt gäller de minstautom bolagen, dvs. de bolag enligtsom
det fjärde bolagsdirektivet får undantas från revisionsplikt.

Syftet med det särskilda godkännandet bl.a.är det skallatt ge
garantier för den utför revisionenatt har tillräcklig kompetenssom för
uppdraget. Det innebär såvitt utredningen kan bedöma detatt
nuvarande förfarandet med lekmannarevisoreratt inteutse längre kan
bestå.

För det fall bolagsstämmaatt sig ha behoven vissaanser att utseav
inte är godkända revisorerpersoner för kontrollsom styrelse ochav

verkställande direktör får i så fall det nuvarande förfarandet med
lekmarmarevisorer ersättas något till lagstadgad revision alternativtav
förfarande så dessaatt kopplas bort från revisionen.personer Något
hinder för sådan ordning inteutgör revisorsdirektivet.en När det
gäller bolagens organisation pågår inom för det femte bolags-ramen
direktivet arbete med utforma sådana bestämmelser.att Frågor om en
anpassning den svenska bolagsrätten till EG:sav bolagsdirektiv detnär
gäller de organisatoriska förhållandena utreds för närvarande av
Aktiebolagskommittén.

Frågan lekmannarevisorer får även betydelseom vid införandet av
revisionsplikt för de handels- och kommanditbolag omfattassom av
direktiv 90604EEG. Bestämmelserna måste därvid utformas så deatt
inte tillåter lekmannarevisoreratt utses.

Utredningen nöjer sig med föreslå denatt nuvarande möjlighetenatt
andra revisoreratt utse sådanaän har godkänts eller auktoriseratssom

upphör detnär gäller associationer regleras gemenskapsrätten.som av
Utredningen förslag utformningenett förger aktiebolagen, se

10närmare kap. 3 § ABL.
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revisorer i Sverige13 Utländska

13.1 Inledning

EESinledande kapitlet EG, och de svenska bestämmelsernaI det om
utredningen översiktligt direktivetrevisorer har berört generellom en

examensbevis behörighetsgivandeordning för erkännande överav
utbildning omfattar minst studier 8948EEG,högre års dettresom

utbildningsdirektivets betydelse för avskaffa de hinder förs.k. friatt
tjänster mellan EG:s medlemsstaterrörlighet for ochpersoner som

examensbevisnationella för yrkekrav på utgör.utövaatt ett
fri rörlighet förEES-avtalet finns bestämmelser ochI om personer

i artiklarna 28 35. Regler arbetskraftens friaetableringsrätt omom -
artikel 28, regler den sociala tryggheten irörlighet finns i om

ömsesidigt erkännande utbildningsbevisartikel 29 och regler iavom
30.artikel

28 får inte förekomma diskriminering grundEnligt artikel på av
gäller till viss anställning. Undantagnationalitet det rättennär t.ex. en

offentliga för allmänfår endast för vissa tjänster och ordninggöras
säkerhet.och

skall säkerställaArtikel 30 innebär de avtalsslutandeatt staterna ett
utbildningsbevis i syfte underlättaömsesidigt erkännande detattav

etableringsrätten och friheten tillfälligtfaktiska utövandet attav
skall säkerställatjänster. avtalsslutande visstillhandahålla De staterna

lagar och andra författningar isamordning bestämmelser i staternaav
påbörja yrkesverksamhet, regeloch utövarör rätten att somsom

utbildningen fråga.införa minimikrav iattgenom
inskränkningar iartikel 31 skall det inte finnas någraEnligt rätten

Etableringsfriheten omfattarsig i EGEFTA-området.fritt etableraatt
och utföra självständig förvärvsverksamhet på derätten att uppta

lagstiftning föreskriver för detetableringslandetsvillkor egnasom
Diskriminerande bestämmelser gällerlandets medborgare. som

hemvist enligt EES-avtalet inte tillåtna.nationalitet och är
etableringsrätten allfrån fria verksamhetArtikel 32 undantar den

reglerad yrkesutövning. Artikel 33 medgerförbunden medärsom
ordning,från hänsyn till allmän allmänockså undantag denna rätt av

hälsa.säkerhet och
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13.2 Närmare direktivetom

Allmänt

En form diskriminering kan kräva viss nationellav attvara en examen
för praktisera yrke. Bland EG:satt relativtett är vanligt medstater en
omfattande reglering olika yrken. SverigeI sådanär reglerings-av en
ordning inte fullt vanlig,så förekommer exempelvis vimen som
tidigare inom hälso- och sjukvårdenssagt område se avsnittett.ex.
EG, EES och de svenska bestämmelserna revisorer. Advokatyrketom
är exempel påett sådant yrkel.annat regleratett När det gäller
revisorsyrket förekommer inte något krav på viss närutomen examen
det gäller utföra revision vissa iatt lag närmare angivna verksam-av
heters räkenskaper Bestämmelserna emellertidär inte utformadem.m.
så de utesluteratt saknar viss utbildning från utföraen person som att

revision. Kravet iär stället formulerat så detnär gälleren t.ex.
aktiebolag minst revisor skallatt auktoriserad bolageten vara om
överskrider vissa gränsvärden och auktoriserad eller godkänd revisor

bolaget inte det.gör Det såledesär tillåtetom även andraatt utse
s.k. lekmän revisorer i bolaget. Titeln revisorpersoner, därförärsom

inte heller skyddad i Sverige. Det däremotär titlarna auktoriserad
revisor och godkänd revisor förbehållnaär yrkesrevisorerna 30 §som
RevF.

Ett Romfördragets överordnande mål bortär de hinderav att ta som
finns för den fria rörligheten och tjänster. fördragetIav personer togs
därför bestämmelse, artikel 57, enligt vilken kommissionenen gavs
uppdraget lämna förslag till rådetatt hur de nationella kraven förom
yrkesutövning skulle kunna harmoniseras, dvs. så medlemsstatsatt en
medborgare får rätt utöva yrke, såsom självständigatt ett företagare
eller anställd, i medlemsstat den iän vilkensom ha erhålliten annan
sin yrkesutbildning.

Den teknik till början valde direktiv för visstman atten var ettge
yrke eller viss sektor yrkeslivet. Sådana direktiv kom tillen ståndav

hälso-på och sjukvårdsområdet, där för läkare, sjuksköterskor,man
tandläkare, barnmorskor m.fl. har harmoniserat de grundläggande
utbildningarna så medlemsstaterna ömsesidigtatt erkänner examensbe-
vis utfärdade i andra medlemsstater. Dessa sektordirektiv, ärsom
resultatet vertikal harmonisering, gäller alltjämt och omfattasav en
inte den generella ordning därefter har genomförts.av som

Se Justitiedepartementets promemoria Ds 1992:57 EES-avtalet och advokaterna
m.m.
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direktiv för visstDenna med yrke eller viss sektorväg att ettge en
visade sig dock alltför långsam, särskilt med hänsyn till denvara

hade för genomförandet inretidsplan den marknaden.sattssom upp av
Kommissionen lämnade därför förslag till generell ordning, dvs.ett en

horisontell harmonisering inte tidigare direktiv siktetarsom somen
varje enskilt yrke. ordningenpå Den generella dock inte attavser

harmonisera utbildning; dvs. det inte fråga utbildnings-någotär om
direktiv, direktiv ömsesidigt erkännande examensbevis,ettutan om av

ileder till särskilt lag reglerat yrke. skall här framhållasDetettsom
tillämpasdirektivet på hundratals olika yrken.äratt avsett att

med direktivet enkel: utbildningTanken En i medlemsstatär som en
behörighet visst yrke, skall övriga medlemsstaterutövaatt ettger av

tillräcklig för behörigheterkännas i dem motsvarandeutövaatt ettsom
yrke.

Direktivets bestämmelser

Artikel innehåller definitioner.1 antal De begrepp definierasett som
examensbevis, värdmedlemsstat, reglerat yrke, regleradär ett

yrkesverksamhet, yrkeserfarenhet, prövotid och lämplighetsprov.
Reglerad yrkesverksamhet definieras iverksamhet, den månsom en

innehav examensbevis direkt eller indirekt, grundpå lagarettav av
författningar villkor föreller andra denna verksamhetär utövaett att

Somi medlemsstat. exempel reglerad yrkesverksamhetpå kanen
statliga auktorisationsordningar, verksamhet drivs undernämnas som

skyddad yrkestitel och yrkesmässig verksamhet inom hälso- ochen
sjukvården, där legitimationen betingas bestämt examensbevis.ettav

Utbildningen skall avslutas examensbevis ellermed ett annat
kvalifikationsbevis skall utfärdat behörig myndighet isom vara av en

medlemsstat. sådant examensbevis skall utvisa innehavarenEtt atten
godkänt avslutat utbildning efter studentexamenmed resultat elleren

utbildning motsvarande nivå postgymnasial utbildningpåen om
minst vid universitet eller högre läroanstalt ellerårtre ett annan

fallinstitution motsvarande nivå. För det det denpå utöver postgym-
nasiala utbildningen krävs yrkesmässig utbildning, skall denna haen
avslutats med godkänts resultat. Dessutom skall det framgå av
examensbeviset innehavaren har de yrkesmässiga kvalifikationeratt

för få yrke ikrävs reglerat den aktuella med-utövaatt ettsom
lemsstaten.

examensbevis enligt direktivet behöver inteEtt nödvändigtvis vara
detsamma examensbevis erhållerdet lämnarnär ettsom man man
universitet eller högskola, kan sådant samlat bevisutan etten vara -
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för såväl teoretisk praktisk utbildningen är förutsättningsom som en-
för detutöva aktuella yrket.att För auktoriserad revisoren motsvaras
det närmast Kommerskollegiums auktorisationsbeslut.av

Av artikel 2 följer direktivet skall tillämpasatt allapå medborgare
i land inom EES-områdetett vill utöva yrke iettsom regerat en
värdmedlemsstat. Direktivet tillämpas dock inte på sådana yrken som
omfattas direktiv fastställandeett separataav avtalom av om
medlemsstaternas ömsesidiga erkännande examensbevis, det.ex.av
inledningsvis nämnda sektordirektiven inom hälso- och sjukvården.

Enligt artikel 3 gäller för det fall sökande har examensbevisetten
uppfyller direktivets villkor värdmedlemsstat,som fordraratt en som

examensbevis for yrkeett utövaatt regleratär i denett som staten,
inte får under hänvisning till sökandens otillräckliga kvalifikationer
vägra medborgare i medlemsstatatt tillståndge dettaen utövaen att
yrke på villkor gäller för dess medborgare.samma Detsom äregna
själva grundtanken i direktivet. Det finns dock undantag.

artikelI 4 finns två sådana undantag uppställda värdmed-som ger
lemsstaten rätt ställa ytterligare krav, deatt s.k. kompensations-upp
mekanismerna. Det första undantaget littera a den situationenavser

den utbildning åberopasatt minstär år kortare denänsom ett som
krävs i värdmedlemsstaten. Då gäller värdmedlemsstatenatt av
sökanden får kräva bevis på yrkeserfarenhet, normalt inte fårsom vara

dubbeltän så lång den utbildning fattas.mer Det andrasom som
undantaget littera b innebär möjlighet för värdmedlemsstatenen att
ställa krav på antingen prövotid inte överstigerupp år elleren tresom

lämplighetsprov.ett
Valet mellan prövotid eller lämplighetsprov lämnas normalt till

sökanden avgöra, det inte frågaatt är yrke kräverom ettom som en
exakt kunskap landets lagstiftning och i vilket ständigt och iom stor
omfattning rådgivning ocheller bistånd rörande landets lagar ingår.
De nämnda undantagen får inte tillämpas kumulativt.nu

I artiklarna 5 14 föreskrifter bl.a. hur den sökanden skallges om-
styrka påstående ochett användande yrkesbe-om examen om av
teckning.
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13.3 Utredningens överväganden

13.3.1 Direktivets förbetydelse svenska auktoriserade och
revisorer vill siggodkända söka till EES-som annan

stat

De grundläggande villkoren för auktoriseras revisor i Sverigeatt som
i förordningen 1973:221 auktorisationintagna och god-är om

kännande revisorer och i de revisorsföreskrifter KFS 1986:8av
Kommerskollegium givit med stöd regeringens bemyndigande i 27av
§ nämnda förordning. förordningen och föreskrifternaI föranges
närvarande villkor för auktorisation sökanden skallutom annat attsom

ekonomexamen 3% utbildningstidha avlagt motsvarar års eller
likvärdig vidnågon svenskt universitet ellerettannan examen en

svensk högskola ha praktisk verksamhet i revisorsyrketutövat påsamt
tillfredsställande under minst fem minstår, isätt årett trevarav

Sverige 2 § första stycket 4 och 5 RevF. Svensk auktorisation ärp.
alltså kan enligt utbildningsdirektivetsådan åberopasen examen som
vid tillträde till yrke i EES-land.detta ett annat

det gäller villkoren för godkännas revisor föreskrivs förNär att som
utbildning,närvarande kortare teoretisk nämligennågot två år påen

universitet eller högskola 15 § första stycket och 16 §4 RevFp.
KFS. innebär svenskt godkännande inte kan åberopasDet påatt ett

auktorisation.det sätt sagtssom nyss om
förslag utredningen lägger det gäller de framtidaDe kompetens-när

kraven för auktoriserade och godkända revisorer innebär för auktorisa-
revisor teoretiska utbildningenstion den omfattning utsträcksattsom

från nuvarande och halvt till fyra medan denår år praktiskatre ett
oförändrad.utbildningstiden behålls För godkännande revisorsom

innebär utredningens förslag den teoretiska utbildningstiden sträcksatt
från till samtidigt den praktiska utbildningentvå år årtreut som

begränsas från fem till Genomförs utredningens förslagår år.tre
innebär svenskt godkännande revisor kommerdet ävenatt ett attsom

åberopas i EES-land.kunna ett annat
Enligt vad utredningen erfarit det dock länge långt i frånsåär än

EG-stater införlivat direktivet.samtliga har Danmark, Tysklandsom
Storbritannien dock medlemsstater i omedelbaraoch vår närhetär tre
har gjort det. Som tidigare det emellertid medlemsstater-ärsagtssom

direktivet ställersjälva, inom de bestämmerna ramar somupp,
kompensationsmekanismerna,innehållet i och eftersom innehållet kan

efter utbildningsbakgrund varjevarieras den sökande har, det integår
förteckningställa hur medlemsstaternanågon närmare överatt upp
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behandlar ansökan eller vilka krav ställs Vad gälleren som upp.
svenska revisorer, i första hand auktoriserade revisorer, dockgör
utredningen den bedömningen bakgrund den förhållandevismot av
höga nivå utbildningen i dag ligger på och dessutom föreslåssom som
höjas ytterligare, de inte bör möta någraatt större problemupp deom
i framtiden söker sig till inom EES-området. Ut-staten annan
redningen därvidgör den bedömningen svensk revisor kanatt en
förväntas kravmötas på avlägga lämplighetsprovatt i förstaav ett som
hand berör förhållanden speciella förär det land i vilket hansom

verksam Skatterättatt och näringsrätt.t.ex. Enligtavser vara
utredningens bedömning följer det de krav revisorsdirektivetav
84253EEG ställer på den får godkännas utföra lagstadgadattsom
revisions räkenskaper Till stöd härför åberopar utredningenav m.m.

de förfarandenäven bl.a. införts i Danmark och Tyskland.som

13.3.2 Direktivets betydelse för revisorer från EES-området
söker sig till Sverigesom

I Sverige innehavär titeln auktoriserad eller godkänd revisor iav
betydande utsträckning på grund lag villkor för få utföraettav att
lagstadgad revision. Utredningen därförgör bedömningen yrketatt

kvalificerad revisor är reglerat yrke i Sverige. Försom ett få utövaatt
det sålunda bestämda yrket fordras examensbevis. Härav följerett att
utbildningsdirektivet tillämpligtär och utländskatt en examen som
uppfyller kraven i direktivet kan åberopas grund för få utövaattsom
yrket i Sverige.

Vilken effekt får då direktivet för utländska revisorer söker sigsom
till Sverige

Enligt utredningens bedömning det främstär faktorertvå fårsom
betydelse. Den Sverigeär marknad i förhållande till andraena som

inom EES-området. Denstater andra, och utredningen ocksåsom
bedömer viktigast, språket.ärsom

13.3.3 Språk och språldrav

När det gäller språket och språkkrav intesäges något i direktivet. I
Danmark har bl.a. ifrågasätts huruvida det är nödvändig förut-en
sättning revisor behärskar danska.att Ett förts framen argument som

språkkravetär beror klienten.påatt Ett denärannat argument att som
revisor iär Danmark måste känna till rad danska specialdiscipliner.en
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dessutom skallkrav sökanden kunnadanska. Något påpåäger attrum
Tysklanddanska har dock inte ställts 1 avhållstala flytande upp.

Utredningen har för övrigt intemotsvarande lämplighetsprov tyska.
införa ordninguppgift EG-landfått något överväger attattom en som

språksådant får avhållas på värd-medger änett annatatt ett prov
får utredningen också hänvisa tillsammanhanglandets. I detta ett

promemoria angående advokaterna,i Justitiedepartementetsuttalande
kommissionen i deklaration givit tilldet rådet ochdär sägs att en

får de nationella språken Ds 1992:57hållas påkänna att proven
59.s.

Kompensationsmekanismer13. 3.4

IämplighetsprovPrövotid och

artikel värdlandet möjlighetDirektivet tidigare 4sagts genomger som
det föreliggerkompensationsmekanismer, väsentligaanvändaatt om

utbildningskrav värdstaten ställer och deskillnader mellan de upp
hemland. det gäller revisorerkvalifikationer sökanden har från sitt När

normalt möjligt de utbildningsmässigadessutomdetär oavsettatt,
revisorsdirektivet 84253EEGställs i förminimikrav uppsom

utföra lagstadgad revisionskall få godkännas avsompersoner
utbildningstid, tillämpaoch skillnader iräkenskaper oavsettm.m.

Utredningen de kontakterkompensationsmekanismerna. har genom
Selskabsstyrelsen i Danmark erfarithaft med Erhvervs-utredningen og
kontaktkommittén har lett tilli den s.k.överläggningarna attatt

tillåtertolkning värdlandetsamtliga EG-länder har enats somom en
kompensationsmekanismerna prövotid ellervilken devälja tvåatt av -

Samtliga medlemsländerönska använda siglämplighetsprov av.man-
har således med-lämplighetsprov. Härigenomdärvid valthar ett

sådant yrke kräveravgjort revisorsyrketlemsländerna är ettatt som
i vilket ständigt ilandets lagstiftning och ochexakt kunskap omen

bistånd rörande landets lagarrådgivning ochelleromfattningstor
stycket.artikel punkten littera b andraingår 4 l
och den primära EG-rätten,avsnittet EES-avtaletSåsom framgår av

1992 det gäller auktorisera-Näringsdepartementet hösteninom närhar
ändrade bosättningskravrevisorer lämnats förslagde och godkända om

examensbevis utfärdade i EES-i frågaoch ändrade krav ett annatom
Ändringarna 1222 träder i kraft den dagintagna i SFS 1992:land. som

det nuvarande kravetinnebär för det förstaregeringen bestämmer att
för auktoriserade och godkända revisoreri Sverigebosättningpå

bosättning EES-området. För det andratill omfatta isträcks attut att
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statligt organiserad eller godkänd yrkesexamenen i inom EES-stat
området, jämförbarär med slutexamen frånom examen universitetett
och i den uppfyller uppställda kravstaten för godkännande utföraatt
lagstadgad revision, jämställs med den utbildning såväl teoretisk som-
praktisk fordras i Sverige för auktorisationsom revisor. Att- som
kategorin godkänd revisor inte berörs sist nämnda ändring beror påav

utbildningskravet för godkännandeatt inte omfattas direktivetav
eftersom den teoretiska utbildningstiden understiger år. När dettre
gäller valet kompensationsmekanism harav förstannatman en
prövotid högst hosår auktoriseradtre revisor i Sverige.av Ett skäl för
valet prövotid framför lämplighetsprov denav tidspress dåvar som
bedömdes föreligga EES-avtalet trädde i kraft ursprungligenom som

dvs. den januari1 1993.avsett, Nu har emellertidvar den situationen
i viss mån ändrats. Vad beträffar det s.k. utbildningsdirektivet gäller
emellertid inte såsom fallet är med EG:s åttonde direktiv någon tvåårig
införandetid enligt EES-avtalet, direktivets bestämmelserutan skall
tillämpas från och med den dag EES-avtalet träder i kraft. Utred-
ningen föreslår därför inte någon omedelbar ändring valetav av
prövotid, prövotid böratt ersättas lämplighetsprovmen anser såav

det framstår praktisktsnart möjligt. Eftersomsom de bestämmel-som
behövs för följa EG:s åttonde direktivser attsom enligt utredningens

bedömning inte behöver tillämpas förrän tidigast den l januari 1998
se utredningens överväganden i det inledande avsnittet Tidpunkten för

anpassning utredningen förfarandeten medanser att prövotid
samtidigt bör ersättas förfarande med lämplighetsprovettav var-
igenom anpassning till övriga EG-länder uppnås.en

påKrav ytterligare yrkeserfarenhet i vissa fall

Iden tidigare nämnda promemorian advokaterna diskuteras fråganom
direktivet sikte på all teoretisktar ochom praktisk utbildning som

krävs för bli advokat elleratt direktivet bara sikte påom tar en
akademisk 56. I promemorian ställningexamen förtogs en
tolkning innebär direktivet sikteatt på allsom utbildning.tar De
författningsändringar vidtagits i revisorsförordningen se SFSsom
1991:581 och 1992:1222 bygger också på den tolkningen av
direktivet. Utredningen finner inte skäl föra fram någonatt annan
tolkning. Det innebär således begreppet utbildningatt skall anses
innefatta såväl teoretiska praktiskasom moment.

Vad innebär kompensationsmekanismensagts ävensom attnu i
artikel 4 punkten l b, dvs. det första undantaget, kan tillämpas. Det
är således tillåtet kräva denatt ansöker auktoriserasav som attom
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eller hon har viss yrkeserfa-eller hon visar hanrevisor han attattsom
kortare denfall utbildningen årrenhet för det är än änettmer

för närvarande sammanlagd utbildningstid[Sverige krävssvenska. en
auktoriseras revisor. Omföroch halvt åråtta att ut-ett somom

utbildningstiden tillgenomförs utsträcksförslagredningens samman-
utbildningsöker harnio Om den är än årlagt år. etten som mersom

yrkeserfarenhet,ställa kravsåledes tillåtet pådetkortare är att upp
fyra direktivetEnligtinte i fall får längre år.dock något änvarasom

erfarenheten i sitt hemland.skaffa sig densökandenkan
tillämpning den nämndautredningen aktualiserasEnligt en av nu

förhållandet ocksåfrämst det Danmark,undantagsregeln att menav
med revisorskatego-Sverige har tvåoch Finland såsomNorge system

behörighetolika utbildningsbakgrund och detmed närrier eller kårer
utredningens uppfattning detrevision. Enligt ocksålagstadgad ärgäller

det finns anledning revisorerfrån dessa länderi första hand anta att
frågasöka sig till Sverige. Denomfattning kan tänkasi någon större

kategorin revisorer iden lägre dessahurdå kommer äruppsom
denutbildningi harländer, motsvararsettstort en som avsom

utbildningen för i Sverige godkändföreslagna framtidautredningen
inte ansöker godkännadebehandlas derevisor, skall om somom

auktorisation. Vid jämförelse med denSverigerevisor i utan enom
for registrerad revisori Danmarkutbildningstid gällert.ex.som

Sverige auktoriseradrevisor och ii Sverige godkändmotsvarar
utbildningstid i dag ochskillnaden i tvårevisor kan konstateras äratt

förslag genomförs Det innebärutredningens år.ochhalvt år treett om
fyra ytterligareställa krav på årsfullt möjligtsåledes det är attatt upp

ordningen mednuvarandefor dessa revisorer. Denyrkeserfarenhet
Sverige innebärauktoriserad revisor iprövotid hostill årstre enupp

ytterligare yrkeserfa-uppfattning kravutredningens pådock enligt att
frånerforderligt. En övergånghemlandet inte kanrenhet i anses

emellertid motiveralämplighetsprov kanprövotid till en annan
möjlighet i författningdock ingenbedömning. Utredningen attser

sådan ytterligare yrkeserfa-krav i fråga vadsärskildaställa om enupp
ytterligare yrkeserfarenhetfor sig givetvisochrenhet skall I äravse.

inomtill den praxis utbildatssärskilt med hänsynvärdefull, som
dock ordning med lämplig-finner utredningenGemenskapen att en

tillräcklig kompensation för varjekunnahetsprov bör utgöra en
EES-området han erhållitinom sinfrån vilket landsökanden oavsett

revision räkenskaperutföra lagstadgadbehörighet att m.m.av
behörighet aktualiserar fråganutbildningstid ochSkillnaden i även

registrerad revisor frånexempelvis danskkanSverige vägra attenom
istället hänvisa denne till förauktorisation ochi fördelta provprov

anföras ifor sådan ståndpunkt kanSom skälgodkännande. att enen
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Danmark registrerad revisor har begränsad behörighet utföraen att
lagstadgad revision medan hans möjligheter yrketutöva i Sverigeatt
därmed inte skulle begränsas. Argumentet dockär svårare försvaraatt
för det fall revisor från Nederländerna med den lägre kompetensenen
ansöker få avlägga lämplighetsprovatt för auktorisation.om De två
revisorskategorierna i Nederländerna har olika kompetens, den lägre

i Sverige godkänd revisormotsvarar och den högre auktoriserad
revisor, med behörighet utföra lagstadgadmen revision.attsamma

Utredningen emellertid det gällernär dessa yrkesutövareanser att
kravet på examensbevis i artikel 3 utöva reglerat yrkeatt inteett är
uppfyllt vittän så de företagannat får revideras i hem-avser som
landet. Utredningen föreslår därför villkor för fåatt avläggaattsom
lämplighetsprov för auktorisation revisor skall gälla vederbör-som att
ande har obegränsad behörighet i hemlandet utföra lagstadgadatt
revision se 15 § RevF.

13.3.5 Revisorer från nordiskt land.annat

Såsom framgår utredningens redovisning EES-avtalets för-av av
hållande till den särreglering finns för nordiska medborgare kansom

revisor från nordiskt land kvalificeraett sig fören annat auktorisation
genomgå prövotid. De värderingaratt legatgenom till grunden som

för valet lämplighetsprov med stöd direktivet tordeav giltigaav vara
i dettaäven fall. Utredningen föreslår därför lämplighetsprov detnär

gäller nordiska medborgare.

13.3.6 EES-land erkänt tredje landsettsom examen

Enligt artikel i11 revisorsdirektivet får EG:s medlemsstater ensidigt
eller bilaterala eller multilateral avtal godkännagenom attpersoner
utföra lagstadgad revision har erhållit sina kvalifikationer i någonsom

utanför EG tredje land.stat Det innebär således det kan före-att
komma inom EES-området behörighet utförapersoner attvars
lagstadgad revision grundas tredje landsett Utredningenexamen.
bedömer det dock inte erforderligt med särreglering för de fallen.en

316



Utländska Sverigerevisorer i1993:69soU

13.3.7 Vad lämplighetsprovetskall omfatta

Syftet med lämplighetsprov konstateraär harett att om en person som
utföra lagstadgad revision i land inomrätt EES-områdetatt ett annat

har sådan kunskap svensk nödvändig förrätt är kunnaatten om som
utföra lagstadgad revision i Sverige antingen auktoriserad revisorsom
eller godkänd revisor. innebärDet han måste kunna visaatt attsom

besitterhan den förmåga behövs för lösa de arbetsuppgifterattsom
vanligen förekommande iär auktoriserad eller godkändsom en

revisors verksamhet med hänsyn till de etiska regler gäller intesom
bara i förhållande till klienterna också till myndigheter, tillutan samt
andra revisorer och medarbetare.

omfattarI Danmark lämplighetsprov följande fyra områden förett
statsauktorisationz.

Materiella näringsrättsliga regler såsom bolagsrätt, finansie-
ringsret, obeståndsrätt och familje- och Hit hänförsarvsrätt. även
bestämmelser bolagsupplösning, konkurs, ackord och likvidationom

fusioner.samt
Skatte- och skatteförvaltningsrätt, med tonvikt på bestämmelser

och praxis rörande inkomst- och förmögenhetsbeskattning, ocharv-
gåvobeskattning konsumtionsbeskattning och skatterådgivning.samt

Bestämmelser årsredovisning med tonvikt koncernför-påom
hållanden.

Bestämmelser revision4. och utformningen revisionsbe-om av
rättelsen i förhållande till revisionsetik.

Tyskland omfattar lämplighetsprovetI tysk skatte- och bolagsl-
handelsrätt.

Sammanfattningsvis innebär förfarandet med lämplighetsprov att
sökanden inte i fall skallnågot besväras med prövning siktetaren som

villkorpå de för godkännande ställs i åttonde direktivet.som upp
Utgångspunkten varje sökande från EES-områdetär uppfyller deatt
i direktivet ställda kompetenskraven. Enligt utredningens bedömning
får därför lämplighetsprov inte sökandens kunskaper i revisionett avse

endast de bestämmelser betydelse förär kunna utförautan attsom av
enlighetrevision i med vad förgäller auktoriserad eller godkändsom

revisor.
I konsekvens med utredningens förslag behålla det nuvarandeattom

med kategoriertvå revisorer måste också lämplighetsprovsystemet ett
kunna nivåer.på två Provet prövning sökandensges avser en av

2 Något låmplighetsprov för kategorin registerad revisor har ännu inte fastställts.
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teoretisk kunskaper vissa materiella regler och inte prövningom en av
hans praktiska färdigheter tillämpa dessa kunskaper.att

I utredningens övriga förslag rörande utbildningsvägar har sagts att
den teoretisk utbildningen och examinationen bör ske på universiteten
och högskolorna. Utredningen därför lämplighetspröv-ävenattanser
ningen bäst i den miljön. Andra skäl talar dock förpassar denatt
myndighet i övrigt skall för den revisorsexamina-gängsesom ansvara
tionen också för lämplighetsprövningen. Därigenom kanansvarar
examination och lämplighetsprövning samordnas i administrativtett
förfarande. fårDet ankomma på myndigheten nuvarande Kommers-
kollegium meddela de föreskrifternärmareatt behövs i frågasom om

innehåll, ochnär det skallprovets avhállas se 3 § RevF.var m.m. a

13.3.8 Ikraftträdande

De föreslagna ändringarna till följd utbildningsdirektivetsnu av
bestämmelser bör träda i kraft samtidigt med revisorsdirektivetsatt
bestämmelser börjar tillämpas.
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14 Entledigande revisorav

14.1 Gällande rätt

utgångVid mandattidens

revisorsuppdrag kanEtt gälla för viss tid eller obestämdpå tid, dvs.
tills revisor väljs. maximitidNågon för uppdraget inte före-ärny
skriven mandatperioden bestäms i bolagsordningen.utan

Uppdraget revisor upphör vid ordinarieutgången bolags-att vara av
detunder räkenskapsår då tiden för vilken hanstämma gårutsetts ut

eller uppdraget obestämd tid, revisornär 10 kap.utsettsom avse ny
1 § andra stycket och 5 § första stycket ABL.

avgångVid entledigande i förtidoch

revisor kan skiljasEn helst från sitt uppdrag.när Detta gällersom
oberoende han har valts bolagsstämman ellerav om av av en
utomstående. Anmälan härom skall hos styrelsengöras och om
revisorn inte vald bolagsstämman dessutom hosär den tillsattav som
honom 10 kap. § stycket5 andra ABL.

revisor uppdrag upphör i förtidEn skall anmäla dettagenastvars
till länsstyrelsen. anmälningen skall revisornI lämna redogörelseen

vidför iakttagelserna den granskning han har utfört under den delsom
löpande räkenskapsår hans uppdrag har omfattat. Anmälanav som

skall innehålla tillämpliga delar revisionsberättelse 10 kap. 10av en
§ tredje och fjärde styckena ABL. Avskrift anmälan skall tillställasav

och registreringsverket PRV överlämnasPatent och till bolagets
styrelse 10 kap. § tredje stycket5 ABL. Anmälningsskyldigheten

detgäller han själv ellerär någon begäroavsett attom annan som
hans skall förtid.uppdrag upphöra i

Bestämmelserna syftar till förstärka bolaget obekväm revisorsatt en
Genomoberoende ställning. avskrift anmälan sänds till PRVatt en av

blir tillgänglig förden bolagets övriga intressenter.
revisornsFör det fall uppdrag gäller för obestämd tid, dvs. tills

vidare, kan dock bestämmelsen anmälningsskyldighet inteom
tillämpas. det fallet kan inte uppdragetI upphöra i förtid.sägas Någon
anmälningsskyldighet inträder inte heller, revisorn inte skulle bliom
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omvald den ordinarie bolagsstämman, där revisorsval skall ske eller
revisorn på väljerstämman frivilligt lämna sitt uppdragl.om att

Om revisorns uppdrag upphör i förtid eller han blir obehörigom
enligt 2 §§4 eller enligt bolagsordningen och suppleant inte finns,-
skall styrelsen till revisor väljs 10 kap. 5 § fjärdeatt stycketse ny
ABL.

14.2 Utredningens överväganden

En revisor uppdrag upphör i förtid skall anmäla detta tillvars genast
länsstyrelsen och i anmälan lämna redogörelse för iakttagelsernaen
vid den granskning han har utfört under den del löpandesom av
räkenskapsår hans uppdrag har omfattat. Anmälan skall enligt 10som
kap. 10 § tredje och fjärde styckena aktiebolagslagen innehålla till-
ämpliga delar revisionsberättelse. Avskrift anmälan skallav en av
tillställas registreringsmyndigheten, dvs. Patent och registreringsverket

överlämnas till bolagets styrelse.samt Genom avskriftatt en av
anmälan sänds till Patent och registreringsverket blir den tillgänglig
för bolagets övriga intressenter.

För öka anmälningens tillgänglighet i förstaatt hand för aktieägarna
föreslår utredningen bestämmelse in i aktiebolagslagenatt tas meden
föreskrift avskrift anmälanatt skalläven biläggas denom en av
tillkommande revisorns revisionsberättelse. Därigenom blir anmälan
direkt tillgänglig för bolagsstämman. Det bör därvid ankomma denpå
tillträdande revisorn den avgående revisornsatt ta anmälan.

För det fall revisors uppdrag gäller för obestämd tid, dvs. tillsen
vidare, inte bestämmelsen i 10 kap. §5 aktiebolagslagenanses om
anmälningsskyldighet kunna tillämpas. I sådant fall kan inteett
uppdraget sägas upphöra i förtid. Enligt utredningens uppfattning är
emellertid den här situationen i många fall jämförbar med situationen

revisorns uppdrag bringasatt upphöra i förtid. Den situationatt
utredningen närmast är när uppdraget upphör vid tidpunktavser annan

vid Ävenordinarieän bolagsstämma, där revisorsval skall ske. i det
här fallet bör därför i syfte stärka för bolaget obekvämatt revisorsen
oberoende ställning föreskrivas såsom vid uppdrag för bestämd tid
dels anmälningsskyldighet och dels skyldighet för tillträdande revisor

bilägga avskrift anmälan till revisionsberättelsen.att Utredningenav
föreslår därför regel med angivna innehållatt i aktiebo-en tasnu
lagslagen. Se 10närmare kap. 5 och 10 §§.

Gösta Kedner mil., Aktiebolagslagen Del fjärde upplagen, 295.s.
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15 Revisorns beroende viss klientav en

15.1 Gällande rätt

Enligt gällande saknas bestämmelserrätt begränsar den andelsom av
revisorns och revisionsbolagets intäkter kommer från ochsom en

I 10 kap. § första4 stycket punkten 2 ABL föreskrivssamma.
visserligen den inte får revisor har beroendeatt ställningvara som en
till bolaget. Regeln emellertid inte i första handtar sikte på det
förhållandet andelen revisorns intäkter frånatt bolaget är avsevärdav
eller kanske helt dominerande i revisorns verksamhet närmast påutan

revisorn har underordnad ställning i förhållande till klient-om en
bolaget eller till inågon det bolaget ledande Någon regelperson. om
hur andelen intäkterna får kommastor från viss klient finnsav som en
inte heller intagen i revisorsförordningen eller i Kommerskollegiets
revisorsföreskrifter.

§l 5 RevF föreskrivs bl.a. revisor i allt skall iakttagaatt god
revisorssed. bestämmelsen gäller för såväl godkända auktorisera-som
de revisorer. I 6 § RevF stadgas revisor skall iakttaga enligtatt noga
lag eller författning eller i övrigt gällande jävsbestämmelser förannan
revisorer. Föreligger eljest särskild omständighet, kan rubba för-som
troendet till revisors opartiskhet eller självständighet vid utförande av
uppdrag skall han avböja detta. Bestämmelserna i förordningen tar
således inte direkt sikte på arvodesförhållanden.

15.2 Etiska regler

Såväl FAR SRS har meddelat etiska regler för sina ledamötersom när
det gäller arvodets storlek från viss klient.en

Enligt regel 2 Oberoende i de FAR meddelade Regler för godav-
revisorssed ledamotsägs skall sittutöva yrkeatt med självständighet
och objektivitet. Han måste därför vid uppdrag alltidett vara
oberoende i sina ställningstaganden. Brister denna förutsättning, skall
han avböja eller sigavsäga uppdraget. Detta gäller likaledes då
omständigheterna sådanaär de kan anledning till befogatatt tvivelge

ledamotens oberoende.om
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de till bestämmelsen meddelade anvisningarna ledamotI säga att
ellerinte får yrkesmässiga uttalanden han hans byrå enligtgöra om

jäviga eller eljest i sådant förhållande tillgällande bestämmelser stårär
påverka ledamotens bedömningar.klienten detta kan Iatt antas

situationer i vilka ledamotsanvisningarna exempel på någrages
Situationernaoberoende särskilt kan ifrågasättas utomstående. ärav

fråga direkt intresseindelad med avseende det ellerpå är ettomom
företaget.väsentligt indirekt intresse i Som exempel denpånågot

det förhållandet revisorn eller byrådennesnämns attgruppensenare
för del erhåller sina inkomster från klienten. Vid bedöm-till stor

vidare, skall hänsyn till revisionsverksamhetensningen, sägs tas
organisation, ekonomi, ersättningsprinciper och förhållanden i övrigt
se anvisningspunkten 7.

regel intagen i de etiska förSRS har motsvarande reglernaen
anvisningarnaRegel 2 Oberoende. till den regelnledamöterna I-

antal situationer, där utomstående kan ifrågasättanämns antagasett
beroendeförhållandeoberoende. punkten 9 skallledamots I sägs att

ledamoten eller dennes byrå under tid dåföreligga, omanses
klient till övervägande del erhåller sinauppdragsförhållande till råder

Är verksamhet nystartad, kaninkomster från klienten. ledamotens
situation föreligga beroende behöver förutsättas.dock denna utan att

15.3 till femte bolagsdirektivFörslaget ett

vanligtvis under benämningen struktur-femte direktivet, gårDet som
avsnittet EG,utredningen i EES och dedirektivet, har berörts av

revisorer.svenska bestämmelserna om
närvarande föreligger, 240,till direktiv för No CförslagDet som

vissa bestämmelser revisorer och9.9.1983, 2 innehåller omp
rubrikenartiklarna 53 63 i kapitel under Faststäl-revision. VlDet är -

revision årsbokslutet.lelse och av
sådana frågor jäv, val och entledigandeBestämmelserna berör som

begränsning möjligheten tillrevisor, mandatperiodens längd och avav
Bestämmelserna berör vadbestämmande arvode.återval ävensamt av

granskningsuppgift,revisorns hur granskningenskall anses varasom
informationredovisas till den granskasskall rätten samtsamt av som

skadeståndsansvar.bestämmelser revisornsom
inledningsvis nämnda fyra frågornaberör inte deBestämmelserna

arvodesfråganbehandla. När det gäller kanutredningen attavsersom
femte direktivetperiod arbetet med det fannsundernämnas att en av

från klient inte fick överstiga tioarvodetförslag att procenten avom
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revisorns samlade klientarvoden i syfte begränsa riskerna föratt
revisorn försätta sig i situation i fall föratt varten utom-som en
stående betraktare kunde hot hans oberoendeut ett motse som om
ställning. De frågor det liggande förslaget till direktivsom nu
behandlar sådananärmast områden utredningen inlednings-avser som
vis faller inom för Aktiebolagskommitténssagt och Redovis-ramen
ningskommitténs uppdrag.

15.4 Förhållandena i Norden

bestämmelseNågon i lag eller författning konkretarman som
begränsar revisorns arvode i förhållande till klient finns inte ien en
övriga nordiska länder. Regleringen bygger i stället på allmän regelen

revisorer inte får ha betydande ekonomisk intresseatt i denettom
verksamhet i vilken de utför revision.

I Danmark ha dock den börskommitté tillsattes industrimi-som av
nistern 1990 i sitt betänkande 1992år uppmärksammat den gräns på
tio fanns angiven i det föreslagna femte bolagsdirektivet.procent som
Kommittén föreslog emellertid inte någon sådan skullegränsatt
införas.

finnsI Norge i de etiska reglerna för statsauktoriserade revisorer en
bestämmelse intagen revisor skall till arvodet från klient,att attse en
från klienter eller från och källa, dennär haren grupp av en samma
avgörande inflytande valetpå revisor, inte utgör så del detstorav av
totala arvodet det kan påverka oberoendet 2 kap. 2 §§.att 4-

15.5 Utredningens överväganden

Enligt ordstävet heter det, den hand föder biter inte.att som en man
Det ställer krav på revisorns förmåga sittstora utöva uppdrag medatt
självständighet och objektivitet. Ett exempel på vanlig konflikt ären

klientföretagets villägare ha fastighet värderadatt till kronoren x
medan revisorn med hänsyn till Finansinspektionens värderings-t.ex.
regler i det här fallet förutsätter omedelbar försäljningsom av-
fastigheten den skall värderas till kronor. Klientföretagetattanser y-

därvidgör gällande någon omedelbar försäljning inteatt före-är
stående. Om revisorn vidhåller sitt ställningstagande riskerar han att
entledigas. Ger han med sig får han behålla uppdraget.

iEn regel syfte hindra revisor blir alltför ekonomisktatt att en
beroende enda klient kan i princip utformas på två Detsätt.av en ena
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den utformas i enlighet med och SRS:ssättet är FAR:s nämndaovan
etikregler den beloppsmässiganärmare förgränsenutan att ange var
oberoende exakt andragår. Det sättet är bestämdatt man anger en

för oberoendesituation skall förgräns när handen, t.ex.en anses vara
Revisionsföretagets intäkter från klient får inte överstiga 10%en av
bolagets intäktertotala för år. Den regeln medför tillämp-senare
ningsproblem inte bara i samband med revisionsverksamhetatt en
skall påbörjas och avslutas också vid andra förändringar iutan
klientsammansättningen. kanMan tänka sig revisorn hart.ex. att ett
fåtal klienter och i övrigt klienter. det falletsmå För revisornstora
mister sina klienter kan sådan fast beloppsgränsstoraen av en
medföra han sigmåste med denäven göra återståendeatt storaav
klienten. Lönesättningsprinciperna inom revisionsbyrå har ocksåen
betydelse för oberoendefrågan. Om rörelsens överskott fördelas mellan
delägarna baserat resultatet från och klienter inträder ettvars ens
beroendeförhållande vid mindre klientstorlek detänen om som
fördelas byråns föreskrivatotala resultat. Att detaljeradeär regler för
de olika fallen framstår inte möjligt.som

tillämpningsproblemNu nämnda utredningen medföra så storaanser
nackdelar det inte framstår meningsfullt föreslå bestämdatt attsom en

eller beloppsgräns. Frågan då regel motsvarandeärprocent- om en
den FAR och SRS i respektive organisationernas etikregler intagnaav
bestämmelsen istället skall tillkomma uttryck i revisorsförordningen.
Enligt utredningens bedömning skulle sådan regeläven mötaen
betydande tillämpningsproblem för tillsynsmyndigheten. En sådan
regel skulle kanske tydligare fästapå revisorernasätt än ochett nu
tillsynsmyndighetens uppmärksamhet arvodesproblematiken.på Det
finns emellertid uppenbar risk för de den skulle kommaatten resurser

i anspråk myndigheten inte skulle eventuella vinsteratt ta motav svara
sådan kanregel De nuvarande bestämmelserna i 5 och 6 §§ge.en

möjligaRevF dessutom tillämpa situationer.är på motsvarandeatt
Utredningen lämnar därför inte förslagnågot alls rörande frågan om
revisorns beroende viss klient på grund frånarvodetattav en av
klienten del revisorns inkomst.representerar storen av
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16 Vad får revisor syssla meden

16.1 Inledning

Affärsverksamhetsfiârbudet, eller det också kallas rörelseförbudetsom
hindrar auktoriserade och godkända revisorer från driva eller deltaatt
i ledningen affärsverksamhet revisionsverksamhet.än Dettaav annan
förbud har i flera sammanhang kritiserats för otydligt ochatt vara ge
upphov till tolkningsproblem. Kritiken har bl.a.stora gällt svårigheter

dra klar å sidangräns mellanatt begreppen revisionsverksarn-en ena
het och annan affärsverksamhet och å andra sidan mellan be-

affärsverksamhet och övrig verksamhet. Engreppen annan
svårighet har varit bestämma vad medatt uttrycket drivasom avses
eller delta i ledningen av affärsverksamhet.

Mot bakgrund bl.a. angivna tolkningsproblem harmot Kom-nu
merskollegium i skrivelse till regeringen Civildepartementet den 26
oktober 1989 anfört följande:

De kvalificerade revisorerna i dag förbjudnaär driva eller deltaatt
i affärsverksamhet revisionsverksamhet.än Undantagannan kan
dock frångöras detta förbud för inte förhindra kvalificeradeatt
revisorers förvaltning privat ekonomi och egendom. Vadav som
skall omfattat förbudet och i vilka fall undantag kananses görasav

inteär alltid självklart. Tolkningen rörelseförbudet såledesärav
Omdiskuterat och frågan i behovär klargörande. Därvid börettav
också motsvarande förhållanden i andra länder beaktas.

Kollegiet har vidare i skrivelse anfört:samma

Ett område kräver revisornsöversynannat är roll konsult.som som
Även på detta område är den svenska revisorsbranschen i linje med
den internationella utvecklingen. Denna utveckling innebär att
revisorskåren vidgar sitt arbetsfält och därmed uppkommer frågan
vilka andra tjänster kvalificerad revisor respektive den byrå dären
revisorn verksamär kan utföra sina revisionsklienter utan att
förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet rubbas. En

fråga aktualiseras vilka tjänsterär eller verksamheterannan som som
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med kvalificeradeinte förekomma byråöverhuvudtaget bör på en
revisorer.

vilka konsulttjänsterKollegiet låtit enkätundersökninghar övergöra en
omfattningförekommer revisionsbyrårer och i vilken dettapåsom

Kollegiet dock inte i samband medtjänsteutbud har. har under-
tagit ställning till det tjänsteutbudsökningen någotom av som

revisionverksamheten denförekommer i samband med är arten attav
revisionsverksamhetinte omfattas vad med begreppetdet avsesav som

i samband med revisornsoch därför inte bör få förekomma yrkes-
sådan det finnsutövning eller det eljest anledningäratt art att attav

revisorns opartiskhet eller självständighet. kapitelifrågasätta I
Övrig verksamhet redogörelse för under-avsnitt 3.3 lämnas en

sökningen.

16.2 skrivelse med förslag till lydelseFAR:s ny av
10 § revisorsförordningen

promemoria oktober 1991FAR:s regelkommitté har i med hän-en
framhållitvisning till Kommerskollegiets skrivelse fråganatt om
ytterligare i bl.a. följandeaffirsverksamhetsförbudet behöver belysas

hänseenden:

Syftet med förbudet
revisionsverksamhet och affär-Distinktionen mellan annan

sverksamhet
Storlekskriteriet

för privat förmögenhetsförvaltningUtrymmet
för ideell och samhällelig verksamhetUtrymmet

föreslagitRegelkommittén har de etiska regler ställts föratt som upp
oförenlig verksamhet börrevisorer med avseende s.k. kunna tjänapå

bestämmelser deför bättre nuvarande tillgodoseränmönstersom som
behovet rättssäkerhet i detta sammanhang.av

Regelkommittén föreslagit 10 § RefV fâr följande lydelse.har att

Auktoriserad får vid sidanrevisor revisionsverksamhetenav
förtroendetverksamhet kan rubba till hans objektivitetutöva som

eller opartiskhet fristående Han fdr hellerrevisor.som vara
elleranställd hos auktoriserad godkändrevisor revisor,änannan

eller godkänt revisionsbolag, bolag 9 §auktoriserat isom avses
juridisk kommerskollegium särskilt hareller godtagit.person som
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Om särskilda skäl föreligger, kan kommerskollegium medge
undantag från förbudet förstai stycket andra meningen.

Regelkommittén har anfört följande motiv för den föreslagna ändring-
en.

Gemensamt för de etiska reglerna enligtär FAR de inte sikteatt tar
på viss företeelse, affärsverksamhet, i ställett.ex. riktaren utan
sig effektenpå visst beteende eller viss verksamhet.ett Denav en
effekt det här frågaär risken förär rubbad tilltro till vadsom om en

kan rubriceras revisornssammantaget oberoende.som Detsom
intresse reglerna för skydda sammanfallersatts med detsom attupp

affärsverksamhetsförbudet i revisorsförordningen syftarsom till att
Förbudetvärna. i revisorsförordningen däremotär begränsatmera

tillså vida det för sin tillämpningatt torde förutsätta denatt
förbjudna verksamheten kan definieras affärsverksamhet. Motsom
den bakgrunden kan det ifrågasättas förbudet fyller någonom
funktion. För de revisorer medlemmarär FAR och SRSsom av
uppställer de etiska reglerna redan tillräckliga hinder mot att
revisorerna sigägnar olämpliga verksamheter vid sidan av
revisionsverksamheten. Med tanke på det finns antal kvalifice-att ett
rade revisorer står utanför både FAR och SRS torde det docksom
finnas anledning bibehålla förbudet. Om förbudsbestämmelsenatt
skall finnas kvar bör den dock lydelse klart uttalar vadges en som
den syftar till. Begreppet affärsverksamhet uppfyller inte detta
önskemål. Det har tidigare framhållits upphov tillsom gett stora
tolkningsproblem och bör därför enligt kommitténs mening ut-
mönstras bestämmelsen och i stället medersättas skrivningur en

sikte på den effekttar önskar uppnå förbudet.medsom man
En konsekvens den föreslagna lydelsen blir möjligheternaav att

till dispens från förbudet upphör. liggerDet i sakens natur att
tillstånd inte kan lämnas till verksamheter kan rubba förtroendetsom

Åtill revisors objektivitet fristående revisor. andra sidansom
kommer med den föreslagna lydelsen bestämmelsen sannoliktav
vissa slag aktiviteter i dag förbjudnaär eller kräverav som som
dispens falla utanför bestämmelsens tillämpningsområde.att Det
förtjänar dock framhållas den föreslagna ändringenatt inte syftaratt
till lämna fältet fritt för allehandaatt verksamheter i dagsom anses

i stridstå med affärsverksamhetsförbudet. I huvudsak torde gränser-
för det tillåtna respektive otillåtna komma dras påna sättatt samma

hittills. Vad det i stället handlar är åstadkommasom attom en mer
nyanserad bedömning vid prövningen huruvida viss verksam-av en
het förenligär med revisionsverksamhet eller inte. Som exempel kan
nämnas den omständigheten vissatt verksamhet drivs iatt en
handelsbolagsform inte bör få till följd verksamheten skallensam att
bedömas oförenlig. För så skall fallet måste dessutomattvara vara
krävas verksamheten skadar tilltron tillatt revisorns oberoende.
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16.3 Gällande rätt

Affärsverksamhetsförbudet i 10 §16.3.1

revisorsförordningen

får auktoriserad§ första stycket första punkten RevF revisorEnligt 10
i ledningen affärsverksamhet. Enligt 17 §driva eller delta av

frågaförordning skall bestämmelsen tillämpas inämnda även om
godkänd revisor.

kommerskollegium det föreligger§ andra stycket kanEnligt 10 om
från förbudet.särskilda skäl medge undantag

affärsverksamhetsförbud har funnits för auktorise-Bestämmelser om
yrkes hela moderna tid. Förbudet gällerrevisorer under dettarade

privatperson. Förbudetyrkesutövare och harrevisorn både somsom
omfattad den revisorns uppgiftergrund i allmänt påsin externasynen

skall revisor sin verksamhetställning. Enligt detoch utövasynsättet en
detta skall möjligtsjälvständighet och objektivitet. Förmed att vara
bindningar skullefri från sidointressen ochrevisorn ståmåste som

fullgörande revisionsverk-konflikt med riktigtkomma ikunna ett av
miljö kring revisorn kanbidra till skapasamheten. För att att en som

oberoende ställning har i revisors-understödja hans självständiga och
flertal regler. kan bestämmelsernaförordningen införts Här nämnasett

information till8 §, förbudet utnyttja ellertystnadsplikt att egenom
jäv 6 §, förbudetnackdel 8 §,fördel eller mot attannansannans

tillsammansdriva revisionsverksamhet medanställd hos ellervara
kvalificerad revisor det s.k. anställningsförbudetnågon än enannan -

§.affärsverksamhetsffirbudet 10 Nu nämnda bestämmel-§ och10
Somömsesidigt varandra. exempelutformade deså stöttarär attser

efterkomma förbudetdet kan lättarekan att motatt varaanges
information revisorn förhindrad drivautnyttjande är att egenomav

ledningen affärsverksamhet.eller delta iaffärsverksamhet av en
sin förebild i de handelskammarstadgori 10 § harBestämmelsen

de auktoriserade revisorernasjuli 1973 regleradeföre den 1som
förbud för auktoriserad revisorstadgor föreskrevsverksamhet. dessaI

drivaagenturrörelse eller eller deltaga iidka handels- eller attatt
affärsföretag.ledningen av

anställningsförbudet rörelseförbudetdet nämndaSåväl somovan
1973 auktorisationeni samband med årdiskuterades övertogstatenatt

revisorer från handelskamrarna.av
1971:3 låg till grund förAuktorisationsutredningen, förslag Hvars

godkännande1973:26 auktorisation ochregeringens avprop. om
skäl generellt upprätthålladet saknadesrevisorer, ansåg attatt
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affärsverksamhetsförbudet för yrkesrevisorerna. Utredningen framhöll
eftersom det för auktorisation fordrades vederbörande yrkeatt att som

revisionsverksamhet,utövade de praktiska möjligheterna sysslaatt
blevmed ganska begränsade. Utredningen ansåg vidare iannat att,

den uppdrag vid sidanmän revisionsverksamheten innehades,av
gällande jävsregler och yrkesetiska fick korrektivutgöra motnormer

olämpliga revisionsuppdrag och Kommerskollegiumatt togs emot att
borde ha möjlighet synnerliga skäl förelåg meddela förbudatt om- -
för revisorer visst slagutöva affärsverksamhet.att av

I yttrande Auktorisationsutredningensöver förslag sig bl.a.motsatte
affärsverksamhetsförbudetFAR skulle bort. framhöllFARatt tas att

med handelskammarstadgornas bestämmelser i detta avseendeman

velat säkerställa behovet yrkesrevisorer, vilka har i för-av en
hållande till klienten självständig ställning och till vilka denne med
förtroende kan lämna alla upplysningar rörande sin verksamhet utan
risk för dessa kommer missbrukas revisorn iatt att annatav
sammanhang. Att de auktoriserade revisorerna uteslutande bedriver
revisionsverksamhet framstår därför garanti för klienten ochsom en

skapa förutsättningarär för revisornägnat erhålla alla för hansatt att
granskning erforderliga uppgifter.

Förslaget bort affársverksamhetsförbudet föranledde vidareatt ta
följande kommentar från FAR.

Därigenom skulle auktoriserad revisor få möjlighet atten utan
begränsning sig såväl affärsverksamhetägna varjehandaegen av
slag antagande styrelseuppdrag i affärsdrivande företag.som av
Detta medföramåste uppenbar risk för allvarliga konfliktsituatio-en

och medföra svârlösta lojalitetsproblem. revisorEn får i sinner
revisionsverksamhet ingående, konfidentiell kännedom för-om
hållandena hos klient och skulle styrelseledamot hosen annatsom
företag ställas inför val mellan lojaliteter de båda uppdrags-ett mot
givarna. praktikenI torde gällande jävsregler och tillämpad yrkesetik
för revisor i dylik dubbelroll icke kunna innebära tillräckligaen en
garantier för från klienten i samband med revision erhållnaatt
informationer skulle inverka på agerandet i beslutsprocessen hos
den andre uppdragsgivaren. Ett företag, vari revisorn enligt
utredningens förslag kan styrelseledamot, skulle exempelvisvara
kunna komma uppträda kund eller leverantör tillatt ettsom annat
företag, där revisor. Omär det förstnämnda företagetsamma person

kreditvärdigt eller tillär revisorns klient levererar varor m.m. av
undermålig kvalitet, skulle revisorn tveka det företag, däratt varna
han revisor. Klientföretaget iär sin skulle sannolikt uppfattatur
revisorns tystnad garanti för lämnade krediter säkraärattsom en
eller fullvärdiga. Om revisorn klientföretaget, skullevarorna varnar
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andra sidan hans varning kunna uppfattaså synnerligensom
välgrundad. Kombinationen lojaliteter i båda fallenär olyckligav
och bör i möjligaste undvikas.mån För övrigt kan ifrågsättas vad

i dylikt sammanhang skulle yrkesetiska eftersomutgörasom normer,
yrkesetiken i dag innebär, revisions- ochsagts attsom ovan
affärsverksamhet kan sammankopplas. Om revisorären person-

företag och styrelseledamoti i konkurrentföretag, föreliggerett ett
risk för fårhan för revisionsuppdragets utförande erforder-attstor
informationer.liga En potentiell möjlighet föreligger dessutom för

revisor, visserligen för tillfället styrelseledamot hosäratt som en
konkurrent, i framtiden,kan komma bli det vilket också kanatt

restriktivitet i frågaföranleda informationer till revisorn t.ex.om
beträffande kalkyler.

I 1973:26 föreslog regeringen rörelseförbudet skulleattprop.
upphävas. Följande motiv anfördes statsrådet.av

Såvitt gäller frågan rörelseförbud har jag principiellt denom
uppfattningen yrkeskompetensförklaring den häratt art,en av varom

fråga, endast särskilda skäl föreligger därtill börär utöverom -
yrkesetiska jävsregler förbindasoch med regler angåendenormer -

för yrkesutövningen.formerna bör reglerna förDessutom de båda
revisorskategorierna långt möjligt likartade.så Från delvara en
håll har framförts farhågor förbl.a. avskaffandeatt ett av
rörelseförbuden skulle kunna leda till de auktoriserade revisorernaatt
får mindre oberoende ställning de har i dag. Vadän angåren
farhågorna för förändringar i revisorernas oberoendeställning vill jag
peka rörelseförbudpå f.n. inte finns beträffande de godkändaatt
granskningsmännen och det inte detta förhållandepåståtts lettatt att
till de godkända granskningsmännen istår beroendeförhål-störreatt

till sinalande uppdragsgivare de auktoriserade revisorerna. Detän
saknas anledning de auktoriserade revisorerna skulle ståatt anta att

uppdragsgivarnas eventuella påtryckningar sämre Jagemot .finner därför inte några egentliga skäl för generella rörelseför-att
för de auktoriserade revisorerna föreligger.bud

Riksdagen godtog emellertid inte förslaget upphäva rörelseförbudetatt
auktoriseradeför revisorer NU 1973:25. Näringsutskottet anförde

bl.a. följande.

slopande rörelseförbudetEtt kan leda till det blir vanligt medattav
kombinationer verksamhet auktoriserad revisor och delsav som

vissutövande affársrörelse, dels innehav styrelseuppdrag iav av

auktoriserade revisorer godkända granskningsmân.Avser och
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olika aktiebolag. Yrkesetiska och jävsregler kan visserligennormer
skydda sammanblandning olika intressen i det enskilda fallet.mot av
Generellt kan de dock knappast förhindra de auktoriseradesett att
revisorernas oberoende ställning kommer dras i tvivelsmål. Deatt
gränsproblem auktorisationsmyndigheten undgårsom attgenom
auktorisationen kan utövande rörelse kan fåoavsettges av en
motsvarighet i form frågor ingripande myndigheten detnärav om av

gällande jävsreglergörs har överträtts. Ingenting förtalaratt etc. att
det blir lättare tillfredsställandepå sådana frågor.sätt avgöraatt ett

Som skäl för slopande rörelseförbuden anför departe-ett av
mentschefen reglerna för de båda revisorskategorierna böratt vara
så långt möjligt likartade. För godkända granskningsmän finnssom
sådana förbud inte. Utskottet finner inte detta övetygan-argument
de. inteDet orimligt kravsträngare oberoendepåattsynes
ställning gäller för de revisorer skall anlitas för särskiltsom
omfattande revisionsuppdrag, isåsom börsnoterade företag.
Utskottet vill här erinra på i olikaår sammanhangattom senare
ställts krav och också vidtagits åtgärder för samhälletatt- -
skall få insynökad i de företagen. Revisorernas rapporteringstora
i revisionsberättelserna erbjuder möjlighet härtill. förändringEnen

kan minska revisorernas oberoende inte istå godsom synes
överensstämmelse med de värderingar ligger till grund försom
samhällets strävanden efter insyn i företagen.

De näringslivsorganisationer företagrepresenterarsom som
särskilt anlitar auktoriserade revisorer önskar bibehålla rörelse-
förbuden. För avskaffande rörelseförbudet någotav synes
speciellt samhällelig motiv inte föreligga.

Sammanfattningsvis utskottet hur auktorisa-att oavsettanser -
tionssystemet eljest utformatär rörelseförbuden för auktori--
serade revisorer i princip bör bibehållas, dock med den uppm-
jukning angivits Genom dispensmöjlighet kansom ovan. en som-
utnyttjas efter grundlig prövning innefattande remiss till företrädare
för olika berörda intressen bör förebyggas förhuden medföratt-
andra begränsningar motiverasän kravet auktoriseradattsom av
revisor generellt skall ha oberoende ställning. Genomen en
ordning i enlighet med vad utskottet här förordar tillgodoses helt
eller delvis de önskemål framförts i motionerna.som

Riksdagen beslutade i enlighet med utskottet.

Efter framställning från Svenska Revisorsamfundet, SRS, vilkenen
biträddes Kommerskollegium, omfattar såväl anställnings-av som
affärsverksamhetsförbudet sedan den 1 juli 1985 godkändaäven
revisorer. SRS motiverade denna ändring med önskemålet värnaatt

de kvalificerade revisorernas oberoende och integritet och medom
det inte fanns skäl åtskillnadgöra mellan auktoriseradeatt ochatt
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godkända revisorer, såvitt derasavsåg möjlighet verksammaatt vara
utanför revisorsområdet. En omständighet åberopades i dettasom
sammanhang de kvalificerade revisorerna utvidgningattvar genom en
i lagstiftningen givits speciella befogenheter och det därföratt vore
följdriktigt denna bekräftelse de godkända revisorernasatt särskildaav
kompetens åtföljdes likartade regler beträffande affärsverksamhetav
och anställningsförbud gäller för de auktoriserade revisorerna.som

Som följd denna ändring blev dåvarande 16 § RevF,en av som gav
Kommerskollegium möjlighet föreskriva godkänd revisor inteatt att
får visst slagutöva affärsverksamhet, överflödig.av

16.3.2 Affärsverksamhetsförbudet och revisionsbolagen

Bestämmelserna i 10 § skallRevF inte tillämpas för auktoriserat och
godkänt revisionsbolag. För sådana bolag gäller verksamheten inteatt
får omfatta yrkesmässig revisionän och därmedannat samman-
hängande verksamhet 18 och 19 §§ RevF.

Ett revisionsbolag inte auktoriseratär eller godkänt omfattassom
inte 18 19 §§.och För dem gäller bestämmelserna i 23 § KFS. Ut-av
gångspunkten för den bestämmelsen detär den auktoriseradeäratt
eller godkände revisorn driver revisionsverksamheten och intesom
revisionsbolaget. Bolaget här endast form i vilkenses som en
revisorn driver sin verksamhet. Enligt bestämmelsen får revisions-
bolaget inte verksamhetutöva sådan, förenligän är medannan som
auktoriserad och godkänd revisors yrkesutövning.

Vilken verksamhet förenlig medär auktoriserad eller godkändsom
revisors yrkesutövning bestäms 2 och 15 §§ jfr. med 10 § RevF.av

i sistnämndaDen paragraf intagna dispensbestämmelsen bl.a.är ett
uttryck för det i vissa fall går förena affärsverksamhetatt att annan

revisionsverksamhet.med fallFör det revisorn inte driver eller deltar
i ledningen sådan verksamhet det fullt tillåtetär enligt denav en
bestämmelsen för revisorn sig i verksamheten. detFöratt engagera
fall hans omfattande,är dvs. så han driver ellerattengagemang mer
deltar i ledningen affärsverksamheten gäller underförstått förav att
dispens skall medges förtroendet för revisorns oberoendeatt
ställning därigenom inte rubbas.

Uttrycket förenlig verksamhet i 23 § KFS framstår vadmot som
vidare uttryck sammanhängandeän verksamhet.sagts ettnu som

Förenlig verksamhet omfattar således inte bara sådana verksamheter
kan sammanhängande verksamhet också annanutansom anses som

verksamhet.
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innebär vad i vissa fallDet tillåtet förär auktoriseradatt som en
eller godkänd revisor sig i med eller dispens, aldrigatt utanengagera
kan tillåtas för auktoriserat eller godkänt revisionsbolag seett t.ex.
kollegiets bedömning i Dnr REV U 78191.

16.4 Kommerskollegiums praxis

Som redan tidigare påpekats kan Kommerskollegiet med stöd 10 §av
andra stycket RevF medge undantag från affärsverksamhetsförbudet

föreliggerdet särskilda skäl.om
Kommerskollegium har i anslutning till anställnings- ochatt-

rörelseförbud infördes också för godkända revisorer i promemoriaen-
12 februariden 1986 redogjort för sin bestämmelsernapå i fråga.syn

Promemorian skrevs begäranpå SRS.av
I promemorian, vanligtvis kallas tolkningspromemorian, harsom

kollegiet, det gäller tolkningen begreppetnär revisionsverksamhet,av
bl.a. givit föruttryck får i allmänna verksamheteratt termerman ange

faller inom för revisors naturliga kompetensområde ochsom ramen en
inte innefattar affärsverksamhet revisor lämpligen inte börsom en

I promemorian striktautöva. mellansägs revisionsverk-gränseratt
samhet och verksamhet inte bör Medsättas tidenöverannan upp.

förutsättningarändrade skulle, framhålls i promemorian, ... sådanen
exakt gränsdragning också upplevas och också fungerasnart som som

tvångströja naturligpå och önskvärd utveckling. I promemorianen en
förordas därför den bestämningen bör i stället fånärmare skeatt

löpande prövning olika verksamheter i gränslandet.genom en av
Därvid kan frågan viss verksamhet komma besvaras på olikaattom en

efter hand tiden och utvecklingen fortgår.sätt som
Kommerskollegium har hittills frånavstått möjligheten medatt

tillämpning bemyndigandet i 27 § RevF meddela ytterligareav
föreskrifter anvisningaroch för tillämpningen §10 RevF.av

det följande lämnasI exemplifiering huvuddragen i kollegietsen av
tillämpning dispensmöjligheten i 10 § RevF. skallDet redan härav
framhållas avvikelser förekommer från huvuddragen. Den främstaatt
anledningen till detta kollegiet sig haär ansåg skäl relativtatt att vara
liberalt då affärsverksamhetsförbudet 1989 efterår föreskriven
övergångsperiod började gälla för de godkända revisoreräven som
före juli 1985den 1 hade kunnat inrätta sin privatekonomi hänsynutan
till förbudet. andra fallI har revisorerna åberopat mycket speciella
omständigheter eller sökt dispens för endast kort tid, fört.ex. atten
avveckla dödsbo.ett
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Kollegiet har vidare upplyst då det klartstått dispensatt attom,
tvivel kunnat beviljas det inte lika klart framståttutan dettamen om
huvudöver varit nödvändigt, någon prövning intetaget alltidatt

föregått dispensen. innebärDet det i likartade fall förekommeratt
både beslut dispens och beslut dispens inte erfordras.attom om

16.4.1 styrelseuppdrag m.m.

Uppdrag styrelseledamot i lokala affärsbanker och sparbanker ochsom
alla företagandra försäkringsbolag, kommunala bolag, reseföre-som

konsultföretag eller med vilka revisorns byrå hartag, samarbete har
bedömts regelrätt affärsverksamhet..som

Uppdrag konkursförvaltare och likvidator i företag har ocksåsom
bedömts otillåten affärsverksamhet denpå grunden uppdragetsom att

innehavaren ställning motsvarande företagsledning.ger en en
Uppdrag boutredningsman förmyndareoch har bedömts påsom

enahanda den berördasätt egendomen helt eller delvis omfattarom en
rörelse.

deI angivna fallen har kollegiet inte heller förutsättningarnu ansett
för dispens föreligga.

Uppdrag styrelseledamot i stiftelser och föreningar med ideellsom
grund med omfattande inslag affärsverksamhet har ocksåmen av
bedömts otillåten affärsverksamhet. Som exempel kan nämnassom
Kontoristföreningen, näringsdrivande stiftelser, Svenska Missionsför-
bundet, Svenska Hockeyförbundet, Göteborgs Friidrottsförbund, större
golfklubbar, lokalt motionsförbund delvis finansierade sinsom
verksamhet försäljning friskvårdstjänster till företag medgenom av
sammanlagt 8701 anställda, Sollentuna Badmintonsällskap innefattan-
de intäkter sammanlagt miljoner kronor från halluthyrning,treom
kiosk- och caféverksamhet, försäljning ochsamtannan annons-
reklamverksamhet.

Inte heller i de fallen har kollegiet skäl föreligga föransett att
meddela dispens.

Dispens för uppdrag styrelseledamot i ideella föreningar medsom
mycket begränsat inslag affärsverksamhet har däremot beviljats.av
Det har varit fråga intäkter från affärsverksamhet traditionelltom av
slag såsom publikintäkter, bingo, lotteri och kiosk fråga varitnärsamt

icke traditionell verksamhet varit begränsadom men som av om-
fattning såsom arrendeinkomster från café och shop.

Dispens för styrelseuppdrag har lämnats i bolagäven ochägssom
drivs revisorsorganisationerna och organisationer där ledamöternaav
förutom revisorer redovisningskonsulter.är fallenI de har generell
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dispens inte för styrelseledamotskaplämnats bara också förutan
befattning verkställande direktör, vilket inneburit den enskildeattsom
revisorn inte har behövt söka dispens för del.egen

Dispens har vidare förlämnats styrelseuppdrag i bostadsrättsföre-
ningar i de fallen revisorn bor i föreningens fastighet, ellerpermanent
har fritidsbostad inklusive andelsstugor i föreningen och om
föreningens stadgar med lagen bostadsrättsföre-överensstämmer om
ningar.

Andra exempel denna dispenspå dispens för uppdragärtyp av som
styrelseledamot i ekonomisk förening driver småbåtshamnen som -
intäkter 95 000 förkronor revisor medlem i föreningen ochärsom-
har båtplats i hamnen.

Dispens har slutligen meddelats uppdrag viceså ordförande isom
lokalavdelning till Vuxenskolan meddelade bidragsberättigaden som

undervisning och inte uppdragsutbildning eller privat- eller företag-
finansierad utbildning.

Följande fall dispensexempel då inte erforderligär ochansetts
verksamheten i fråga inte heller otillåten.som

styrelseuppdrag i privatskola revisorn tillsammans med andrasom-
föräldrar bildat för sina barn.

styrelseuppdrag i fråga daghem drivs ekonomiskär om som som-
förening föräldrakooperativ och i vilket revisorn har barnettav
placerade.

styrelseuppdrag i föreningar verksamhet saknar affärsmässigavars-
inslag, exempelvis FrimurarsällskapordenssällskapRotary, forsk-
ningsstiftelser, försvarsorganisationer, Ruter idrottsföreningarDam,

helt finansierar verksamheten med medlemsavgifter och bidrag.som

16.4.2 innehavoch aktier och andelar iFörvärv av
rörelsedrivande företag

Aktiebolag

Enligt kollegiets bedömning kan konflikt med rörelseförbudeten
komma dels det aktiehanteringen bedrivs och delssättupp genom som

det inflytande den berörda rörelsen innehavetpågenom som ger.
När det gäller hanteringen i och för sig tillåtet värdepappers-ettav

innehav kan det enligt kollegiet ske i sådan former hanteringen iatt
sig konstituerar otillåten affärsverksamhet. Att dra bestämd gränsen
har kollegiet inte möjligt. Enligt kollegiet revisorn tillåtasmåsteansett

det fordras vårda sin privata ekonomi aktiv förvaltningom genom en
och inte passivitet eventuellt vanvårda densamma. Var gränsengenom
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går mellan tillåten aktiv förvaltning och otillåten affärsverksamhet när
det gäller personligt förmögenhetsinnehav i formett aktier ochav
andra andelar i rörelsedrivande företag har kollegiet inte Denangett.
omständigheten revisorn handhar sitt värdepappersinnehavatt i
bolagsform har kollegiet i den angivna tolkningspromemorianovan
dock inte bedömt otillåtet, under förutsättning ägarkretsen isom att ett
sådant bolag begränsad tillär revisorn och dennes familjnärstående.

frågaI vilka aktier och andelar kan innehas enligtgörsom som
kollegiet ingen skillnad mellan aktier i börsnoterade bolag och bolag

aktier OTC-på och väntelistor eller inoteras aktier i ickevars
noterade bolag.

Avgörande för bedömningen placeringen fårär sådan omfattningom
den kan reellt inflytande företag.att på I principett det enligtärettge

kollegiet alltid tillåtet minoritetspost,äga vilket i fåmansbolagatt en
kan innebära till 50 komma i konflikt medprocent, utan attupp
affärsverksamhetsförbudet. Utgångspunkten det frågaär äratt ettom
passivt ägande, dvs. ägande inte innebär revisorn driverett attsom
eller deltar i ledningen bolagets affärsverksamhet.av

Handelsbolag

Andelar handelsbolagi inte revisionsbolagär enligt kollegi-som ger
bedömning innehavaren sådan ställningets och sådana befogenheteren
redan innehavet strida affärsverksamhetsförbudet.att motanses

Kollegiets bedömning andelar i handelsbolag gällerav oavsett om
fråga förvaltningär aktier eller fastigheter. Som exempel kanom av

det falletnämnas revisorn delägare iär handelsbolagatt övrigaett vars
delägare inte närstående tillär revisorn, och fastighetsbe-äger ettsom
stånd. denPå grunden samtliga delägare i handelsbolagatt harett ett
odelat kollegiet bolagets verksamhet inte består iattansvar anser att
förvalta revisorns privata förmögenhet och revisorns innehavatt av
andelar i bolaget därför inte skall betraktas passiv förmögen-som en
hetsplacering Om det däremot frågaär minoritetspost i ettom en.
aktiebolag kan enligt kollegiets bedömning aktierposten ses som en
passiv förmögenhetsplacering revisorn inte deltar i bolagetsom
styrelse eller övriga ledning och inte firmatecknareär eller i övrigt tar
del i verksamheten.

2 Ett handelsbolag föreligger eller fleratvå har avtalat utövaattom gemensamt
näringsverksamheti bolag, § lagenl 1980:1102 handelsbolag och enkla bolag.om
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16.4 3 Fastighetsförvaltning
.

Innehav och förvaltning fastigheter har tidigare kollegiet inteav av
affärsverksamhet länge fastighetsbeståndetså inte varitutgöraansetts

alltför omfattande och utgjorts enbart bostadsfastigheter. Detav
förhållandet fastighetsrörelse ha sådan stabilitet ochatt ansetts en

föränderlighetsakna den och det risktagande förknippas medsom
sedvanlig affärsverksamhet har legat till grund for kollegiets stånd-
punkt inte sådan verksamhet affärsverksamhet i egentligatt anse som

utvecklingmening. Senare års fastighetsmarknaden harpå emellertid
medfört kollegiet lämnat denna ståndpunkt.att

Uthyrning fastighet regel otillåtenutgöraav anses numera som
affärsverksamhet, dispens lämnas regelmässigt verksamhetenmen om
har begränsad omfattning.en

de fall revisorn eller dennes revisionsbyrå disponerarI fastigheten
mindre inteoch endast del hyrs har dispens erforderlig.ut ansettsen

Enahanda bedömning har gjorts revisorn bosatt fastighetennär är på
tillsammansoch den med andra också bosatta där.äger I deärsom

fallen affärsverksamhethar således inte föreligga enligtansetts
kollegiet.

fall revisorn fastighetenI det eller tillsammans medäger ensam
familjennärstående eventuellt via bolag och revisorn eller dennes
revisionsbyrå disponerar fastigheten delvis och övervägande delen hyrs

verksamheten affärsverksamhet,har bedömts regelmässigtut som men
medgivits dispens.

Även i det fallet revisorn fastigheten tillsammans med andraäger
driver verksamhet i fastigheten eventuellt via bolag samtidigtsom
revisorn driver revisionsverksamhet i fastigheten har enahandasom en

bedömning gjorts i fråga affärsverksamhet och möjlighet tillom
dispens.

frågadet flera fastigheter enligt kollegiet möjlighetenNär är ärom
till från affärsverksamhetsförbudetdispens begränsad.något mer

det fall revisorn eller flera hyresfastigheterI elleräger en ensam
tillsammans familjennärståendemed eventuellt via bolag har dispens
beviljats för till fem mindre hyresfastigheter inklusive affärsloka-upp
ler.

det gäller industrifastigheter har dispens beviljatsNär i något
enstaka fall då mycket speciella skäl åberopats.
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16.4.4 Jordbrukskogsbruk

Även i fråga jordbruk har enligt kollegiet allmänt omfattandeom en
mening varit i detta sammanhang inte fullt kanatt jämställautman
jordbruksdrift med affärsverksamhet. Att drift störreannan ettav
diversifierat jordbruk innefattande skogsbrukäven affärsverk-utgör
samhet torde dock råda allmän enighet enligt kollegiet. Likaså attom,

finnsdet jordbruksdrift begränsadså omfattning den inte kanattav
affärsverksamhetutgöra får renodlad kapitalpla-utananses ses som en

cering eller hobbyverksamhet.en ren
detNär gäller gränsdragningen mellan affärsverksamhet och annan

verksamhet siggör emellertid enligt kollegiet likartad utvecklingen
gällande jordbruksområdetpå fastighetsområdet.på Enligtsom
kollegiets bedömning därför i normalfallet jordbruksdrift utgöraanses
affärsverksamhet sådant slag träffas affärsverksamhetsför-av som av
budet.

Dispens har dock enligt kollegiet inte nödvändig i de fall dåansetts
revisorn eller fleraäger jord-skogsbruk eller tillsammansett ensam
med familjennärstående eventuellt via bolag och den sammanlagda
arealen inte bedömts alltför kollegietsI praxis förekommerstor.vara
ställningstaganden med detta innehåll avseende arealer till 167upp
hektar. Faktorer vidvägts denna bedömning är arealstorlekensom
och revisorn delägare faktiskt deltar i verksamheten.om som
Äganderätten grundas i de här fallen regel på eller gåva.som arv

andra fallI har otillåten affärsverksamhet föreligga. I deansetts
fallen har dispens beviljats för till fastigheter och tilltreupp en
omfattning 380 hektar. Det skall här framhållas kollegiet hittillsav att
aldrig har avslagit ansökan dispens i dessa fall. Kollegiet haren om
vid denna bedömning beaktat följande omständigheter, nämligen om
fastigheten är utarrenderad, avverkningsrätt upplåtits, revisornom om
eller närstående bor fastighetenpå och hur del fastighetenstor av som
brukas.

Övrigt16.4.5

Ideell verksamhet eller hobby

Uppdrag Överförmyndare har inte omfattas affärsverk-som ansetts av
samhetsförbudet på den grunden fråga granskningäratt om av annans
förvaltning och därmed förbunden tillståndsgivning uppdragetsamt att

politiskt.är

338



sysslaVad får medrevisor1993:69sou en

tillämpligthar inte heller påAffársverksamhetsförbudet ansetts
och kommunalai kommunfullmäktigeuppdragpolitiska t.ex.

blir dock aktuell det frågabedömningnämnder. Annan ärom om
bolag ovan.i kommunala seuppdrag

affärsverksamhethar inte underUppdrag god ansetts sommansom
innefattat förvaltning rörelseinte harförutsättning uppdragetatt avav

för revisionsbyråsinomyrkesmässigt eller legateller skett enramen
verksamhet.

fråga varit handels-föreligga i fallharHobby näransetts ett om
revisor ägde tillsammansomständighet förelåg. EnFöljandebolag. -

i handelsbolag. Bolaget ägdedelnio andramed ettettpersoner
bränsle till delägarna och tillhyrdes såldeflygplan ibland ut samtsom

hyrde planet.dem som
i fall då revisor ingick iföreliggaHobbykaraktär har ansetts ett en

handelsbolag förmedlemmar bildatfem ägaorkester attsomen
jfr föregående exempel.Dispens medgavsorkesterutrustning.

Otillåten affärsverksamhet

bostadsrättsförening revisornivice ordförandeUppdrag utan attsom
otillåten affärsverksamhet.bedömtsi föreningen harhade bostad som

för Dagabk0ncemen.representantsade sig i det falletRevisorn vara
i revisornsledi affärsdrivande företagstyrelseuppdrag ettsom

affärsverksam-otillåtenbara bedömtskonsultverksamhet har inte som
revisornsinom förinte tillåten sysslahet ocksåutan ramensom en

yrkesverksamhet.
hantverksförening hari fabriks- ochstyrelseledamotUppdrag som

företagsaffärsdrivanderevisorninnebära representerar ettattansetts
affärsverksamhet.därmed otillåtenochintresse

särskilda bolagrevisorer lagt i underverksamheterOlika som
revisonsverksam-verksamheterifrågavarandeåberopande utgörattav

otillåten affärsverksamhet.kollegiet bedömtsi flera fallhet har somav
försäljningverksamheter kanexempel sådana nämnas,Som på av

revisionsuppdrag, kommunika-samband medADB utanprogramvara
översättningstjänster,brevavseende tele, telex,tionsservice etc.,

lagerbolag.och försäljningutbildningsverksamhet av
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16.4.6 Exempel på två fall från kollegiets praxis som
ifrågasatts FARav

Utrymmet för privat förmögenhetsförvaltning

I Dnr REV 30288, tagits efter anmälan, detsom upp en anonym var
fråga två auktoriserade revisorer tillsammans med fem andraom som

bildat Handelsbolaget Syltkrukan Invest i syfte köpa,personer att
förvalta och sälja värdepapper. Varje delägare satsade 5 000 kronor
i kapital disponerade 00015 kronoreget i kredit.samt Placeringarna
ägde i börsbolagstörre och begränsad omfattning.rum var av

Kollegiet uttalade auktoriserad revisor kanatt brytautanen att mot-
affársverksamhetsförbudet i 10 § RevF, eller tillsammans medensam
familjemedlem, inom vissa innehagränser värdepapper vårda sinsamt
ekonomi aktiv förvaltning, inte i detta syfte bilda bolaggenom en men
tillsammans med utomstående.

2. Utbildningsverksamhet

I Dnr REV 78191,U det fråga auktoriserat revisionsbolagettvar om
i i Dagens Industri rikta sig till någonsom utan uttaladen annons att

målgrupp inbjöd till avgiftsbelagt seminarium privatisering.ett om
Enligt bolaget skulle led i marknadsföringenettannonsen ses som av
bolaget och dess samlade kompetens. Avgiften täckte inte kostnaden. -
Kollegiet uttalade utbildning klienter kanatt betraktasav ettsom

naturligt led i revisors yrkesutövning eller revisionsbolagsen ett
verksamhet. Det gäller dock inte utbildningen vänder sig till andraom

klienter.än Verksamheten bedömdes på den grunden som annan
affärsverksamhet.
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för godreglerRevisorsorganisationemas16.5

revisorssed

regler16.5.1 FAR:s

Oförenlig verksamhetRegel 3 -

3 oförenligi regelredovisningssedför god sägsetikreglerFAR:sI -
oförenligverksamhet,bedrivainte får ärverksamhet ledamotatt som-

oberoende revisor.yrkespliktermed hans som
revisionsverksam-till dentill regelnanvisningarna sägsI att egna

heten räknas
därmedredovisningrevision ochavseendearbete samt samman--

hängande rådgivning,
och avgiftsären-övriga skatte-deklarations- ochavseendebiträde-

den,
områden därnärligganderevisorsyrketinom andrarådgivning-

besitter kompetens.eller hans byråledamoten
kan iblandverksamhetvidareanvisningarna sägsI att varaannan

allmänhetens tilltroförutsättningunderrevisorsyrketförenlig med att
Som exempelrubbas.objektivitet inte därigenomtill ledamotens
han samtidigtanställning lärare,får innehaledamotnämns att omsom

och förvalta elleromfattning,i betydanderevisorsyrketutövar egna
yrkesverksamheten,utanförförmögenhetsobjektnärståendes om

affärsverksamhet.aktivinnebärförvaltningen inte

regler16.5.2 SRS:s

Oförenlig verksamhet3Regel -

3 Oförenlig verksam-i Regelförregler ledamöterSRS etiska sägsI -
verksamhet ärfår sig sådanintehet ledamot ägnaatt somannan

fristående revisor.yrkesplikteroförenlig med hans som
oförhindrad drivatill regeln ledamotanvisningarna ärsägsI attatt

besittereller hans byråområden där hankonsult inomverksamhet som
databehandling inomorganisation,beskattning,exempelviskompetens,

områden,revisorsyrket närståenderedovisningsområdet och liknande
ochsamfundets stadgardärvid efterkommerförutsättning hanunder att

revisorssed.för goddess regler
eller uppdrag inomverksamhetanvisningarnaiVidare sägs att

förenliga medfall kani vissaområdenandra än sagts varasom nu
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revisorsyrket under förutsättning allmänhetens tilltro till ledamotensatt
objektivitet icke därigenom rubbas. Två exempel nämns. För det
första får ledamot inneha anställning lärare vid statliga, kommu-som

ellernala andra allmänt erkända undervisningsanstalter, hanom
samtidigt utövar revisorsyrket i betydande omfattning. För det andra
får ledamot förvalta förmögenhetsobjekt utanför yrkesverk-egna
samheten, förvaltningen icke innebär aktiv affärsverksamhet.om

16.5.3 The International Federation of Accountants, IFAC

Oförenlig verksamhet

IFAC har utfärdat etiska riktlinjer för yrkesrevisorer vilka i särskiltett
avsnitt behandlar frågan oförenlig verksamhet; Guideline Ethicsom on
for Professional Accountants, section 10 Activitiespart In--
compatible with the Practice of Public Accountancy.

Enligt dessa regler bör för det första inte yrkesrevisor samtidigten
sig i någon affärsverksamhet, anställningengagera eller annan

verksamhet försvagar eller kan försvaga hans integritet, objektivi-som
eller oberoende, eller revisorsyrketstet goda rykte. Sådana verksam-

heter enligtär den inledande regeln oförenliga med yrkesmässigtatt
tillhandahålla revisorstjänster.

I anslutning till bestämmelsen sägs den omständighetenatt att en
revisor samtidigt tillhandahåller två eller flera slag yrkesmässigaav
tjänster inte i sig försvagar revisorns integritet, objektivitet eller
oberoende.

Till sist sägs samtliga frånatt revisorns sida iengagemang annan
affärsverksamhet, anställning eller verksamhet saknar sambandsom
med revisionsverksamhet och medför hinder för revisornsom att
yrkesmässigt utföra sina plikter i enlighet med yrkets grundläggande
etiska principer skall oförenliga med revisorns yrkes-anses som
utövning.
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16.6 Utländska förhållanden

Danmark16.6.1

56 af 19, januar 1989 utfärdats iden Bekendtgörelse nr.I som
revisorer i 10 §anslutning till statsauktoriseredeLov sägs attom

statsauktoriserad revisor oförenlig medställningen advo-ärsom
verksamhet förutsätter offentligkatverksamhet eller annan som

omfattas näringslagenauktorisation eller tillstånd, med näring som av
hotelverksamhet, med ställningocheller lagen restaurant- somom

administratör, likvidator eller funktionärstyrelseledamot, direktör,
institution,övrigt anställd i näringsverksamhet ellereller i som en som

förvärvsverksamhet revision.driver änannan
det visar sig ifrågavarande verksamhetUndantag kan medges attom

ställning oberoende revisor. finnsinte påverkar revisorns Detsom
förklara andra verksamheter demöjlighet änäven att som nuen

ställningen statsauktoriserad revisor.oförenliga mednämnts somsom
28. februar 1989 statsauktoriseradeBekendgörelse nr. 125 afI om

anslutning redovisade bestämmel-verksamhet har i tillrevisorers ovan
föreskrifter meddelats.följandeser

statsauktoriserad revisors huvuduppgift revidera års-En är att
räkenskaper bistå med hjälp och råd-räkenskaper och andra samt

i samband med upprättandet räkenskaper Därutövergivning m.m.av
istatsauktoriserad revisor bistå med hjälp och rådgivningfår en

redovisning, administrativ organisation,angränsande områden, såsom
prospektering, finansiering, beskattning och ekonomiskbudgetering,

styrning 1 §.
får driva bankverksamhet,statsauktoriserad revisor inteEn

försäkringsverksamhet, förlagsverksamhet,börsmäklarverksamhet,
entreprenörverksamhet, rederiverksanlhet, befraktning, tullklarering,

eller teaterverksamhet, uthyrningsverksamhet ellerunderhållnings-
jämförlig Erhvervs- Selskabsstyrelsen fårverksamhet art. ogavannan

§.dispens från dessa bestämmelser. 2medge
nr. 126 af 28. februar 1989 registreradeAv Bekendgörelsen om

verksamhet framgår motsvarande bestämmelserrevisorers attm.m.
för registrerade revisorer.gäller
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l6.6.2 Finland

I Finland finns inte något förbud för revisor utöva verksam-att annan
het revision.än En revisor behöver inte fristående yrkes-vara en

i Finland.utövare

16.6.3 Norge

I Norge finns inte något förbud för revisor driva rådgivnings- elleratt
konsultverksamhet. I §5 revisorsloven och 10 14 §§ aksjeloven finns-
dock bestämmelser begränsar vilka kansom väljas tillpersoner som
revisor med hänsyn till kravet på revisorn skall oberoendeatt ivara
förhållande till den verksamhet han kontrollerar. Bestämmelsernasom

i de bestämmelsermotsvarar stort jävsett finns intagna i denom som
svenska aktiebolagslagen, nämligen revisorn inte fåratt ha något
ekonomiskt eller personligt intresse i denannat kontrollerade verksam-
heten. Som allmän regel gäller dessutom ingen kan väljasatt till
revisor det andra särskilda skäl inteom särskilt räknasav isom upp
nänmda lagrum föreligger sådana omständigheter är ägnadesom att
rubba tilliten till revisorns oavhängighet.

Om revisorn utför rådgivningstjänster till sin revisionsklient, gäller
revisorn inte fåratt sig så detta kan påverkaatt ellerengagera ge

upphov till tvivel hans oavhängighet.om
Enligt de etiska regler de statsauktoriserade revisorernassom

branschförening utfärdat får revisor inte utföra konsulttjänster till
revisionsklienter utförandet tjänsterna kan påverka ellerom väckaav
tvivel revisorns oavhängighet och objektivitet.om

16.7 Utredningen överväganden

16.7. 1 Affärsverksamhetsförbudet och kravet på
revisionsverksamhet

Som inledningsvis och påtalatsangetts såväl Kommerskolle-som av
gium FAR affärsverksamhetsförbudetsärsom innebörd svår att
bestämma. För det första måste drasgräns mellan begreppenen
revisionsverksamhet och annan affärsverksamhet, för det andra
mellan begreppen affärsverksamhet och annan verksamhet.

Det är emellertid inte tillräckligt klargöra innebördenatt av
begreppet affärsverksamhet. l bestämmelsen i första stycket första

344



sysslaVad fdr medrevisor1993:69 ensou

ledningendriva eller deltaga ianvänds uttrycket10 § RevFmeningen
Vadförbjudna området.för detaffärsverksamhetav att somange

bestämmas.uttryck ocksåmed detta måsteavses
innebär fullständigpåvisade svårigheternadeInte enens nu
emellertid visaregränsdragningsproblemem så.änredovisning ärav

ytterligare begrepp kräverl6.3.2 har konstaterats tvåavsnittetI att en
verksamhetrevision sammanhängandebestämning, nämligen med

med auktoriserad och godkändförenligverksamhetoch ärsom
det tillåtnayrkesutövning. först nämnda begreppetDetrevisors anger

godkända revisionsbolag.auktoriserade ochverksamhetsområdet för
vad tillåtet för andranämndasist begreppet ärDet anger som

revisionsbolag.
affärsverksamhetsförbudinte baraenskilde revisorn gällerdenFör

yrkesutövningen. revisor skallkrav En såsomockså särskilda påutan
§§ RevF. be-revisionsverksamhet 2 och 15 Dennayrke utöva

yrkesutövningenrevisionsverksamhet enbarttillgränsning rör som
revisor skallverksamhetdet slag utöva.revisor och som enanger av

bestämmelser intefår således enligt dessayrkesutövningRevisorns
får han irevisionsverksamhet. Annan verksamhetomfatta änannat

yrkesmässigt. verksamhetersker Deendast den inteprincip utöva om
strida nämnda kravi fråga påkommahär kan motutan attsom

eller hobbykaraktär.tillfälligyrkesverksamhet sådanaär natur avav
utbildning ställer här problemetrefererade fallet medtidigareDet

utbildningsverksamhetpraxiskollegietsEnligtsinpå spets. anses en
revisionsverksamhet, medantill klienterriktas utgöra ensom

interiktas till vidareutbildningsverksamhetmotsvarande en gruppsom
yrkesmässigtutbildningsverksamheten denSkerdet.utgöra ansesanses

tillfällig förvärvsverksamhetoch i fallaffärsverksamhet annatvara
Är revisionsbolagauktoriserat eller godkänthobby. deteller ett som

alltid ske yrkes-deninnebär dettaverksamheten,driver att anses
detlagligen medgeskan inte ävenoch dispensmässigt om av

oberoende inte rubbasbolagetsframgåromständigheterna att av
Är driver utbildnings-enskild revisordetverksamheten. somen

undermedges angivnadäremot dispenskanverksamheten nyss
dispens för verksamhetexempel kanförutsättningar. Som nämnas som
auktoriserat eller godkäntuniversitet och högskola. Ettvidlärare

sälja lärarkrafter tillförhindratsåledesrevisionsbolag är att
regleringen.enligt den nuvarandehögskoloruniversitet och

inte bara den enskildeAffärsverksamhetsförbudet sikte påtar
i övriga förhållanden,gälleryrkesutövare ävenrevisorn utansom

privatperson. Förbudet har dockrevisornförsåledes även som
omfattar endast drivande eller deltagandedetbegränsats på så sätt att

alltså tillåtet för enskildaffärsverksamhet. Detledningen äri enav
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revisor sig i affärsverksamhetatt revisionsverksam-änengagera annan
het bara han inte driver eller deltar i ledningen den.av

I det tidigare refererade fallet Syltkrukan, närmast avsåg för-som
mögenhetsförvaltning uttalade, Kommerskollegium de åtgärderatt
revisorn vidtog i princip hade kunnat godtas inte verksamhetenom
drivits i handelsbolagsform med bolagsmän utanför familjekretsen det
framgår inte utgången blivit annorlunda samtliga bolagsmänom om
varit auktoriserade eller godkända revisorer. Avgörande för be-
dömningen verksamheten kunde godtas inte verksamhetenom var som
sådan, dess ändamål den form under vilkenutan den bedrevs. Den
praxis kollegiet utvecklat innebär handelsbolagsformen inteatt kan
godtas dels för den konstituerar näringsverksamhetatt och dels fören

bolagsmännen har odelatatt finnsDetett dock undantag. Ettansvar.
exempel falletär med tlygplansuthyrning ett plan. I det fallet var
revisorn nio bolagsmän. Kollegiet ansåg inte affärsverksam-en av att
het förelåg det frågautan hobby.att Fallet framstårvar var om som
diskutabelt bakgrund den principiellamot ställning kollegiet i övrigtav
vidtagit i fråga handelsbolag.om

Ett fall där tillämpningen bestämmelsenannat förbudav motom
affärsverksamhet framstår tveksam falletär med Fabriks- ochsom
hantverksföreningen dnr REV 93288. En revisor ingick i styrelsen
för föreningen. Föreningen inteär själv affärsdrivande, ansågsmen

smittaändå revisorn på grund de affärsdrivande intressen denav
representerade. Revisorns uppdrag i styrelsen ansågs innebära ett
deltagande i ledningen affärsverksamhet än revisionsverk-av annan
samhet. Att nämnda uppdrag framstår oförenligt mednu rollensom

revisor har inte ifrågasatts. Däremot kan ifrågasättassom rekvisitetom
driva eller delta i ledningen av sin ordalydelse kan omfattasägasav

sådan situation.en
De exempel nämnts talar inte bara för densom nuvarandenu att

bestämmelsen i 10 § RevF bör avfattning också fören utanannan
vidgat tillämpningsområde.ett

Kravet på såsom yrke utöva revisionsverksamhetatt och förbudet
driva eller delta i ledningenmot att affärsverksamhet såledesav avser

skilda företeelsertvå bör hållas i sär. De har dock detsom gemensamt
det i bägge fallen är väsentligt föratt tolkningen innebörden draattav

mellangränsen begreppen revisionsverksamhet och annan affärs-
verksamhet revisionsverksamhet.än

Begreppet revisionsverksamhet innefattar flera andra verksamheter
lagstadgadän revision och revision. I Auktorisation-externannan

sutredningens betänkande Formerna for auktorisation revisorerav
H 1971:3 1l6 sägs med detta begreppm.m. böratt förståss.

revision, redovisning, organisation därmed sammanhängandesamt
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skattekonsultation. 1973:26rådgivning, däri inbegripen I 30,prop. s.
hänvisning till Auktorisationsutredningen uttalatmed vad dettasägs att

krav verksamhet just revisor,inte innebär på extern utansom
revisionsverksamhet omfatta andra formerbegreppet är ävenavsett att

revision, intern revision inom näringslivet eller revision-t.ex.av
taxeringsrevision, inom den offentliga sektorn.sverksamhet, Be-även

stämmelsen sålunda ganska vidsträckt. Också yrkesmässig verksam-är
redovisnings-, organisations- och konsultområdena ävenhet inom

skattekonsultation ingå. uttalanden vadAndraavses om som avses
irevisionsverksamhet har inte gjorts förarbetena tillmed begreppet

ifrågavarande författning.
AuktorisationsutredningenSammanfattningsvis kan densägas att av

gjorda bestämningen begreppet allmän föreställning deav ger en om
arbetsområden kan ingå i revisionsverksamhet, inte Ensom men mer.

förutsättningar för erhålla och behålla auktorisationlgod-flera att avav
kännande revisorn revisionsverksamhet yrke. Häravär utövaratt som

tidigare det tämligen självklara revision-följer redan sagts attsom
inte omfattas tillämpningsområdet för 10sverksamhet Det råderav

inte tvekan renodlad affärsverksamhetheller någon attom av
grossist- och detaljhandel, industriell verksam-traditionell såsomart,
förbjudna Bestämmelsen i 10 §het omfattas det området. förstaetc. av

sin förebildförsta meningen har i de handelskam-stycket sagtsom
före juli 1973 reglerade de auktoriserademarstadgor den lsom

revisorverksamhet och i vilka föreskrevs förbud förrevisorernas att
agenturrörelse eller driva eller delta i ledningenhandels- ellerutöva

affársföretag näringsverksamhet enligt regeringsformenMedav
industri, handel, jordbruk med binäringar,hantverk ochavses

bank- eller försäkringsrörelse, uthyrnings- eller förmed-skogsbruk,
lingsverksamhet, privat läkar- eller tandläkarverksamhet, konsult-,
revisions- eller advokatrörelse, hotell- eller restaurangrörelse samt

andra nöjesetablissemang. Osäkerhet hardrivande dans- och dockav
särskilt beträffande verksamheter ligger i gränsområdetuppstått som

verksamheter har karaktärrevisionsverksamhet och privatmot som av
förmögenhetsförvaltning eller ideelleller hobby ellerärsom av
politisk natur.

lagstiftning skapa säkerhet idet möjligtFråga ärär att genomom
skrivelse i första handgränsområdet. Kommerskollegiums gå utsynes

praxisdetaljerad kartläggning bör den kollegiet varitgörasatt en av
1973 sedan, efterutveckla sedan förmed år att att ett motsva-attom

3Jfr. näringsverksamhet i SOU 1972:15 161 och 8 kap. § punktenbegreppet 3 3s.
regeringsfonnen.
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rande arbete lagts ned på kartlägga den praxis utvecklatsatt isom
några andra relevanta länder, det finns några väsentligase om
skillnader och därefter överväga svensk praxis har utvecklats i taktom
med omvärlden eller i lagstiftarens intressenternasoch önskemål. Ut-
redningen har inte det möjligt under den tidansett ståttattvara som
till buds sådangöra kartläggning jämförelse.och I Danmark har ien
författningen gjorts katalog eller uppräkning de verksamheteren av en
revisor inte får Uppräkningenutöva. dock inteär uttömmande.
Möjlighet finns dels för förbjuda ytterligare verksamheter,att dels
efter dispens tillåta revisor iutöva katalogenatten upptagenen
verksamhet. Katalogen överensstämmer i med den praxisstort sett

utvecklats i Sverige, utesluter givetvis inte heller den,som gräns-men
dragningsproblem. Ett föruttryck detta bl.a,är dispensbestämmelsen
och möjligheten förbjuda verksamheter inteatt omfattassom av
katalogen. danskaDen dispensbestämmelsen här den i 10motsvarar
§ andra stycket RevF intagna dispensbestämmelsen. I detta samman-
hang förtjänar också framhållas i den upphävda i 16 §att numera
RevF gällde godkänd revisor fanns motsvarande förbudsbe-som en
stämmelse den danska.som

Även i Danmark förs debatt motsvarande den förs i Sverigeen som
i fråga revisorsyrkets Debattengränser. emellertidär inteom
begränsad till nämnda länder förs globalt. Utredningen kanutan som

detnämna arbete för närvarande pågår inom FN:sexempel som
ekonomiska och sociala råd, Intergovernmental Working Group of
Experts International Standards of Accounting and Reporting.on
Enligt utredningens uppfattning kan därför ifrågasättas kart-om en
läggning praxis i angivet syfte kan bli meningsfull. Revisorsyrketsav

nämligengränser är inte heller i vår omvärld. En sådanpermanenta
kartläggning kan dock meningsfull andra skäl, nämligen förvara av

längre tidöver huruvida fråganatt viss verksamhet skallen se om en
inom begreppet revisionsverksamhet har besvaratsanses rymmas

olika. En översiktlig beskrivning de verksamheter revisor fårav en
inom EG:s olikautöva medlemsstater lämnas i bilaga Activities of

the Profession the European Community.
När det gäller verksamheter ideell eller politisk bör dockav natur

här framhållas affärsverksamhetsförbudet för den enskildeatt revisorn
gäller drivande eller deltagande i ledningen affärsverksamhet.av en
Det innebär det givetvis inte finns hindernågot föratt revisoren av

medlem i idrottsförening, i konsumentkooperativ föreningvara en en
eller i bostadsrättsförening dennaäven affärsverksamhet.utövaren om
Lika självklart revisorär utanför affärsverksamhetsområdetatt kanen

vilkenutöva verksamhet han vill. Det finns således inte i förbudet
några begränsningar i fråga deltagande i exempelvis ideell ellerom en
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politisk fallen det i ideellverksamhet. I de verksamhet finnsen mer
inslageller mindre betydande affärsverksamhet får dock revisornav

praxis utvecklats i anslutning tillenligt den 10 § inteRevF drivasom
i ledningeneller delta den verksamheten se avsnittet 16.4.1av

styrelseuppdrag m.m.

16.7.2 syfteregel med uttalatEn

revisionsverksamhetenNär det gäller har i förstaFAR hand sigvänt
kollegiets bedömning i fråga sådana situationer närmot ansettom man

revisorns oberoende regel inte kan hotat. Som exempelatt som anses
utbildningsverksamhet icke-klienter.har Andra fallnämnts mot som

tagits exempel alltförpå bedömning försnäv gränsernasom en av
tillåten revisionsverksamhet har verksamhet medrört översättnings-
service försäljningoch lagerbolag och dataprogram.av

har särskilt sig kollegiet i vissaFAR fall skiljervänt påmot att om
konsultverksamheten riktar sig till revisions-redovisningsklienter eller
till krets i förstbredare på så nämnda fallsätt verksam-atten anses
heten revisionsverksamhet i vid bemärkelse och därmed tillåten,utgöra
medan verksamheten i sist nämnda fall i princip otillåtenutgöraanses
affärsverksamhet.

omständighetEn varit föremål för den FAR fram-annan som av
förda kritiken kollegiet i sin bedömning skillnadär mellangöratt
sådan konsultverksamhet Verksamhetsgren, dvs.utgör attsom en egen
den viss omfattning och led i revisionsbyrånsär affärsidé,är ettav
och sådan endast enstaka uppdrag tillfällig natursom avser av mera
i byråns verksamhet. Som exempel har uppdrag vanligtvisnämnts som
betecknas skrivbyråtjänster. först fallI nämnda bedöms sådansom
verksamhet ligga utanför området för revisionsverksamhet och som
otillåten affärsverksamhet. I sist nämnda fall har kollegiet godtagit
verksamheten.

När det gäller kritiken affärsverksamhetsförbudet har föremåletav
för denna framgår riktat sig gränssättningen för tillåtenmotsom ovan
revisionsverksamhet. Kritiken förbudetdet har emellertid ocksåav
riktat sig tillämpningen förbudet med avseende konsekven-påmot av

för revisorernas förmögenhetsuppbyggnad, dvs. det gällernärserna
revisorns privata sfár. Utgångspunkten för den kritiken det tidigareär

s.k. Syltkrukanfallet.nämnda
kollegiets prövningI har underförstått uppenbarligen legat en

bedömning verksamheten i fråga kan rubba omgivningensav om
förtroende för revisorns oberoende. de fall kollegietI bedömt att
verksamheten inte utgjort förnågot reellt hot detta förtroende har
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dispens givits för verksamheten. De bestämmelser i revisorsför-
ordningen kollegiet därvid tillämpat, 10 saknar emellertid varjesom
hänvisning till krav revisornpå inte får bedriva sådanett verksam-att
het kan rubba omgivningens förtroende för hans oberoende. I desom
fall det varit fråga motsvarande verksamhet auktoriseratettom en som
eller godkänt revisionsbolag varit i har dispens inte lagligenengagerat
kunnat meddelas.

De gjorda försöken till analys de regler enligt gällandenu av som
skallrätt vad revisoravgränsa respektive revisionsbolag får ochetten

inte får visargöra regelsystemet utomordentligtär komplicerat.att
Mot den bakgrunden det lättär förstå dispensprövningen vållatatt att
Kommerskollegium svårigheter.

Härtill kommer kriterierna för dispens saknar tydlig koppling tillatt
syftet med dispensgivningen. Ett naturligt kriterium för dispens bör
rimligen verksamheten inte rubbar eller är ägnadatt rubbavara att
förtroendet för revisorn. Detta kriterium kommer dock åtminstone inte
språkligt till iuttryck besluten. I stället får det intrycket attman
kollegiet i de enskilda fallen har vidgat eller krympt de olika begrepp

ingår i de gällande dispenskriterierna. Samtidigt vill detsom synas
dessa begreppsförskjutningar ändå har under-som om styrts av en

liggande önskan just sådana verksamheter inteatt acceptera ärsom
ägnade rubba förtroendet för revisorn.att

Enligt utredningens uppfattning bör författningsregel så näraen som
möjligt uttrycka syftet med regeln. Att saksäga ochen mena en annan
skapar inte bara tillämpningssvårigheter. försämrarDet också möjlig-
heterna få förståelse för regeltillämpningen hos dematt berörssom av
regeln. I själva verket vill det också motivet till densynas som om
nuvarande utformningen reglerna ingalunda är undvikaattav att
uttrycka syftet med dessa har sin grund i vissa föreställningarutan om
tillsynsmyndighetens möjligheter få till stånd effektiv kontrollen av

revisorerna inte sysslar med verksamheteratt ägnadeär rubbaattsom
förtroendet för revisorn.

Det har hävdats regel det slag FAR föreslagit skulleatt en av som
kasta bevisbördan jämfört med nuläget. åliggerNu det revisornom att
visa den verksamhet han driver revisionsverksamhetatt är ochsom
inte affärsverksamhet. fortsättningenI skulle det vila på tillsynsmyn-
digheten visa viss verksamhet inte kan rubba förtroendetatt föratt en
revisorns objektivitet och opartiskhet.

Verkligheten dockär betydligt komplicerad än vad dennamera
enkla beskrivning antyder. Ser till Kommerskollegiums praxisman
kan konstatera dispensprövningen i praktiken inte kommitattman att
bli beroende revisorn misslyckats eller lyckats visaav om att att en
viss verksamhet inte affärsverksamhetär eller verksamhet ärom en

350



Vad får revisor syssla med1993:69sou en

revisionsverksamhet eller Prövningen har i stället grundats på en
faktamängd tillförts ärendet huvudsakligen revisorn ochsom av som

sedan värderats myndigheten.av
En bedömning enligt den FAR föreslagna regeln torde frånav

processuell synpunkt bli mycket lik den tillämpas i nuläget.som
Revisorn kommer tillföra delenstörre faktaunderlaget. Myndig-att av
heten kommer sedan på grundval tillgängliga faktaatt avgöraav om
revisorns förtroende rubbas eller ej.

iInte någondera fallet det alltsåär fråga äkta bevisbördaom en
åvilar någon Det finns knappast heller skäl talaparterna.av att om

falsknågon bevisbörda.
En invändning förts fram den FAR föreslagnamotannan som av

regeln tillsynsmyndighetenär skulle få möjligheteratt sämre att
upptäcka revisor sigägnar verksamhet rubbarom en en som
förtroendet för honom. dagslägetI all verksam-attpresumeras annan
het revisionsverksamhetän skall anmälas för prövning denoavsett om
kan rubba förtroendet eller Detta kan myndig-garantera attsynas
heten får tillfälle fråganpröva förtroendet för revisorn. Medatt om
FAR:s förslag skulle revisorn själv få bedömninggöra en av om
verksamheten rubbar förtroendet för honom. Detta skulle medföra att
myndighetens praktiska möjligheter göra bedömningatt en egen
inskränktes. Med hänsyn till myndigheten kostnadsskäl inte kanatt av
utöva någon omfattande aktiv kontroll skulle risken öka förmer att
olämpliga verksamheter skall bli oupptäckta.

Den påvisade nackdelen med FAR:s förslag kan förefalla be-nu
tydelsefull. Den förutsätter dock revisorn medvetet skulle åsidosättaatt
förbudet verksamhet kan rubba förtroendet för honommot ellersom

hans omdöme brister. Under förutsättningar hosatt revisornsamma
riskerar myndigheten emellertid medäven nuvarande utformning av
reglerna inte få vetskap olämpliga verksamheter. framgåratt Detom
bl.a. de tidigare refererade fallentvå i avsnittet 16.4.6. Detav ena

efter anmälan, det efterandratogs annonsering i dags-upp en anonym
Det kan därför ifrågasättas myndighetens kontrollmöjlig-pressen. om

heter i praktiken försämras i någon nämnvärd utsträckning.
Utredningen bedömer dock faran för revisorerna skall sigägnaatt
olämpliga verksamheter utanför sin ordinarie verksamhet som

ganska begränsad. Dessutom torde det försvårt revisor attvara en
bedriva olämplig verksamhet det relativt kommerutan atten snart
fram.

Mot bakgrund det anförda utredningen den FARattav anser av
föreslagna regeln till skillnad från det gällande komplicerade regelsys-

uttrycker det materiellt önskvärda resultat börtemet eftersträvassom
det gällernär revisorns oberoende. Utredningen vidare denattanser
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FAR föreslagna regeln lämpar sig betydligt bättre förgrundav som
bedömningar enskilda fall det gällandeän regelsystemet.av nu
Slutligen utredningen risken för eventuellt minskadeattanser
kontrollmöjligheter för tillsynsmyndigheten är ganska ringa och

väl fördelenuppvägs än med regeln får utformningattmer av en som
adekvat utformadär i förhållande till det materiellt önskvärda

resultatet.
Utredningen föreslår därför i 10 § införsRevF regel detatt en av

slag föreslagit.FAR Enligt utredningens mening bör regeln gälla
det fråga enskildär revisor elleroavsett auktoriseratom ettom en

eller godkänd revisionsbolag enligt utredningens förslag i kapitel 18
Registerade revisionsbolag i förstället auktoriserade och godkända.
Utredningen föreslår därför den nuvarande bestämmelsen i 21 §att
RevF ändras i enlighet härmed. Som konsekvens dessa ändring-en av

föreslår utredningen vidare den nuvarande begränsningen förattar
auktoriserade och godkända revisionsbolags verksamhet till revision
och därmed sammanhängande verksamhet ändras till revision och
därmed förenlig verksamhet. Härigenom uppnås inte bara Över-
ensstämmelse med vad föreskrivs för enskild revisors verksamhetsom

också för vad föreskrivs för icke auktoriseratutan ellerettsom
godkänt revisionsbolags verksamhet.

Utredningen har även medövervägt, anledning det lämnadeav nu
förslaget till regeländring, införa bestämmelse motsvarande denatt en
tidigare i 16 § RevF myndigheten möjlighet förbjudaattsom gav en
viss verksamhet bedömdes olämplig för revisor Enutöva.som atten
sådan regel skulle kunna bli kraftfullt verktyg i myndighetensett
tillsynsarbete. Det nuvarande har emellertid inte visat detsystemet att
föreligger något behov sådan regel, det intepå sätt ärtrots attav en
ovanligt enskild revisor eller revisionsbolagatt sig ietten engagerar
olika verksamheter i gränslandet först söka dispens. Ut-utan att
redningens bedömning är denna bakgrund sådan regel förmot att en
närvarande inte aktuell.är
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17 Icke-revisorer iägaresom

revisionsbolag

17. 1 Inledning

denI tidigare nämnda skrivelsen den 26 oktober 1989 från Kommers-
kollegium till Civildepartementet med begäran översyn reglernaom av
för auktoriserade och godkända revisorer kollegiet även frågantar upp

andra revisorän bör få revisionsbolag.äga Enligtom personer
kollegiets uppfattning går den internationella utvecklingen vad avser
ägarförhållanden i företag där auktoriserade revisorer är verksamma

allt fler länder tillåter andra kvalificerademot att än revisoreratt ingår
Äveni ägarkretsen. EG:s åttonde bolagsdirektiv går enligt kollegiet i

linje med denna utveckling. Enligt direktivet krävs endast majorite-att
de röstberättigade i respektive flertaletten i ledningenav ettav

auktoriserat revisionsforetag uppfyller kraven för auktorisation som
revisor. Enligt de svenska reglerna får auktoriserat eller godkänt
revisionbolag endastägas auktoriserade respektive godkända ellerav
auktoriserade revisorer.

Om det leder till förändring ägandereglerna måste, enligten av
kollegiet, ändring ske även reglerna hos kvalificeraden av om vem en
revisor får anställd.vara

Nuvarande bestämmelser tillåter kvalificerad revisor atten vara
anställd endast hos auktoriserad eller godkänd revisor eller hos
auktoriserat eller godkänt revisionsbolag.

Från revisorshåll har begärts reglerna skall ändrasatt på så sätt att
inte auktoriseradeär och godkända revisorerpersoner skallsom

tillåtas bli delägare. Syftet har underlätta rekrytering-uppgetts attvara
till revisionsbyråerna högkvalificerade specialister inomen områdenav

berör revisionen. Konkurrerande företag, de konsult-som t.ex. stora
firmorna, kan i dag erbjuda incitament i form delägarskap inteav som

revisionsbyråernastår till buds. Internationellt blandatär delägar-ett
skap vanligt, och det oftaär vid samarbete över gränserna svårt att
förklara varför viss högkvalificerad specialist inte partner.ären

Utredningens direktiv berör inte direkt frågan vilkaom personer
får eller ingå iäga revisionsbolags ledning.ett Frågansom har

emellertid anknytning till den i direktivet angivna frågan om en
reglernaöversyn revisorernas oberoende ställning. Denav om som

utför lagstadgad revision skall inte bara inta oberoende ställning ien
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till klientbolaget vilket han kontrollerar också tillförhållande utan
i intresse kontrollen utförs. det perspektivetövriga intressenter Ivars

frågor får ha inflytande revisionsbolagsframstår över ettom vem som
centrala.verksamhet mycketsom

17.2 Gällande rätt

17.2. 1 Revision sbolag

nuvarande ordningen får den auktoriserats ellerEnligt den som
kvalificerade revisorer driva revisionsverksam-godkänts revisorsom

formi form rörelse eller under handelsbolaghet endast av egen av
aktiebolag, uppfyller Kommerskollegium föreskrivnaeller avsom

kvalificerad får således9 § RevF. revisor inte drivavillkor En
formrevisionsverksamhet under någon än nämnts.annan som nu

till undantag från den bestämmelsen finns inte.möjlighetNågon
revisionsverksarnhetfall kvalificerad revisor driver underFör det en

enligt de föreskrifterdessa bolagsformer får bolaget,någon av
bemyndigande i revisorförordningenkollegiet meddelat med stöd av

sådan förenlig27 §, inte verksamhet medärutöva än somannan
yrkesutövning 23 § KFS.auktoriserad och godkänd revisors En
sätta sinrevisor således inte verksamhet bolagkan påattgenom

verksamhetsområde.vidga sitt
form aktiebolag, får endast auktorise-Drivs verksamheten under av

revisor styrelseledamot eller styrelsesuppleant,rad eller godkänd vara
direktör eller firmatecknare.direktör, vice verkställandeverkställande

godkänd revisor får aktieägare. DrivsEndast auktoriserad och vara
form handelsbolag får endast auktoriserad ochverksamheten under av

firmatecknare eller prokurist. Drivsgodkänd revisor bolagsman,vara
i tillämpliga delarenskild rörelse gällerverksamheten motsvaran-som

handelsbolag § KFS. Något undantag förregler för 24de t.ex.som
kan enligtstyrelsesuppleanter lagenstyrelseledamöter och utsessom

styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och176:351 om
kvalificerade revisorerföreningar och inte har inteekonomiska ärsom

föreskrifterna.revisorsförordningen eller i kollegietssig igjorts vare

styrelserepresentation för de privatanstållda1245 har lagen1987:Genom lagen om
aktiebolagstyrelserepresentation för de anställda i och ekonomiska1976:335 om

januari Beslut med stöd äldre lag harupphört gälla den 1988.föreningar 1att som av
förrepresentation anställda arbetstagarrep-inrättafattats samt att utseatt omom

Ändringfortfarande. emellertid inte iresentanteri gäller har skett 18 ochstyrelse 19
§§ RevF.
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detNär gäller auktoriserade och godkända revisionsbolag har däremot
framgår det följande i revisorsförordningens 18 och 19 §§som av

medgetts undantag för på den grunden. Enligtutsettspersoner som
allmänna förvaltningsrättsliga principer får kollegiet inte heller utan
författningsstöd dispensera från sina föreskrifter. Det innebäregna att
reglerna i det påvisade avseendet flexiblaär för auktoriseradenu mer
och godkända revisionsbolag för andraän revisionsbolag.

17.2.2 Auktoriserade och godkända revisionsbolag

Ett revisionsbolag kan nämnts under vissa förutsättningarsom nyss
auktoriseras eller godkännas Kommerskollegium. Som förutsättningav
gäller därvid det skall fråga svensktatt handelsbolag ellerettvara om
svenskt aktiebolag driver revisionsverksamhet 1 § RevF.som
Bestämmelsen utesluter dels andra svenska verksamhetsformer, ex-
empelvis ekonomiska föreningar, dels utländska bolag från att
auktoriseras eller godkännas.

För handelsbolag skall kunna auktoriserasatt ett revisionsbolagsom
fordras, enligt bolagsavtalet, bolagetsatt verksamhet inte får omfatta

yrkesmässigän revision och därmedannat sammanhängande verksam-
het och bolagsmännen skall auktoriseradeatt revisorer 18 § 1vara st
RevF.

För aktiebolag skall kunna auktoriserasatt ett revisionsbolagsom
fordras enligt bolagsordningen, bolagetsatt verksamhet inte får
omfatta yrkesmässigän revision och därmedannat sammanhängande
verksamhet, enligt bolagsordningen, samtligaatt styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, är utsedda enligt lagen 1976:351som om
styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska
föreningar, verkställande direktören skallsamt auktoriseradevara
revisorer, och slutligen samtliga aktier ägsatt auktoriseradeav
revisorer 18 § 2 RevF. Bestämmelsernast utesluter således godkänd
revisor från ingå i lednings- och ägarkretsenatt i såväl auktoriserade
handelsbolag aktiebolag. När det gäller revisionsbolag intesom som

auktoriserade föreliggerär däremot inte något hinder såvälmot att
auktoriserade godkända revisorer ingår i denna kretssom oavsett
verksamhetsform.

För handelsbolag eller aktiebolagatt ett skall kunnaett godkännas
revisionsbolag gäller motsvarande villkor för auktorisation,som som
med det undantaget även godkänd revisor fåratt bolagsmanmen vara

i handelsbolag eller ingå i ägarkretsen,ett styrelseledamot,vara
styrelsesuppleant eller verkställande direktör i aktiebolag 19 §ett
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RevF. Bestämmelsen i det här avseende vad gäller förmotsvarar som
revisionsbolag i allmänhet ifr 24 § KFS.

i auktoriseratIngår eller godkänt revisionsbolags styrelseett
ledamöter och suppleanter utsedda enligt denär nämndasom ovan
lagen 1976:351 styrelserepresentation och dessa inteärom m.m.
auktoriserade respektive auktoriserade eller godkända revisorer skall
styrelsens flertal auktoriserade respektive auktoriseradeutgöras av
eller godkända revisorer §29 KFS.

Ett auktoriserat respektive godkänt revisionsbolags firma får tecknas
endast auktoriserad respektive auktoriserad eller godkänd revisorav
eller dess styrelse 30 § KFS.av

Om aktie eller i auktoriseratandel eller godkänt revisions-etten en
bolag har till auktoriseradövergått revisor respektiveänannan
auktoriserad eller godkänd revisor bolaget skyldigt omedelbartär att
anmäla detta till Kommerskollegium. Detsamma gäller delägaresom
auktorisation eller godkännande har upphört gälla. Bolaget äratt
vidare skyldigt skyndsamt vidta åtgärder bolagetsså samtligaatt att
aktier eller andelar auktoriseradåter respektive auktoriseradägs av
eller godkänd revisor 31 § KFS. revisionsbolagFör varken ärsom
auktoriserade eller godkända finns inte någon motsvarande regel som

bolaget möjlighet tidinom viss ordna ägarförhållandena. Ettattger
sådant bolag i princip upphöra omedelbart medmåste sin revision-
sverksamhet.

17.2.3 frånUndantag kraven på enbart kvalificeradeatt
revisorer skall ingå i lednings- och ägarkretsen

För revisionsbolag inte auktoriserade eller godkända gällerärsom
undantagslöst samtliga och i ledningen skallägareatt personer vara
kvalificerade revisorer Jfr 23 KFS.§ För auktoriserade eller

fårgodkända revisionsbolag Kommerskollegium det föreliggerom
särskilda skäl medge undantag från dessa krav 18 § 3 och 19 § 3st

RevF. motsvarande möjlighet till undantag forNågon de revisions-st
bolag inte auktoriserade eller godkända finns inteärsom som ovan
nämnts.

kollegietSåvitt utredningen känner till, har endast i fall tillämpatett
möjlighet till Genomifrågavarande undantag. beslutet, avsågsom

revisionsbolaget Price Waterhouse och såväl auktoriseradeägssom av
svenska utländska revisorer, har undantag gjorts för kravet på attsom
revisorer lednings-i och ägarkretsen skall endast Kommers-vara av
kollegium kvalificerade revisorer. Beslutet innebär dock inte ett
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frångående från regeln lednings- och ägarkretsenatt skall utgöras
enbart revisorer.av

Vid flera fall har fråga kommitäven undantag för godkändupp om
revisor i auktoriserat revisionsbolags ochägar- ledningskrets. Inte i
något dessa fall har kollegiet medgett undantag.av

17.2.4 Undantag från anställningsförbudet

Av föregåendedet framgår auktoriserad eller godkändatt revisoren
inte får anställd hos auktoriseradän eller godkändvara revisor,annan
auktoriserat eller godkänt revisionsbolag, bolag i 9 § RevFsom avses
dvs. rörelse, handelsbolag eller aktiebolag uppfylleregen desom
föreskrifter Kommerskollegiet meddelat för sådan verksamhet men

inte auktoriseratär eller godkänt revisionsbolag ellersom juridisk
Kommerskollegium särskilt har godtagit 10 §person lsom st

punkten 2 jfr. med 17 § RevF.
Bestämmelserna tillämpas sedan den 1 juli 1985 även i fråga om

godkänd revisor. För revisor har fått godkännande före dettaen som
datum 10 §är RevF tillämplig först från och med den 1 januari 1989.
Bakgrunden till 10 § RevF har gjorts tillämpligatt även på godkända
revisorer de ökadeär krav kvalificeradpå revision införts i bolagsom
och föreningar och den vikt det läggs på alla revisorer intaratt en
självständig ställning i förhållande till den revideras.som

Om det föreligger särskilda skäl kan Kommerskollegium även i
enskilda fall medge undantag från anställningsförbudet 10 § 2 st
RevF. Sådana undantag har gjorts huvudsakligen för anställning som
lärare i företagsekonomi Den hållning kollegiet intagit detnärm.m.
gäller dispenser i enskilda fall kännetecknas restriktivitet, vilketav

fåräven med den i författningstexten valda lokutionenanses avses
särskild skäl

När det gäller bestämmelserna kvalificerade revisorersom an-
ställning bör samtidigt framhållas bestämmelserna gäller varjeatt
anställning, dvs. inte bara anställning hos auktoriserat eller godkänt
revisionsbolag även anställning hosutan revisionsbolag.t.ex. annat

Genom juridisk varkenatt är auktoriserad elleren person som
godkänd revisionsbolag eller sådant revisionsbolag 9i §nämnssom
RevF, särskilt kan godtas sådan hos vilken auktorisera-som en person
de eller godkända revisorer får anställda, har kollegiet givitsvara en
möjlighet göra generellt undantag frånatt anställningsförbudet.ett Hos
juridiska godtas med stöd nämnda bestämmelserpersoner kansom av
således auktoriserade och godkända revisorer anställda utan attvara
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anställningsförbudet fördet krävs undantag från ochett var en av
dem.

Möjligheten i l0 § särskilt godta viss juridiskRevF att person
revisorarbetsgivare till kvalificerad har tillämpats i fall,såsom tre

Kommunförbundets revisionsavdelningnämligen dåvarande numera
Bohlins AB, LRF:s Revisionsbyrå AB och dåvarandeKomrev

Sparbankernas Revisionsbyrå numera avvecklat. samtliga fallenAB I
det varit fråga företag velat anställa auktoriseradehar om som

revisorer. Godtagandena skedde i samband med revisorsfrågornaatt
till1973 överfördes från handelskamrarna Kommerskollegium.år

Därefter inga ytterligare godtaganden förekommit välhar avslag.men
hänsyn till de krav EG:s åttonde bolagsdirektiv ställerMed påsom

få revisionsbolagsde skall ingå i och lednings-ägar-ettpersoner som
utredningen sammanhanget framhållakrets, vill i detta givnaatt

direktivetsgodtaganden bör i samband med villkoromprövas att
Direktivets medger inte frånintroduceras i svensk undantag dessarätt.

villkor.
beslutNär det gäller besvär de Kommerskollegium iöver som

särskilt fall meddelar med stöd revisorsförordningen eller med stödav
föreskrifter kollegiet enligt bemyndigande i förordningendeav

utfärdat, huvudregeln talan skall föras hos kammarrätten. frågaIär att
sådant beslut gäller undantag från bestämmelsernaom som om

anställning och ägarförhållanden i revisionsbolagkvalificerad revisors
förasdäremot talan besluten skall hos regeringen 29 §gäller att mot

revisorsförordningen.

17.2.5 motiv bär den nuvarande ordningenDe uppsom

vilka får ingå iBestämmelserna lednings ochom personer som
revisionsbolagen syftar till säkerställaägarkretsen i revisorernasatt

Genom begränsas till auktoriseradeoberoende ställning. kretsenatt
godkända har sig säkerställa helaoch revisorer ansett attman

yrkesfrágor förledningen den kunskap krävs revisions-har i attsom
erforderlig tyngd inte bara klientenbyrån skall ha ävengentemot utan

övriga Genom begränsningen kommer lednings-intressenter. ävenmot
yrkesmässigoch ägandekretsen bestå haratt av personer som en

koppling till och kan förväntas väl förtrogna medföretaget som vara
god och revisionssed kräveroch respektera vad revisors- ledningenav

Härtill samtliga iför revisionsbyrå. kommer kretsen medatten -
förundantag för eventuella styrelserepresentanter de anställda star-

behovunder Kommerskollegiets tillsyn och vid kan underkastats
disciplinär kollegiet.prövning av
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En avsikt med begränsa lednings- ochatt ägarkretsenannan till de
kvalificerade revisorerna har varit samtliga i kretsen skallatt personer
omfattas de oberoenderegler gäller för kvalificeradeav revisorer.som
Dessa regler omfattar bl.a. affärsverksamhetsförbudet och anställnings-
förbudet. Härigenom har velat säkerställa revisionsverksam-man att
heten inte påverkas sådana aüärsintressen eller andra ovid-av
kommande intressen kvalificerad revisor enligt dessa reglersom en
inte får ha. En ytterligare avsikt med dessa regler har varit att ge
uttryck för de kvalificerade revisorernaatt för allt arbeteansvarar som
urförs på revisionsbyrán.en

17.3 Revisorsdirektivet

Bestämmelser ägande inflytandeoch i godkända revisionsbolagom

ingressenI till det åttonde bolagsdirektivet 84253EEG, det s.k.
revisorsdirektivet, sägs med hänvisning till årsbokslutsdirektivet och
koncernredovisningsdirektivet kvalatt måste harmoni-

i fråga de behörigaärseras genomföra lagstad-om personer attsom
gad revision räkenskaper. Det bör säkerställas sådanaav att personer

oberoendeär och har anseende.ett gott
frågaI de behörigaär utföra sådanom revisionpersoner attsom
vidaresägs medlemsstaterna fdr godkännaatt såväl fysiska personer
revisionsbolag, vilka kan juridiskasom eller andravara personer

former bolag eller sammanslutningar. För sistav nämnda personer
används i direktivet samlingsbeteckning ordet revisionsbolag.som

När det gäller tillämpningsområdet har direktivets bestämmelser om
revisionsbolag begränsats till godkända revisionsbolag. Detta
innebär direktivets bestämmelser inteatt behöver tillämpas på andra
revisionsbolag, dvs. sådana bolag vilka omfattas bestämmelsernaav
i 9 § RevF och 24 § KFS. En revisor exempelvis väljer drivasom att
sin verksamhet i viss bolagsform begära bolagetutanen att att som
sådant skall godkännas utföra lagstadgad revision, inteär enligt
revisorsdirektivet förhindrad låta andra revisoreratt än fåpersoner ett
bestämmande inflytande över revisionsbolaget.

Ett revisionsbolag måste enligt direktivet artikel 2 uppfylla vissa
närmare villkor för godkännas utföra lagstadgadatt revision. Det
första villkoret fysiskaär utföratt revision på revisions-personer som
bolagets vägnar skall uppfylla villkoren för godkännande. Något krav
på de formellt måsteatt godkända föreskrivssett inte. Detvara
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ankommer varje medlemsstatpå bestämma dessutom faktisktatt ettom
godkännande föreligga.måste

Det andra villkoret majoritet röstetalet skall tillkommaär att en av
fysiska eller revisionsbolag uppfyller villkoren förpersoner som
godkännande. Inte heller i samband med detta villkor ställs krav upp

i fråga formelltpå måste godkända.att personerna vara
tredje villkoretDet ställs majoritetär ledamöternaattsom upp en av

i revisionsbolagets förvaltnings- ledningsorganeller fysiskamåste vara
eller revisionsbolag uppfyller villkoren för godkännande.personer som

krav nämnda formelltNågot på måste godkändaatt nu personer vara
inte heller ställts i medhar samband detta villkor.upp

förekommer i vissaDet fall förvaltnings- eller ledningsorganatt ett
fler ledamöter.inte har två För det fallet behöver inteän majoriteten

uppfylla villkoren för godkännande. Det i det fallet tillräckligtär om
det.görpersonernaen av

Om medlemsstat tillåter andra sådanaänatten personer personer
uppfyller direktivets villkor för godkännande får ingå i ettsom

godkänt revisionsbolags ägarkrets, ställs i artikel 27 särskilda krav på
medlemsstatens lagstiftning. falletI det skall medlemsstaten säkerställa

de aktieägare och andra delägare i sådana revisionsbolag deatt samt
ledamöter i dessa bolags förvaltnings-, lednings- och övervaknings-

inte uppfyller villkoren för godkännande inte ingriper iorgan som
revisionsarbetet på något oberoendet hos de fysiskasätt äventyrarsom

revisionsbolagets utförpå revisionsarbetet.vägnarpersoner som
direktivet inte vilka former ingripandenI inteanges av som avses,

vilkaheller omständigheter i övrigt skall föreligga för attsom en
beroendesituation föreligga.skall anses

artikel 25 jfr artikel 24 åläggs dock medlemsstaternaI i sinatt
lagstiftning föreskriva uppfyller villkoren föratt personer som

enligt direktivetgodkännande eller har godkänts inte bara skallsom
lagstadgadutföra revision med yrkesmässig också jfrutanomsorg

artikel 23 skall förbjudas utföra sådan revision, de inte ärom
oberoende enligt lagstiftning i den medlemsstat kräver revisionen.som

tillBakgrund bestämmelserna

EG-Kommissionens förslag OJ Cl 12, 13.5.1978, tillI No Minister-
föreslogs,rådet delägare, medlemmar,utom annat, att personer

ansvariga för ledning, administration, direktion eller tillsyn, intesom
personligen uppfyllde direktivets villkor för godkännas, inteatt
heller skulle inflytandenågot den lagstadgadeutöva över revision

utfördes revisionsbolagspå vägnar.ettsom
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Kommissionen föreslog vidare denna regel skulle kompletterasatt
med föreskrift lagstiftningen särskilt skulleatt säkerställaen om att
sådana inte fick delta i utseende eller byte revisorerpersoner av av

skulle utföra eller redan utförde revisionsuppdrag revisions-som på
bolagets Vidarevägnar. skulle enligt förslaget ifrågavarande lagstift-
ning säkerställaäven sådana inte heller fickatt revisornpersoner ge
några helst instruktioner i fråga utförandet revisionen.som om av

Kommissionen föreslog dessutom sådana inteatt personer som
uppfyllde direktivets villkor för godkännande inte heller skulle få bli
majoritetsägare i revisisonbolag tillkomna efter det bestämmelsernaatt
i det föreslagna direktivet hade antagits. För de redan existerande
revisionsbolagen föreslog kommissionen ägare inte uppfylldeatt som
direktivets villkor för godkännande inte heller skulle få öka sitt ägande
i dessa bolag efter denna tidpunkt.

17.4 Utländska förhållanden

Norden

l7.4.1 Danmark

DanmarkI auktorisationregistrering endast till fysiskages personer.

Av 11 § lov statsauktoriserede revisorer framgårom att stats-en
auktoriserad revisor får anställd endast hos andra statsauktorisera-vara
de revisorer eller i byrå enda uppgift drivaär revision-en attvars
sverksamhet och direktion, eller styrelsemajoriteten någonvars om
direktion inte finns, består statsauktoriserade revisorer.av

Revisionsbyråns företagsform inteär reglerad. En statsauktoriserad
revisor får dock inte tillsammans med inte själva ärpersoner som
statsauktoriserade revisorer andelaräga i revisionsbyråen vars
företagsform medför personligt betalningsansvar för byråns skulder.

finnsDet däremot inte hindernågot sådant samägande imot andra
företagsformer, under förutsättning ovanstående krav på direktionatt
respektive styrelsemajoritet uppfyllda.är
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l7.4.2 Norge

l Norge statsauktorisationregistrering endast till fysiskages personer.
finnsDet inga begränsningar det gäller statsauktoriseradenär

registerade revisorers anställning.
anslutning tillI 4 § revisionslagen jfr 10 12 §§ aktielagen har en-

reglering förskett sådana revisionsbolagnärmare betecknassom
Ävenansvariga bolag ansvarlig selskap. de ansvariga revisions-om

bolagen inte formellt auktoriseras eller registeras får de under vissa
förutsättningar kalla sig för statsauktoriserat respektiver registrerat
revisionsbolag. Enligt dessa föreskrifter räknas ansvarigt bolagett som
statsauktoriserad revisor majoriteten denär ansvariga ägarna ärav
statsauktoriserade revisorer, under förutsättning de övriga ansvarigaatt

registerade revisorer. Som registreradägarna är revisor räknas ett
ansvarigt bolag hälften eller flera denär ansvariga deltagarna ärav
registrerade revisorer, under förutsättning de övriga deltagarna är
statsauktoriserade revisorer.

Andra bolag ansvariga bolag räknasän statsauktoriserad revisorsom
statsauktoriserade revisorer majoritet i bolagetsutgörom en gene-

ralförsamling och styrelse, och registrerad revisor registreradesom om
revisorer majoritet i bolagetsutgör generalförsamling och styrelse.en

sist nämndaDet gäller statsauktoriseradeäven och registreradeom
revisorer tillsammans majoritet.utgör en

Föreskrifterna innebär förbud för andra norska revisoreränett att
deltagare och iägare ansvarigt bolag skall drivaettvara som

revisionsverksamhet. När det gäller andra revisionsbolag detär
tillräckligt majoriteten deltagarna norska revisorer.äratt av

17.4.3 Finland

FinlandI auktorisation till revisionsbolag.ges
Centralhandelskammarens revisorsnämnd kan auktorisera revi-som

sionssamfund a i Finland registrerat bolag eller kommandit-öppet
bolag, bolagsavtal föreskriver bolagets verksamhetsområde ärattvars
revision därtilloch hörande verksamhet, samtliga bolagsmän skallatt

Centralhandelskammaren godkända revisorer eller revisions-vara av
samfund verkställande direktören och vice verkställandesamt att
direktören, såvida bolaget har sådana funktionärer, skall vara av
Centralhandelskammaren godkända revisorer; b i Finland registrerat
aktiebolag eller andelslag, bolagsavtal eller stadgar föreskrivet attvars
bolagets eller andelslagets verksamhetsområde revision ochär därtill
hörande verksamhet, alla aktier eller andelaräger skallatt som vara
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Centralhandelskammaren godkända revisorer eller revisionssamfundav
styrelsemedlemmar, suppleanter och verkställande direktören,samt att

såvida bolaget eller andelsbolaget har sådan funktionärer, skall vara
Centralhandelskammaren godkända revisorer.av

Motsvarande förutsättningar skall uppfyllda för att ettvara
revisionssamfund skall få godkännas.

EG

17.4.4 Tyskland

I Tyskland auktorisation till revisionsbolag.ges
Enligt 319 § HGB får Wirtschaftsprüfer och Wirtschaftsprüfer-bolag

vilka kan jämförasnärmast med auktoriserad revisor och auktoriserat
Ävenrevisionsbolag utföra lagstadgad revision. vereidigte Buchfprü-

fer och Buchprüfer-bolag vilka kan jämförasnärmast med godkänd
revisor och godkänt revisionsbolag får utföra sådan revision i
medelstora bolag Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Ett Wirtschaftprüfer-bolag får drivas i följande verksamhetsfonner;
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung i vissa fall öppnasamt som
handels- och kommandibolag 27 § WPO.

Som förutsättning gäller därvid samtliga styrelsemedlemmar,att
verkställande direktör och de personligt ansvariga bolagsmännen är
Wirtschaftsprüfer 28 § första stycket WPO

Undantag får från dennagöras huvudregel. För det fall revisions-
bolagets verksamhet kräver kompetens denän Wirts-annan som en
chaftsprüfer har får vid sidan Wirtschaftsprüfer godtasävenav
vereidigte Buchprüfer Steuerberater,och liksom särskilt dugliga

inom andra yrkesinriktningar andra stycket.personer
Som villkor gäller dock Wirtschaftsprüfer skall i majoritet.att vara

Om styrelse, verkställande direktör eller de personligt ansvariga
bolagsmännen inte flerär tvåän skall minstsammantaget personer, en

dem Wirtschaftsprüfer.av vara
Motsvarande undantag från kravet personkretsen skallatt vara

begränsad till enbart Wirtschaftsprüfer får föräven göras personer
Äveni utlandet får utföra lagstadgad revision. i det fallet gällersom

majoriteten skall Wirtschaftsprüfer.utgöras Omatt personkretsenav
begränsad tillär två gäller minst skall Wirts-attpersoner en vara

chaftsprüfer tredje stycket.
För Buchfrüfungs-bolag gäller motsvarande regler 130 § WPO.
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17 .4.5 Storbritannien

Revisionsbyråer inte består enbart auktoriserade revisorersom av
Chartered Accountants får enligt de regler gäller sedan den lsom
november 1991 för medlemmar i ICA The Institute of Cartered
Accountants England and Wales och motsvarande institut i
Skottland kalla sig för auktoriserade Chartered Accountants. Som
förutsättning gäller därvid minst 75 delägarna iatt procent ettav
sådant bolag måste auktoriserade revisorer, och minst 75attvara

samtidigtrösterna måste kontrolleras revisorerna.procent av av
Tidigare gällde samtliga måste auktoriseradeatt personer vara
revisorer.

Enligt institutets uppfattning borde de reglerna medföranya en
ökning antalet auktoriserade revisionsbolag, samtidigt bortav tamen
varje möjligt till tvivel införa 75-procentsregel förattgenom en
företag auktoriserade utföra revision.att

De delägare inte revisorerär måste underkasta sig institutetssom
regler för god revisors- och revisionssed och disciplinförfarande.
Ansvaret för dessa delägare verkligen underkastar sig dessa regleratt
vilar revisionsbyrån.på

revisionsbyråEn samtliga delägare inte auktoriseradeärvars
revisorer måste i sin kontakt med omgivningen måste klargöra detta
förhållande och vilka dessaange personer

Övrigal7.4.6 EG-stater

Belgien föreliggerI ingen begränsning vad gäller revisionsbyråns
bolagsform. Samtliga ägarebolagsmän, de in- elleräroavsett om
utlänningar, måste yrkesrevisorer. Revisorn får intevara vara
bolagsman i revisonsbyrå i vilkenän han också måstemer en vara
yrkesverksam. majoritetEn aktierna och röstvärdet måste till-av
komma yrkesrevisorer. Revisionsbolagets ledning måste utgöras av en
majoritet yrkesrevisorer. Endast fysiska får ingå i bolagsled-personer
ningen.

I Frankrike gäller vissa begränsningar för revisionsbyråns bolags-
form bolagsformerna SNC och SCS inte förär öppna revisionsbolag.

ÄrTre fjärdedelar ägarnabolagsmännen måste yrkesrevisorer.av vara
revisionsbyrån registrerad krävs samtliga ägarebolagsmänatt är
yrkesrevisorer. Något krav på ägarnabolagsmännen skallatt vara
yrkesverksamma ställs inte Tre fjärdedelar styrelsen måsteupp. av

yrkesrevisorer.utgöras Verkställande direktör måste yrkes-av vara
revisor.
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GreklandI tillåts huvudöver inte revisionsbyråer.taget
Irland tillåtsI endast handelsbolagsformen för revisionsbyråer. Tre

fjärdedelar bolagsmännen måste yrkesrevisorer, ochav trevara
fjärdedelar kapitalinsatsen och röstvärdet måste tillkomma yrkes-av
revisorer medlemmar ICAl.är Ledningen revisionsbyrånsom av av
måste yrkesrevisorerutövas medlemmar ICAI.ärav som av

föreliggerI Italien ingen begränsning vad gäller revisionsbyråns
bolagsform. revisionsbyråerFör drivs i aktiebolagsform 0.dyl.som
fordras samtliga delägare godkända.är För revisionsbyråeratt som
drivs i handelsbolagsform krävs majoritet godkändaär yrkes-att en
revisorer. Ledningen revisionsbyrån måste utövas yrkesrevisorerav av
med minst fem erfarenhet.års

I Luxemburg föreligger inte heller någon begränsning vad gäller
revisionsbyråns bolagsform. En majoritet röstetalet måste innehasav

fysiska erhållit godkännande revisorsyrketutövaattav personer som
i Luxemburg. Likaså måste majoritet revisionsbyråns ledningen av

fysiskautgöras erhållit godkännande utövaav personer attsom
revisorsyrket i Luxemburg.

I Nederländerna tillåts samtliga bolagsformer för revisionsbyrå.en
Samtliga eller bolagsmänägare måste yrkesrevisorer. Likasåvara
måste samtliga i revisionsbyrås ledning yrkes-personer en vara
revisorer.

I Portugal tillåts endast handelsbolag. Samtliga bolagsmän måste
yrkesrevisorer. Ledningen revisionsbyrå får endast utövasvara av en

yrkesrevisorer.av
Spanien tillåtsI samtliga bolagsformer för revisionsbyrå. Somen

ellerägare bolagsmän godtas endast fysiska Majoritetenpersoner. av
insatt kapital eller röstetal skall tillkomma verksamma yrkesrevisorer.
Ledningen revisionsbyrån skall yrkesverksammautövasav av
revisorer.

17.5 Utredningens överväganden

Enligt revisorsförordningen får endast auktoriserad revisor vara
aktieägare i auktoriserat revisionsbolag drivs i form aktiebolagsom av
eller delägare i auktoriserat revisionsbolag drivs i formvara som av
handelsbolag 18 § RevF. I godkända aktiebolag och godkända
handelsbolag får endast auktoriserade eller godkända revisorer vara
aktieägare eller delägare 19 § RevF. Möjlighet till undantag finns

denna möjlighet har tillämpats mycket restriktivt. Genommen
föreskrifter Kommerskollegium den tillåtnaär ägarkretsen ocksåav

365



Icke-revisorer i revisionsbolagägaresom sou 1993:96

begränsad till auktoriserade och godkända revisorer dessa driverom
revisionsverksamhet i form aktiebolag eller handelsbolag utanav att
bolaget auktoriserat ellerär godkänt 24 § KFS.

Revisorsdirektivet hindrar inte de svenska reglerna ägarbe-att om
gränsning mjukas Enligt artikel 2.1 b iiioch i revisors-upp.
direktivet får revisionsbolag godkännas majoritetett om en av
röstetalet tillkommer fysiska eller revisionsbolagpersoner som
uppfyller förutsättningarna för bli godkända enligt direktivet.att
Samma villkor gäller för majoritet ledamöterna i revisions-en av
bolagets förvaltnings- eller ledningsorgan.

Bestämmelserna i artikel 2 alltsåsätter där majoritetenspärr ien
ägandet i förvaltnings- och ledningsorgan övergår sådanasamt på

inte kvalificeradeägare revisorer.är De önskemål framförtssom som
inom utredningen i denna del har dock vid högststannat att en
fjärdedel ägandet och inflytandet i ledningen skulle få tillkommaav

inte kvalificerade revisorerär verksammaär inompersoner som men
revisionsbolaget.

De redovisade reglerna i artikel 2 sikte detpå formellatarnu
inflytande icke-revisorer kan ha i egenskap I artikel 27ägare.som av
i revisorsdirektivet finns regel sikte detpå informellataren som
inflytande delägande icke-revisorer kan ha. Enligt denna artikelsom
skall medlemsstaterna säkerställa i varje fall de aktieägare ochatt
andra delägare i godkända revisionsbolag de ledamöter i dessasamt
bolags förvaltnings-, lednings- och övervakningsorgan, isom en
medlemsstat inte personligen uppfyller direktivets villkor för att
utföra lagstadgad revision, inte ingriper i revisionsarbetet på något sätt

oberoendetäventyrar hos de fysiska revisions-påsom personer som
bolagens reviderar bokslutshandlingarna.vägnar

Regeln i artikel 27 innebär alltså Sverige de gällandeatt om
reglerna ägandet mjukas måste säkerställa de icke-revisorerattom upp

blir i revisionsbolagägare uppfyller förutsättningarna försom som
godkännande enligt revisorsdirektivet inte kan ingripa i revisions-
arbetet på sätt äventyrar oberoendet hos de revisorerett som som
reviderar bolagetspå vägnar.

En bolagsman i handelsbolag kan fatta beslut binder deett som
övriga bolagsmännen. En bolagsman inte kvalificeradär revisorsom
skulle således handpå kunna träffa beslut för bolagets räkning.egen

sådanEn möjlighet kan inte förenlig med direktivets krav på attanses
godkända revisorer skall ha ägarmajoritet och majoritet i förvaltnings-

ledningsorgan.och Utredningen utesluter därför möjligheten tillåtaatt
andra kvalificeradeän revisorer delägare i revisionsbolagatt vara som
drivs i form handelsbolag. Att intedet kan bli fråga tillåtaattav om
andra delägare i handelsbolagen kvalificeradeän revisorer kan inte få

366



Icke-revisorer i revisionsbolagägare1993:69sou som

marginell betydelse. Den heltän övervägande andelenannat av
revisionsbolagen i Sverige drivs i aktiebolagsform.

Som skäl för möjlighet föröppna andra kvalificeradeänatt
revisorer bli i revisionsbolagägare och delta i ledningen sådanaatt av
bolag har åberopats revisionsbolagen har behov erbjudaatt attav
sådana specialister behövs i revisionsarbetet möjlighet få delattsom

de värden skapas i bolaget villkorpå lika med revisorerna. Fårav som
sådana specialister bli delägare stärks deras bindning till bolaget vilket
förbättrar förutsättningarna för bolagets långsiktiga lönsamhet och
överlevnadsförmåga. har ocksåDet anförts det utomlands skeratt en
utveckling i riktning ökat delägande för specialister i revisions-mot
bolag och den pågående internationaliseringen leder tillatt en
konkurrens motiverargränsernaöver svenska revisionsbolagattsom
inte bör hämmade i sin verksamhet sina utländskaänvara mer
konkurrenter.

de sålunda anförda fördelarnaMot med förslaget bör ställas de
värderingar ligger till grund för den nuvarande utformningensom av
regleringen i det aktuella avseendet. Begränsningen ägarkretsen iav
bolagen har motiverats fiera skäl. harMan önskat säkerställaav
revisorernas oberoende ställning. ledningen iHela företaget bör ha den
kunskap i yrkesfrågor krävs för revisionbyrån skall haattsom
erforderlig intetyngd bara klienten även Övrigamot utan mot
intressenter. Lednings- och ägandekretsen bör väl förtrogna medvara
och respektera vad revisors-god och revisionssed kräver. Hela denna
krets bör tillsynstå under och kunna underkastas disciplinär prövning.
Revisionsverksamheten får inte påverkas sådana ovidkommandeav
affärs- eller andra intressen det fritt förstår andra kvalificera-änsom
de revisorer ha.att

Den grundläggande princip kommer till uttryck i dessa motivsom
kan sammanfattas revisionsverksamhetenså skall bedrivas objektivtatt

inflytandeoch ovidkommande intressen. I övrigt motivenutan av ger
uttryck för uppfattning det kan befaras utomstående ägareatt atten
inte i lika hög utsträckning de kvalificerade revisorerna kommersom

respektera revisorssedgod och god revisionssed avsaknadatt samt att
sanktionsmöjligheter sådana innebär risker förägare olämpligamotav

beteenden från sida.deras
Utredningen vill inte invända det sagda. Risken förmot nu

olämpliga beteenden bör rimligtvis öka inteägare harom som en
kvalificerad revisors utbildning och erfarenhet och inte heller är
underkastade disciplinansvar får bli delägare. Det finns därför
anledning klargöra hur mycket denna risk ökar.att

I det fortsatta kallas deresonemanget utan attpersoner som vara
auktoriserade, godkända eller i framtiden EG-godkända för med-
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hjälpare denär arbetar revisionsbolag. I första handett avses
specialister, det gäller isägs princip inte bara för specialistermen som

föräven andra medarbetareutan på byråerna.
En första utgångspunkt bör revisionsbolag i intresseatt ettvara eget

skulle pröva detägare aktuella slaget innan de släpptes innoga iav
bolaget. Risk finns olämpligt beteende drabbaratt ett någon
ansvarig revisor eller själva bolaget. Redan i det sagda liggernu
därför inte obetydlig begränsning risken för olämpliga be-en av
teenden.

En genomgång vilka olämpliga beteenden kan tänkas före-av som
komma kan lämpligen från vissautgå typiska situationer. Den fortsatta
diskussionen innehåller jämförelser mellan nuläget i sådana typsituatio-

och det läge kan uppkommaväntas medhjälparen skullener som om
delägare.vara

En vanlig situation i nuläget torde när någon arbetarvara som
medhjälpare till bolagsstämman vald revisor. Det förekommeren av

medhjälparen fel igör sådana situationer.att Kan det påvisas denatt
ansvarige revisorn har del i felet kan disciplinär åtgärd riktas mot
denne. I fall uteblir i regel sanktioner det inteannat undantagsvisom
går påvisa revisionsbolaget bär föratt feletatt och detta bolagansvar
är auktoriserat eller godkänt. förhållandetDet medhjälparen äratt

ellerägare ingår i bolagsledningen skulle i normala fall knappast
komma medföra någon skillnad.att

Man kan dock i och för sig tänka sig fall där den ansvarige revisorn
befinner sig i psykologiskt underläge i förhållande tillett sin med-
hjälpare därför denne delägareär i bolagetatt och kanske också
Styrelsemedlem i detta medan revisorn har underordnad ställning.en
Denna situation skiljer sig dock troligen endast obetydligt från en
situation kan inträffa iäven nuläget, nämligen där medhjälparesom en

inte revisorär visserligen inte delägareär har lång erfaren-som men
het från revisionsarbete och anseende i bolaget och den ansvarigegott
revisorn relativt oerfaren.är

En typsituation är revisionsbolagnär för revisionskli-annan ett en
räkning utför uppdrag inteents utgör del något revision-som en av

suppdrag. Det torde ganska vanligt med sådana uppdrag ivara
nuläget. kännedomDen företagets förhållanden och den särskildaom
relation till detta revisionsuppdraget gör det kan liggasom näraattger
till hands för företaget anlita revisorer i detta revisionsbolagatt eller
deras medhjälpare för vissa uppdrag vid sidan själva revisionsupp-av
draget.

Att sådana uppdrag kan revisionsbolagetssätta och den för
revisionen ansvarige revisorns oberoende i fara råder knappast någon
tvekan Som exempel kanpå nämnas uppdraget föranlederom. att

368



Icke-revisorer revisionsbolagiägare1993:69sou som

medhjälparen råd i fråga kommer granskasatt attge en som senare
inom för revisionsuppdraget. Det dock svårt föreställaär sigattramen

det förhållandet medhjälpare delägare eller bådeär delägareatt att en
delansvarigoch i bolagets ledning skulle i obetydligänannat

utsträckning öka risken för otillbörligt handlande i samband med
uppdrag klient vid sidan revisionsuppdrag klientetten av samma
jämfört med sådana fall där medhjälparen inte delägare.är Den
riskökning möjligen skulle föreställakunna sig skulle kunnasom man
inträffa vid situationer psykologiskt underläge liknade denav som nyss
påvisats i anslutning till medhjälpare vid självaresonemanget om
revisionsuppdraget.

typsituationEn medhjälparen för bolagetsär när räkningannan
utför uppdrag företag inte revideras bolaget. Här detärett som av
i praktiken svårt utkräva reelltnågot formellt ansvarigatt ansvar av en
revisor. Exempel på olämpliga beteenden i denna situation kan vara

vederbörande uppdrag konkurrent tillgör företagatt etten som
Ävenrevideras bolaget. här torde det dock inte uppkomma någonav

beaktansvärd skillnad medhjälparen skulle delägare och ävenom vara
styrelsemedlem jämfört med nuläget. förhållandetDet medhjälparenatt

delägare kan möjligen försvåraär de negativa effekterna företagetspå
anseende, risken för fel torde lika uppdragetstor oavsettmen vara om
utförs medhjälpare delägare eller medhjälpareärav en som en som
inte delägare. Möjligen skulle skillnadär kunna bestå i riskenatten
för olämpliga beteenden mindre med delägareär medänen en
medhjälpare inte delägare, därför delägarenär att satsatsom som

i bolaget har förlora bolagets anseende skadasatt attpengar mer
Åvid avslöjande den medhjälpareän inte delägare.är andraett som

sidan skulle det kunna hävdas frestelsen olämpligaatt att t.ex. ta
uppdrag för den medhjälpareär större har investerat isom pengar
företaget och kan företagetsöka vinst uppdraget för denängenom

inte kan få del i sådan vinstökning.som en
kvalificerad revisorEn får enligt gällande regler inte driva eller

delta i ledningen affärsverksamhet 10 § RevF. Driver sådanav en
revisor revisionsverksamhet i form aktiebolag får bolaget inte utövaav

verksamhet sådan, förenlig medän auktoriseradär ochannan som
godkänd revisors yrkesutövning 24 § KFS. Syftet med dessa regler

säkerställa revisorns oberoende.är Den tilltagande användningenatt
i revisionsbolagen specialister, inte kvalificerade revisorer,ärav som
har medfört incitament utnyttja dessa specialister för uppdrag medatt
allt anknytning till den egentliga revisionsverksamheten.svagare
Denna expansion revisionsbolagens verksamhet har i den allmännaav
debatten kunna urholka effekterna de nyssnämnda reglernaansetts av
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med syfte säkerställa de kvalificeradeatt revisorernas och revisions-
bolagens oberoende.

Om medhjälpare är specialister får bli delägare i revisions-som
bolagen och delta i styrelsen kan föreställat.ex sig dessaattman
specialister kan använda sitt ökade inflytande till främjaatt en
ytterligare expansion uppdragsverksamheten och därmed också Ökaav
faran för revisorernas oberoende.

Givetvis kan det inte uteslutas inflytandestörre för med-att ett
hjälparna ökar trycket expandera uppdragsverksamheten.att Det är
dock inte sannolikt denna ökning blir särskiltatt Avgörande förstor.

visst uppdrag skall sökas ellerett bolag torde underom allatas ettav
förhållanden i allt väsentligt komma dels uppdragstaga-att styras av

uppfattning huruvida uppdraget kan sätta revisorernasrens ellerom
bolagets oberoende i fara, dels uppdraget uppfattas lönsamtav om som
eller Dessa faktorer ändras inte den presumtive utförarenom av
uppdraget delägareär eller inte. Risken för mindre ansvarskän-att en
nande specialist driver fram uppdrag dettaatt framstårett tas trots att

olämpligt med hänsyn till bolagets eller någon revisorssom att
oberoende i farasätts bör dessutom kunna begränsas effektivt genom

det säkerställs majoritet blandatt att ägarna och i styrelsen ären
kvalificerade revisorer.

Utredningen finner det svårt på förhand bedöma värdetatt deav
skäl anförts till stöd för andra kvalificeradesom att änpersoner
revisorer bör bli delägare i revisionsbolagen. I princip bör man
dock kunna frånutgå förbudet in medhjälpareatt delägareatt ta som

restriktionär på verksamheten försvagar dess konkurrenskraft.en som
Som försvar för denna restriktion skulle kunna anföras revisions-att
bolagen, detnär gäller de uppdrag utförs kvalificeradesom av
medhjälpare, befinner sig i konkurrens dessa uppdrag med olikaom
konsultföretag i sin har den restriktionen på sintur verksamhetsom

de inte får åta sig revisionsuppdrag.att Att kompensera konkur-en
rensbegränsande reglering med konkurrensbegränsandeen annan
reglering finner utredningen dock förkastligt.

Det är nästan alltid lättare påvisa positiva effekteratt av en
reglering negativa effekterän reglering även avvecklingsamma om en

regleringen visar övervägande positiva effekter. Dettaav berorsenare
på regleringens positiva effekteratt finns i nuläget medan de negativa
effekterna inte framträder tydligt förrän regleringen har avvecklats och
de dynamiska krafter hållits tillbaka regleringen får siggörasom av
gällande. De flesta regleringar näringslivets förhållanden dämparav
konkurrensen och försvårar effektivisering och inom branschen. En
reglering näringslivets förhållanden bör därför avvecklas detav om
inte går påvisa goda skäl för denatt skall behållas.att
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det föregående framgårAv utredningen funnit risken föratt att
olämpliga beteenden skulle öka endast i vissa förmodligen ganska
ovanliga situationer och då endast marginellt medhjälpare fick bliom
delägare i revisionsbolag där auktoriserade ocheller godkända
revisorer har klar ägarmajoritet. Vidare bör sådan majoriteten en

tillfredsställande delägare inteutgöra spärr äryttersta mot atten som
kvalificerade revisorer missbrukar sitt inflytande på sättett som

oberoendet hos revisionsbolag eller bolagets kvalificeradeäventyrar ett
revisorer. Med hänsyn härtill och då den föreslagna uppmjukningen

regleringen främjamåste rationell utveckling revisors-antasav en av
branschen och ökad konkurrens såväl inom branschen mellanen som
revisionsbolag och konsulter bjuder tjänster konkurrerarutsom som
med revisionsbolagens uppdragsverksamhet vid sidan självaav
revisionsarbetet, föreslår utredningen det inledningsvis nämndaatt
förslaget genomförs för revisionsbolag drivs i form aktiebolag.som av

Även det alltid skall finnas formellt ansvarig revisor liggerom en
det i sakens det sällan kan gå enskild godkändgöranatur att att en
eller auktoriserad revisor reellt ansvarig för hur medhjälpare sköteren

inte ingår iuppdrag själva revisionsuppdraget. När det gällerett som
medhjälpare EG-godkändai revisionsbolag, med den i kapitletsom om
Utbildning föreslagna terminologin få beteckningen registreradeavses
revisionsbolag, kommer det emellertid finnas möjlighet tillgripaatt att
disciplinära åtgärder, i sista hand upphävande registreringen detav om

visas försummelsekan någon legat bolaget till last i samband medatt
medhjälparens fel. motsvarande möjlighetNågon kommer naturligaav
skäl inte finnas för de revisionsbolag inte registrerade. Medäratt som
hänsyn härtill och då förslaget inte framstår särskilt angeläget isom
fråga oregistrerade bolag begränsar utredningen förslaget till attom

registrerade revisionsbolag.avse
Enligt revisorsdirektivet krävs majoritetsinflytandeiendast fråga om

förvaltnings-ägande och ledningsfunktioner. Utredningensamt anser
dock goda skäl talar för kvalificeradede revisorernas inflytandeatt att
bör grundas klar och ledningsdominans.på Enägar- sådanen
dominans finns också i fiera EG-länder.

Utredningen föreslår därför huvudregeln skall minstatt att trevara
fjärdedelar aktierna med minst fjärdedelar röstetalet itre ettav av
registrerat aktiebolag skall godkända ellerägas auktoriseradeav
revisorer. Med hänsyn till denna regel exempelvis vid dödsfall elleratt

extraordinär händelse i onödan kan försätta bolaget iannan en
situation där registreringen skall föreslårupphävas utredningen dock

tillsynsmyndigheten får medge undantag från regeln. majoritetEnatt
röstetalet dock alltid tillkommamåste godkända eller auktoriseradeav

revisorer.
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När det gäller förvaltnings- och ledningsorgan saknas anledning att
frångå den princip för fördelning valts för ägandet. Utredningensom
föreslår enligt bolagsordningen minst fjärdedelaratt styrelsele-tre av
damöterna och minst fjärdedelar styrelsesuppleanternatre av samt
verkställande direktören skall godkända eller auktoriseradevara
revisorer. Med hänsyn till denna regel kan kommaatt hämmaatt
styrelsens arbete i vissa fall föreslår utredningen dock styrelsenatt
skall beslutsför redan endast majoritet devara närvarandeom en av

Ävenär godkända eller auktoriserade revisorer. i detta fall föreslår
utredningen tillsynsmyndigheten skall kunnaatt undantag.göra En
majoritet styrelseledamöterna och majoritet styrelsesupplean-av en av

måste dock alltid godkändaterna eller auktoriserade revisorer. Sevara
närmare förslaget till lydelse 18 § RevF.ny av
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revisionsbolag iRegistrerade stället18

godkändaför auktoriserade och

förslag slopa den nuvarandeutredningens har väcktInom ett attom
revisionsbolag bör upphävas.uppdelning i auktoriserade och godkända

18.1 Gällande rätt

aktiebolagslagen, 1975 års aktiebolagslag,Genom den nuvarande
revisor revisionsföretag. Bestämmel-infördes möjlighet godtaatt som

godkänt revisionsbolagutformade auktoriserat ochsåär attserna
respektive godkänd revisor. bolagmed auktoriserad Ettlikställs som

för det bolag revisionentill revisor skall till styrelsenutses som avser
revisionen.huvudansvarig för Den huvudan-anmäla ärsomvem

auktoriserat revisionsbolag auktoriserad revisorsvarige skall i vara
revisionsbolag auktoriserad eller godkänd revisor 10i godkäntoch

registrering i aktiebolagsregistret§ tredje stycket ABL. Förkap. 2
registreringsmyndigheten, i falletanmäla till det härskall bolaget

till huvudansvarig förregistreringsverket,ochPatent utsettsvem som
10 kap. § ABL.revisionen 15

dessa bestämmelser, och hadede skäl barEtt upp somav som
1944 aktiebolagslag prop.framförts redan vid tillkomsten årsav

betydande revisions-1944:5 345 och 347, stödetatt ettav meravars.
revisorn självständighet och auktoritetbolag kunde skänka motenen

enskild revisor kanske kunde haför aktiebolaget,styrelsen ensom
få vederhäftigasyfte skapa garantier förskaffa sig. Isvårare attattatt

revisionsbolag infördes förfarandet med auktorisationoch kompetenta
revisionsuppdrag itillgodose kravetbolagen. För på att ettattav

med personligt knutet tillförtroendeuppdraggrunden ett ansvar,var
fysiskförfarandet med huvudansvariginfördesfysisk att enen person,

SOU 1971:15 253.skulle utses s.person
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18.2 Utredningens överväganden

Den nuvarande regleringen innebär i de fall auktoriserat revisions-ett
bolag till revisor denutses till huvudansvarigatt ocksåutses skallsom

auktoriserad revisor. Det gäller det bolagvara skalloavsett om som
revideras såär det formellt måstestort auktoriseradatt revisorutse en
10 kap. 3 § andra stycket ABL.

Ett skäl för byrå till revisoratt detär ingårutses i byråernasen att
policy byrån och inte byråns revisoreratt Ett skälutses. ärannat att

byråutsedd revisor kan ersättas revisoren detutanav atten annan
bolag revideras behöver kalla till bolagsstämma för revisorsval.som
Det såledesär många gånger praktiska skäl ligger bakom valetsom av
byrå framför enskild revisor.

finnsDet för närvarande 70 auktoriserade och 16 godkända
revisionsbolag. Auktoriserade bolag får endastägas auktoriseradeav
revisorer. Sådana bolag har dock regel både auktoriserade ochsom
godkända revisorer anställda. Godkända revisionsbolag har ägaresom
ofta både auktoriserade och godkända revisorer. Bland de anställda
kan ingå både auktoriserade och godkända revisorer.

När 1975 aktiebolagårs infördes förelåg inte bara skillnadstoren
i utbildning mellan auktoriserade och godkända revisorer. För auktori-
serad revisor gällde, till skillnad från godkänd revisor, anställnings-
och affärsverksamhetsförbud. Ett skäl för den nuvarande uppdelningen
i auktoriserade och godkända revisionsbolag torde de nämndavara nu
skillnaderna. Dessa har emellertid upphört i följd de ändringarav som
vidtogs 1985år i revisorsförordningen. Numera gäller sedan över-
gångsreglerna upphört år 1989 anställnings- och affärsverk-samma
samhetsförbud för båda revisorskategorierna.

Ett skäl kan anföras ändring är revisionsbolagmotsom att etten
med enbart godkända revisorer i ägar- och ledningskretsen teoretiskt
skulle kunna anställa auktoriserad revisor huvudansvarig i deen som
fall det reviderade bolagets storlek kräver sådan revisoratt en utses
och den auktoriserade revisorn fåratt underordnad ställning ien
förhållande till de godkända revisorerna det inflytandegenom
revisionsbolagets styrelse i sådant fall revisionen.över Enges
liknande situation kan emellertid uppkomma redan i den gällande
ordningen. Denna utesluter nämligen inte auktoriserad revisoratt en
anställd i godkänt revisionsbolag,ett ägt och lett enbart godkändaav

Ävenrevisorer, till revisor i företag.utses större i den situationenett
har den auktoriserade revisorn underordnad ställning i förhållandeen
till sin arbetsgivare, det godkända revisionsbolaget, och det finns inget

hindrar styrelsen från inflytande.utövasom att

374



Registrerade revisionsbolag1993:69sou

anförda föreslår därför utredningenbakgrund detMot att upp-av
och godkända revisionsbolag upphör och idelning auktoriseradepå

motsvarande registreringsförfarande.med Ett sådantstället ersätts ett
registrerat revisionsbolag.revisionsbolag bör betecknasregistrerat

författning möjlighetdet i lag eller i stället förde fallI attannan ges
godkänd revisor auktoriserat eller godkäntauktoriserad eller utse

skall alltså registrerat revisionsbolag kunna Förrevisionsbolag utses.
i eller författning föreskrivs auktoriserad revisorde fall det lag attatt

huvudansvarig i registreratskall skall den ettutses, utsessom som
Se utredningens förslagrevisionsbolag uppfylla nämnda krav. närmare

10 kap. 2 §till ändring i 18, 19 och 20 §§ RevF ABL.samt
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Kostnader19

för tillsynenKommerskollegium harenhet påDen ansvaret avsom
199192 ha kostat knapptför budgetåretberäknasrevisorerna

bestämning enhetensFördelningsnyckel för900 000 kronor.5 av
andel verketssamkostnader har varit enhetensverketsandel avav

helt själv-tillsynsverksamheten skalllönekostnader. Trots att vara
avgifter endast 57,5avgifter täckte influtnafinansierad pro-genom

kostnaderna.cent av
auktorisationgodkännande eller ochför ansökanAvgift uttas om

bådaAvgiften lika för slagenförnyelse.för ansökan är stor avom
årliga antaletfemte år. DetFörnyelse skall skeansökningar. vart av-

till 000. Full täckningansökningar lgiftsbelagda uppgår av en-ca
under nämndafordrat avgift dethade alltsåkostnaderhetens en

kronor.Avgiften 3 500 Den900 kronor. ärbudgetåret på 5 varca
till 200 kronor.höjd 4numera

kostnader enligt följan-beräknas medföraförslag kanUtredningens
de.

19.1 Rådgivande nämnden

nämnd redan finnsföreslagit rådgivandedenUtredningen har att som
disciplin-hanteringenuppgifter i samband medutökadeskall få av

tillöka från fyra tio år.sammanträden beräknasAntaletärenden. per
närvarande 20 000 kronor år.förKostnaden är perca

30 000 krMerkostnad

50 000 kronorordförande, förslagsviskostnad förSärskild externen
plus lkp.årper

70 000 krMerkostnad
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19.2 Examen

Prövningen kandidater för godkännande ochav auktorisation kommer
utökas medatt särskild Detta beräknasen krävaexamen. förstärk-en

ning personalresurserna med kvalificeradav handläggareen och en
kanslist.
Merkostnad inkl. lkp 550 000 kr

Ett examensråd eller referensgrupp bör inrättas.en Denna grupp
behöva hållaantas halvdagssarnmanträdensex år. I början tordeper

krävas att sammanträder medgruppen tätare mellanrum. I gruppen
beräknas ingå fyra vilka arvoderas medpersoner, uppskattningsvis
1 000 kr timme sammanträdestid. Lkp tillkommer.per
Merkostnad 130 000 kr

En pool med provkonstruktörer bör byggas Denna pool skallupp.
konstruera dels för godkännande och auktorisation,prov dels lämp-
lighetsprov för utländska revisorer. Konstruktion för tvåav prov
tillfällen beräknasår kräva 500 timmarper år. Arvodetca tillper
konstruktörerna kan beräknas till 1000 kr timme plus lkp.ca per
Merkostnad 620 000 kr

Till rättning 300 år beräknasav åtgåca 300prov timmarper ca per
Timarvodetår. beräknas på sätt vid föregåendesamma kost-som

nadspost.
Merkostnad 420 000 kr

Kostnader för annonsering, lokalhyra för skrivvakter,examensprov,
beräknas tillporto totalt 180 000m.m. kr år.per

Merkostnad 180 000 kr

Av de redovisade merkostnadernaovan orsakas praktiskt allataget av
implementeringen revisorsdirektivet. Utredningenav har dock före-
slagit auktorisation självständigtatt skall fordra särskild examina-en
tion vilket inte krävs enligt revisorsdirektivet. Detta innebär också en
skillnad nuläget där någonmot sådan inte fordras for aukto-examen
risation. I de fall där kandidaten examineras för auktorisation utan att
tidigare godkänd bör merkostnaden förvara auktorisationsexamen

Ärdock bli ganska ringa. kandidaten redan godkänd torde kostnaden
bli större. Dessa merkostnader för auktorisation bör troligen åtmin-

delvis kunna blistone kompenserade FAR kan läggaatt ned ellerav
reducera vissa kostnader organisationen har försom en egen prov-
verksamhet.
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Intäkterna till den i och för sig inte helt täckande självfinan-- -
siering tillämpas för närvarande ansökningsavgifter förutgörssom av

auktorisation förnyelse.godkännande, och Dessa avgifter likaär
slag ansökan. Avgifterna avsedda finansieraärstora oavsett attav

dels kostnaderna för prövningen ansökningarna, dels kostnadernaav
för tillsynen i övrigt. Kostnaden för prövning ansökan ärav en unge-
fär lika oberoende ansökan godkännande, auktorisationav om avser
eller förnyelse. skäl ändra denna ordningNågot på utredning-att ser

inte.en
tillkommande särskilda examenskostnadernaDe bör dock enligtnu

utredningens mening kandidaterde skallersättas genomgåav som
lämpligt den villDet genomgå också fårär attexamen. som examen

betala kostnaden för den. incitament inteDetta missbrukaett attger
de ställs till förfogande för gåt.ex. attresurser som examen genom

i ordentligt förberedd. Detta incitamentutan attupp examen vara
torde inte falla bort det liksom föräven närvarande vanligen blirom
den revisionsbyrå vilken kandidaten arbetarpå erläggersom exa-
mensavgiften.

redan i nuläget beräkna examensavgiftens storlekAtt naturli-är av
vanskligt. inledningsvisskäl Såsom konstaterats hade full täckningga

enhetens kostnader krävt ansöknings- och förnyelseavgift påav en ca
900 Till belopp5 kronor. detta skall läggas de merkostnader som

orsakas det examenskravet. kan enligtDetta uppställningennyaav
beräknas kosta totalt 900 000l kronor Förår. närvarandeovan per

ansöker 300 auktorisation ellerår godkännande.personerca per om
1 900 000 dividerat med 300 blir 6 300. Den sammanlagda avgiftca
för ansökning och kandidat till godkännande- ellerexamen som en

fåauktorisationsexamen kommer erlägga kan alltså beräknasatt
komma i 199192 penningvärde till drygt 12 000års uppgå kro-att

Om examenskostnaden för auktorisationenbart blir betydligtnor.
lägre kostnaden för kombinerar godkännandeän ochen examen som
auktorisation, bör dock redan avlagt godkännandeexamenden som
och vill avlägga auktorisationsexamen lägre avgift denänen som
vill förstavlägga den ha avlagt godkännande-attutansenare examen
examen.

Formellt i de kostnader frånhar skall branschen ochtas utsom
finansieras ansökningsavgifterna inräknats belopp förettgenom -
närvarande 300 000 kronor avseende kostnader för remisser i sam--
band med prövningen ansökningarna. Beloppet baseratär på ettav

000antagande 2 remisser länsstyrelsernaår. Från ochom ca per
länsskattemyndigheterna får Kommerskollegium in registerutdrag

får nödvändiga för prövningen. Om kollegietansesm.m. som av-
remissförfarandetskaffade i denna del skulle kollegiet i stället få
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kräva intyg från dessa remissinstanser från sökandena. Remissför-
farandet i denna del bör därför del prövningenses som en av av
ansökan. framstårDet därför rimligt kostnaderna för dessaattsom
remisser liksom hittills del ansökningsavgifterna.tas ut som en av

Den ansvariga myndigheten bör liksom för närvarande få sina in-
komster förskotterade statsverket för inte råka för likvidi-attav ut
tetsproblem. Självfinansieringen medger inte myndigheten i likhetatt
med företag bygger kapitalett och viss likviditetett föregetupp att
klara variationer på inkomstsidan, varför statsverket bör delta ett
credere-liknande för finansieringen.ansvar

Eftersom tillsynsverksamheten skall bekostas branschen börav
revisorsorganisationerna beredas insyn i de ekonomiska förhållande-

Denna insyn bör omfatta inte bara anslagsframställning och bok-na.
slut också ekonomins utvecklingutan under löpande budgetår. Det
bör få ankomma på myndigheten och organisationerna finna lämp-att
liga former för insynen.

Utöver de nämnda kostnaderna har samband med god-nu som
kännande, auktorisation och tillsyn kommer olika utbildningskost-
nader för blivande godkända och auktoriserade revisorer samt upp-
ehälle under års teoretisk utbildning för blivandeett godkända och ett
halvt års teoretisk utbildning för blivande auktoriserade revisorer, allt
avseende 300 år. Vidare tillkommer i principca personer per att
dessa får motsvarande förkortning sitt yrkesverksam-personer en av

liv, dock förhoppningsvis skall uppvägas högre kvalitetma som av
deraspå arbete och därmed ökad effektivitet i näringslivet.

Av dessa kostnadsökningar alltså i princip skall uppvägassom av
effektivitetsvinster orsakas de kan hänföras till godkännandesom av
revisorsdirektivets krav och de kan hänföras till auktorisationsom av
utredningsförslaget i övrigt.
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Särskilt yttrande Gunilla Arvidsson,experternaav
ÅkerlundBjörn Markland och Hemy

yrkesinriktadeDen förvägen godkännande revisorsom

denFör saknar kandidatexamen uppfyller kraven enligtsom en som
revisorsdirektivets artikel har utredaren med hänvisning till artikel
9 b föreslagit alternativ bli godkänd revisor.väg korthetIatten anges
ändamålen praktiker stimulans till utveckling ochattvara ge mer
produktiva arbetsinsatser för högrenå inkomster, minska riskatt att en
för revisorskåren får onödigt ensidig akademisk utbildnings-att en
bakgrund skapa konkurrens mellan utbildningsanordnare.samt att

Revisorsdirektivet anvisar de godkänns medatt personer som
tillämpning artikel 9 b skall ha yrkesmässigutövat verksamhetav
inom områdena ekonomi, juridik och redovisning under sju år samt
genomgått praktisk revisorsutbildning under minst år. De måstetre
också yrkesexamengenomgå varvid deras teoretiska kunskaper ochen
förmåga i praktiken tillämpa sådana kunskaper Attatt medgaranteras.
tillämpning artikel 7.1 undantag frångöra de sökandesprövaattav
teoretiska kunskaper helt logisktär inte möjligt enligt denna renodlade
yrkesinriktade Då deväg. skulle kunna tänkas blipersoner som-
aktuella för den yrkesinriktade litetvägen är fåtal harett ytterst
utredaren, vilket vi finner riktigt, inte det rimligt åläggaansett att
myndigheten skyldighet dessapröva teoretiskaatten personers
kunskaper i yrkesexamen. Man kan med sannolikhetstor antaen att

intill alla sökanden kommernäst ha gått den påbjudna akademiskaatt
varvid teoretiskvägen, del i yrkesexamen inte behöver genomföras.en

Det denna bakgrund orimligt myndigheten skulle byggamot attvore
for vid enstaka tillfällen examinera i fleraattupp resurser en person

eller samtliga de skall ingå iämnen kandidatexamen.av som
Utredaren borde ha vid detta. Han har dock förordatstannat en

särskild ordning för under sju år yrkesmässigutövatpersoner som
verksamhet har sökanden möjlighet förvärva tillräckliggett attsom
erfarenhet ekonomi-,på juridik- och redovisningsområdena. Detta
kriterium överensstämmer med artikel 9 inte med den åsyftademen
artikel 9 b. Dessa skall denna yrkesutövningutöver ha denpersoner
för godkända revisorer obligatoriska praktiska utbildningen och skall
därutöver betyg visa de införskaffat de nödvändigaetc. attgenom
teoretiska kunskaperna. Om inte lyckas med det ledetpersonen senare
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tänker sig utredaren allt myndigheten självmant organiserartrots att
tentamensmöjligheter, dock skall särskilda skäl för detta föreligga.

Vi inte främmandeär för tanken vissaunder förutsättningar låtaatt
med omfattande praktisk erfarenhet formellpersoner utanmen

utbildning bli godkända revisorer. Som denna tanke genomförts i
förslaget präglas den dock idealitet praktiskaän överväganden.av mer
Att utredaren insett deäven praktiska svårigheterna kan utläsas denav
mycket beskrivningen myndighetens uppgifter och skyldig-vaga av
heter i detta avseende. Det bör i sammanhanget det saknasnoteras att
motsvarande möjligheter för praktiker beträda andra regleradeatt
yrken läkare, tandläkare, advokat och domare. Skälet tillt.ex.som att
revisorsdirektivet innehåller detta alternativ torde inteattvara man

hindravelat någon medlemsstat enligt sina traditioner önskatsom en
yrkesinriktad Det förväg. är okänt någon medlemsstat införtoss om

förfarande grundat artikelpå 9 Som förutsätternämnts direktivetett
praktikernas teoretiska kunskaper i yrkesexamen,prövas vilketatt

vi konstaterat skulle medföra helt orimliga kostnader, oavsett vem som
skall bära dem. Om sökandena i enlighet med utredarens förslag i
stället hänvisas till visa godtagbara betyg, kan förfarandet inteatt upp
längre benämnas den yrkesinriktade vägen och varje koppling till
revisorsdirektivets artikel 9 försvinner.b Härtill tillkommer detatt
torde bli mycket svårt motivera kravet sjupå års yrkesutövningatt

revisorspraktikenutöver för den kan visa betyg depåsom upp
kunskaper erfordras enligt revisorsdirektivet.som

En betydligt enklare och logisk lösning inom förattvore ramen
den akademiska vägen myndigheten klart stöd för godtaattge
utbildning vid sidan universitet och högskola, förutsatt att ut-av
bildningen har skett nivåpå kan universitet ochmotsvaraen som anses
innehåller de relevanta delarna i kandidatexamen. En sådan lösningen
skulle inte behöva innehålla krav på yrkesutövning revisors-utöver
praktiken, eftersom godtagen sökande liksom factode falleten vore-
enligt utredarens förslag skulle uppfylla krav alla andrasamma som-
sökanden. Vi förordar denna lösning och sålunda utredarensattanser
förslag till den yrkesinriktade vägen inte skall genomföras.
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Gunilla Arvidsson ochSärskilt yttrande experternaav
ÅkerlundHenry

Övergångsbestämmelser utbildningför underpersoner

medlemsstaterna under tidartikel 18 i revisorsdirektivet kanEnligt en
for förhållandena förvidta övergångsåtgärder regleraår attsexav

tidpunkt direktivetunder utbildning vid den dåsådana ärpersoner som
intetillämpas då utbildningen avslutas skulleskall börja men som

enligt direktivet. Danmark har denna artikeluppfylla villkoren l
praktiski färd med teoretisk eller utbildningtolkats allaså att som var

tillämpasdå direktivets bestämmelser började i dentill revisor den dag
sexårsperiod kanlagstiftningen, fick under vilken de blidanska en

påbörjatsrevisorer. Bedömningen utbildningregistrerade ärav om
uttalat liberal.

vad gäller godkännande revisor valt inte följaUtredaren har attsom
exempel. Enligt hans förslag skall den avslutat sinDanmarks som
utbildning före den 1 januari 1995, inte erhållitteoretiska men

de bestämmelserna skall tillämpas,godkännande innan genomgånya
revisorsorganisa-basutbildning normalt sker inom forden som ramen

utbildning. skall anmärkaseller likvärdig Här sådantionerna att
utomordentligt viktigtilläggsutbildning den allmäntäven ansesom --

för godkännande revisor. Av dendag inte obligatoriski är som som
sin teoretiska utbildning före nämnda datum skallinte hunnit avsluta

kompletterande studier vadytterligarekrävas utöver nämnts.som ovan
komplettering syftar i princip till den sökande uppfyllerDenna att
enligt reglerna. Utredaren också myndighetenkraven de attansernya

kandidater från den äldre utbildningenunderlätta förbör överatt
ordningen.till utbildning enligt den nya

utredaren föreslår onödigtEnligt mening den ordningvår är
studierna förekrånglig. dem klarar avsluta denFör attsom av

inte fannsjanuari 1995 innebär förslaget de åläggs krav då1 att som
principiellpåbörjade sina studier, vilket från utgångspunktde måste

övriga tillkommer teoretiska utbildnings-ifrågasättas. För de derasatt
den direktivetsbakgrund kompletteras till nivå huvudregelmåste upp

denna särskilda utbildningsin-föreskriver. För måstesenare grupp
och uppfyllandet de krav utredaren därvid ställergörassatser somav

blir helt beroende utbildningsanordnarnas godamyndighetenpå av
sammanhanget skall uppmärksammas dåvilja och intresse. I att
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utbildningkraven för auktorisation respektive godkännande revisorsom
höjts vid olika tillfällen, har de vid tidpunktentidigare personer som

påbörjat utbildning alltid Övergångsbestämmelser tillfällegettsgenom
kvalificera sig enligt äldre bestämmelser.att

föreslår lösningen får bliVi den danska den svenska.även Påatt
vi föra degoda grund kan redan godkända revisorer-översomsamma
blivit godkänd dagen innaninklusive den de reglernasomna nya

in i det bör viskall tillämpas under den tillåtnasystemetnya
Övergångsvis tillämpningsexårsperioden med äldre regler kunnaen av

kategori utbildning.godta denna underpersoner

Affársverksamhetsförbudet

26Kommerskollegium begärde i skrivelse den oktober 1989 till
regeringen Civildepartementet reglerna för auktorise-översynen av

frågorgodkända revisorer. kollegietoch De ansåg krävarade en
behandlats i detta betänkande.i huvudsak de Sålundaöversyn somvar

affärsverksamhetsför-vilket också framgår betänkandet,ingick, av
10 § revisorsförordningen.med tillhörande undantagsmöjlighetbudet

nuvarande förbudsregeln bygger presumtionen drivandepåDen att
affärsverksamhet annandeltagande i ledningen revision-eller änav

rubbar eller kan rubba omvärldens förtroendesverksamhet för
revisorns oberoende. Med andra ord revisor inte kanattanser man en

oberoende granskare företagförutsättas fungera hansom en av om
i näringslivet.samtidigt själv aktör alla andra I detta liggerär en som

förtroendet för revisorskåren ochsträvan värnaäven atten om
revisorsfunktionen Oberoendet i förhållandesådan. tillsom om-

från ovidkommande intressen vid sidangivningen och äregna av
kännetecknar auktoriserad ellerkompetensen det godkändsom en

idag. undvika orimliga konsekvenser förbudetrevisor För haratt av
ansvariga myndigheten möjlighet i det enskilda falletden attgetts

från förbudet. hänsyn tillundantag Av oberoendets centralamedge
Kommerskollegium dispensregelnbetydelse tillämpar restriktivt.

Kollegiets praxis kan i drag beskrivas med undantag medgesattgrova
för revisorn inte skall förhindras förvalta sin privatafrämst attatt

rimligt och i andra fall för revisornförmögenhet på skallsätt attett
inslagdelta i olika sammanhang då affärsverksamhetkunna av

kan obetydlig. Dispens kan iförekommer denna vissa fallmen anses
marginell påverkan revisorns oberoende kollegietinnebära påen men

i sådant fall andra hänsynhar överväger.attansett
skall kollegiet tillämpar affársverksamhets-anmärkasHär att

dispensmöjligheten i 10 § revisorsförordningenförbudsregeln och
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uteslutande revisornpå privatperson. Utredarens förslag siktesom tar
även på revisorns yrkesverksamhet, dvs. den verksamhet revisornsom
bedriver inom revisionsbyrån. Den gällande begränsningen för den
verksamhet får förekomma inom revisionsbyrån reglerassom sålunda
inte i förordningens 10 framkommer delsutan konsekvenssom en

flera regler i revisorsförfattningarna, dels allmännaav principerav
kommit till uttryck bl.a. i Auktorisationsutredningensom från 1971,

i olika uttalanden från kollegiet och i revisorsorganisationernas etiska
regler. Begränsningen innebär i korthet inom byrån enbartatt får
förekomma revision och därmed förenlig verksamhet, vilket samman-

brukar benämnas revisionsverksamhet.taget Verksamhet intesom
inryms i detta begrepp definitionär oförenlig och skall även iper
detta fall betraktas affärsverksamhet. Av naturliga skälsom kanannan
kollegiet inte medge undantag för sådan oförenlig verksamhet.

kollegietsAv nämnda skrivelse framgår det föreliggeratt tolk-
ningsvårigheter i samband med affársverksamhetsförbudet och
dispensmöjligheten i 10 § revisorsförordningen. Kollegiet har angett

denna fråga i behoväratt klargörande. Vad härvidett åsyftatsav som
är genomgång gränsdragningsproblematikenen noggrann dels vidav
bestämmandet förbudsregelns räckvidd, dels vid dispensgivningen.av
Om revisorsutredningen, i vilken flertalet direkt berörda och in-

varittressenter representerade olika på grundvalexperter,av av en
sådan hadegenomgång gjort överväganden och lagt förslag deom
kvalificerade revisorernas generella oberoende skulle detta ha varit av

värde. Detta hadestort emellertid förutsatt utredningenatt avsatt
betydliga till gällande principeratt penetrera ochresurser praxis såväl
i Sverige utomlands. Med den tid utredningen fått tillsom förfogande
har något sådant inte kunnat genomföras.

Utredaren har detta lagt förslagtrots till författningsändring.ett
Förbudsregeln skall enligt förslaget inte sikte på affärsverksamhetta
annan revisionsverksamhetän skall uttryckligenutan reglera att
revisorn inte får syssla med verksamhet rubbar eller kan rubbasom
förtroendet för hans oberoende. Något för verksamheterutrymme som
skadar revisorns oberoende kan inte tillåtas, vilket innebär det inteatt
längre skulle behövas någon dispensregel. Den lydelsen skullenya
enligt utredaren såväl vidga inskränka gränserna för revisorssom en
tillåtna verksamhetsområde. Förslaget innebär enligt utredaren att en
revisor i princip får driva eller delta i ledningen affärsverk-av annan
samhet. Vidare för utredaren bevisbörderesonemangett ävensom,

det är något svårgenomträngligt, leda tillom slutsatsensynes att
bevisbördan inte förändras i förhållande till vad råder.som nu

Förslaget till reglering kan i förstone elegant. Detny kansynas
problematiken kring revisornsattsynas generella oberoendesom
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kommit lösningnärmare ändamålet uttrycks direkt iatten genom
författningen. Vi hävdar dock denna problematik inte på någotatt sätt
kommit klargörande.närmare Förslaget mycketär principielltett men
grundas inte på överväganden kring i olika fallgränsen skall gåvar
för revisorns verksamhet. Av utredarens motivering framgår att

detta skall flyttas i förhållandegränserna till idag. Vartrots gräns-
dragningen skall i olika fallgå och vilka konsekvenser för revisorns
oberoende ändrad gränsdragning kan få analyseras inte.en

Vi kan emellertid allvarliga konsekvenser utredarens förslag.se av
Dessa uppkommer slopandet presumtionen affärsverk-attgenom av
samhet vid sidan revisionsverksamheten skadlig förär revisornsav
oberoende dispensregeln slopas. Idag förutsätts revisornsamt attav att

tvekan införvid affärsmässigt kontaktar den ansvarigaett engagemang
myndigheten för erhålla dispens sådan erfordras. Myndighetenatt om
har möjlighetdärmed i förväg bedöma situationen och har allmäntatt

stark roll vid skapandet praxis kring gränsdragningen. Revisornen av
har också intresse i förväg och inte i efterhand viaattav ett-
tillsynsförfarande bindande besked myndighetensett om upp--
fattning eftersom avveckling rådande förhållande kanetten senare av
få betydande ekonomiska konsekvenser för revisorn och andra
inblandade. Utredarens förslag innebär prövningen förskjuts i högatt

tillgrad den i allmänhet har svårast kritiskt bedöma hurattsom
omvärldens oberoendetpå påverkas, nämligen den närmastsyn
berörde i detta fall revisorn själv. Myndigheten kan endast i-
efterhand ingripa inom för sin tillsynsverksamhet. skadligaDetramen
förhållandet har då redan uppstått och lär innan myndigheten upp-
täcker det ha längre tid. Det också ofrånkomligtärvarat atten
myndigheten får svårare uppgift i enbart kunna redanatt stoppaen
existerande förhållanden. Detta skall i förening med denattses
nämnda skadepresumtionen affärsverksamhet slopas.om

betänkandet framkommerAv utredaren i många avseenden lagtatt
vikt vid konkurrensaspekter sinai överväganden. Detta gällerstor
ifrågavarande sakfråga. Syftet skall, viäven uppfattat det,som vara

låta revisorerna sig in i konkurrens med andra yrkesutövare föratt ge
detpå utveckla produkternasättet och få ned priserna på markna-att

den. Att revisorsorganisationerna den föreslagna regeländringenser
möjlighet för revisorer sig på områden har ocksåattsom en ge nya

framkommit tydligt. Vi vill invända förutsättning för revisornsatt en
oberoende denne i liten omfattningär så möjligt bedriveratt som
verksamhet i konkurrens med andra näringsidkare. Ett renodlat
konkurrensresonemang sålunda felriktat då detär gäller revisorer.

olika principiellaDe härvid framkommitsynsätt vad gällersom
reglera inte unika förär detta område.sättet I förarbetena SOUatt
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1991:59, del 53 140 till den konkurrenslagen framkommers. nya-
skälen till Sverige missbruksprincipenövergett till förmånatt för
den bl.a. inom EG tillämpade förbudsprincipen den enligt revisors-
förordningen gällande det gällernär vissa företeelser som anses
generellt skadliga på konkurrensen. Konkurrenskommittén motiverade
detta med reglering förbjuder särskilt skadliga företeelseratt en som
vilket i fallvårt affärsverksamhet är på mångamotsvarar sättannan
effektivare lagtekniskän konstruktion den skadligaen som anger
effekten oberoenderubbning enligt utredarens förslag be-som
dömningsgrund. Vidare ansågs det otillfredsställande med ett system
där myndigheterna föramåste bevisning förekomsten eller faraom av
för negativa effekter då det förenatär med svårigheterstora att
kvantifiera dessa i konkreta Icke desto mindre kommit-ansågtermer.
tén de generella förbudsreglerna försesmåste med undantags-att och
dispensmöjligheter. Vi hävdar oberoendefrågorna skall haatt anses-
lika vikt inom revisorsområdet. Att revisor ellerstor revisorskårenen

sådan bedriver affärsverksamhet skallsom annan anses vara en
företeelse generellt har negativa effekter på revisors obe-som en
roende, varför Konkurrenskommitténs kan överföras tillresonemang
affårsverksamhetsförbudet.

dettaI sammanhang skall slutligen beaktas inte heller gränsernaatt
för revisionsbyråns verksamhet, bestämtnärmare dess konsultverksam-
het, har övervägts. Denna gränsdragning sedanär länge allmäntett
diskuterat problemområde. Då utredaren föreslår konsulternaatt ge
inom vissa revisionsbyråer ochägar- styrelseinflytande, till vilket vi
också ställer tveksamma, ställs högre kravän på konsekvenser-oss att

förslag kan rubba de nuvarandeett förgränserna byråernasna av som
arbetsfält är analyserade och övervägda.noggrant

Mot denna bakgrund ställer vi negativa till utredarens förslagoss
vad det gällande affársverksamhetsförbudet. Samman-avser nu
fattningsvis motiverar vi detta med förslaget inte bara lämnar deatt
idag rådande gränsdragningsproblemen olösta frånhänderutan
tillsynsmyndigheten tolkningsföreträdet slopa dispensregeln,attgenom
varvid tillämpningen i första hand överlämnas till revisorerna själva.
Vidare vi revisorns oberoende viktstörre dennesänanser vara av
möjlighet utifrån sin monopolsituation bedriva konkurrensatt med
andra näringsidkare. Att vidgat arbetsfält för revisorn syftetett är med
förslaget förär uppenbart. Oberoendefrågornas vikt revisors-påoss
området också vi, dågör utredningen inte gjort någon fördjupadatt
genomgång området och underlag för välgrundade övervägandenav
sålunda saknas, avstår från lämna något alternativt förslag.att 10 §
revisorsförordningen och gällande principer för verksamhetsfáltetnu
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inom de kvalificerade revisorernas byråer bör kvarstå oförändrade tills
vidare.
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Särskilt yttrande Martin Johanssonexpertenav
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Inledning1
.

Utredningens förslag handlar de krav skall ställas påom som
morgondagens revisorer. Därför gäller det skapa reglering föratt en
morgondagens krav och inte för gårdagens förhållanden. Någon analys

den miljö och de villkor de framtida revisorerna kommerav attsom
i finns inte i betänkandet,arbeta vilket i sig brist.är Här vill jagen

faktorerbara två exempel på och några frågor viktigaärge attsom
besvara.

Internationalisering, vi lever i brytningstid där det nationel-nu en
på och vis internationella.sätt detersätts Vad får detta för effektav
revisorer och regleringenpå på kan vi ha regler skiljer sig frånsom-

finns ide vår omvärld på marknadöppensom en
Förändring och förnyelse, vi lever i samhälle där förändring-ett

stakten ökar och därmed kraven följa med i utvecklingen. Huratt
påverkar detta revisorsutbildningen och hur undviker vi revisorer-att

kunskaper blir föråldrade i föränderligt samhälle kan viettnas -
verkligen täcka morgondagens kompetenskrav i dagens grundutbild-
ning verkligenKan viss viss kompetens förgaranteraen examen en

och evighettid omvärlden förändrasnär snabbt
Mina dessapå och liknande frågor jaggör kommit till andraattsvar

majoritetenslutsatser i behörighets-än och utbildningsfrågor. Jag
inte svenskavåra regler kan avvika från omvärldens. Vårattanser

förmåga förutse vilka krav kommer ställas iatt ärattsom morgon
begränsade, vi måste konsekvensen härav och ha reglerta tarsom
sikte på kompetensen den används.när

det följandeI kommer jag utveckla varför jag inte delar utred-att
ningens uppfattning och lämna förslag till framtida reglering. Inför

utläggningdenna vill jag dock söka konkretisera problemet något.
Hösten 1998 börjar våra exempelrevisorer,två vi kan kalla dem

Gunilla Svensson och Magnus Nilsson, sin universitetsutbildning
anpassad efter EG:s krav grundat revisorsutredningenspå arbete. De
tycker båda redovisning lockande och kan iär framtid tänka sigatt en

bli revisorer. Vid högskolan i Luleå kan endast läsa inatt man
kandidatexamen i företagsekonomi, Gunilla Svensson dettagör på

tid och med utmärkta betyg. Magnus Nilsson däremot läser vidutsatt
SundsvallÖstersund.Högskolan i Där utbildning magisternivåpåges

de flesta följer. Magnus Nilsson klarar studierna på tidutsattsom av
med mycketoch bra resultat. Båda får arbete på storasamma

revisionsbyrå. Båda börjar arbeta revisorsassistenter med bådesom
och revisionsuppdrag.småstora

Gunilla Svensson tycker arbetet med uppdrag in-äratt stora
och får efterhand kvalificerade arbetsuppgifter i dessatressantast mer
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företag. Hon blir godkänd revisor 2004 och blir efter ytterligare 7 år
den i praktiken for granskningen i antal störresom ettansvarar
uppdrag under den auktoriserade revisorn vald i företaget.ärsom
Hela tiden deltar hon i omfattande intemutbildning och honen
fungerar lärare inomäven byrån för medarbetare. Honsom yngre
specialiserar sig koncernfrågor.på

Magnus Nilsson tycker arbete med mindre företag intressan-äratt
För få ihop sin praktik för auktorisation arbetar hantast. att delen

med företag. Efterstörre auktorisationen 2006 fårår han möjligheten
med byggaoch lokalkontor, detta innebäratt ett nyttvara upp

uteslutande arbete med ochsmå medelstora företag. Efter 10 år vill
han ha fördjupastörre sig och återvänder därför tillutrymme att det

kontoret. fortsätterHanstörre arbeta med revision mindre ochatt av
medelstora företag konsultuppdrag inom sitt specialområdesamt
företagsvärdering. Både Gunilla Svensson och Magnus Nilsson får
efterhand allt inomstörre byrån och blir delägare i byrån.ansvar

År 2015 skall revisor väljas i publikt bolag där Gunillaetten ny
Svensson granskningsledareär och den i praktiken lett gransk-som
ningen. Både Gunilla Svensson och NilssonMagnus har alla personli-

egenskaper krävs för bli revisor. Det skiljer delsärattga som som
den teoretiska utbildningen ligger 15 tillbakaår iän tiden,som nu mer
dels deras olika arbetsuppgifter, erfarenheter och Specialintressen
utvecklade under drygt 10 år.

skallVem revisor Jag Gunilla Svensson liggerutses attsom anser
till handsnärmast eftersom hon har erfarenhet och den reella

kompetensen revidera företaget. Utredningens förslag innebäratt att
hon inte kan till revisor, hon har lika långutses trots attensam
teoretisk utbildning den valde revisorn. Magnus Nilsson kansom nu
däremot då han har den formella kompetensen hanutses även inteom
har Gunilla Svenssons faktiska kunskaper och erfarenheter.

Avskaffande krav auktoriserad revisor iatt utseav
vissa företag begränsningsregeln

Förslag

Alla revisorer minst uppfyller kraven för EG-godkännande börsom
formell kompetens revidera alla aktiebolag. begränsnings-Enattges

regel, motsvarande i 10 kap 3 § aktiebolagslagen inskränker densom
formella behörigheten, bör inte införas.
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Motivering

Internationellt avvikande reglering

allvarligaste invändningen begränsningsregelDen ärmot atten
sådanförekomsten regel innebär Sverige bibehållerattav en en

reglering avviker från förhållandena i övriga Europa. Huvudsyftetsom
med EG:s revisorsdirektiv skydda aktieägare ochär utomståendeatt

därmed de fria kapitalrörelserna.och Det går emellertid inte bortseatt
syfte variti också har reducera ochfrån minska skillnadernaatt ett att

mellan de olika länderna. regelharmoniseringEn också skyddutgör ett
säkerhet för aktieägare och andra intressenter.och I fallvarten
utvecklingen med ökad internationaliseringkommer bland företagenen

ökad handel och rörlighet mellan länder de facto leda till ökadsamt en
likformighet. därför varken lämpligtDet eller möjligt längreär påatt

behålla nationella särregler det slagsikt utredningen föreslår. Iav
bort motsvarande regler vidNorge övervägs anpassningen tillatt ta

direktivet.åttonde
Utredningens förslag innebär utbildningskraven för EG-god-att

kännande kommer till de krav ställs inom EG föratt attanpassas som
Ändårevidera medelstora och företag. innebär utredningensstora

EG-godkändaförslag de revisorerna inte kommer bli behörigaatt att
revidera dessa företag i Sverige. Däremot kommer de kunnaatt att

revidera företag inommotsvarande andra EG-länder. Utredningens
tillförslag övergångsregler innebär dessutom majoriteten EG-deatt av

auktoriserade revisorerna under åtskilliga kommerår haatt en
teoretisk utbildning nivåpå de blivande EG-godkändasamma som
revisorerna.

EG

Utredningens förslag innebär Sverige väljer lösning skiljeratt en som
förhållandenasig från i alla EG-länder.andranästan

10 EG-staterI 12 har alla revisorer uppfyller minimivillko-av som
för godkännande i direktivet full behörighet utföra revision iattren
aktiebolag elleralla motsvarande. gällerDetta det finnsäven fleraom

revisorskategorier i landet och skillnader i teoretisk utbildning. I
Holland finns det kategoriertvå med olika utbildningsnivå men
behörighetsreglerna kommer identiska. Irland och Storbritan-att vara

har också fleranien olika revisorskategorier med skillnader både
mellan och inom kategori vad gäller teoretisk utbildning,resp samma
regler gäller dock alla revisorer vad gäller behörighet. Flertalet EG-
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länder har dock endast revisorskategori, i ländermånga finns deten
dock olika utbildningsvägar och nivåer isåsom Belgien, Frankrike,
Luxemburg, Portugal och Tyskland här utbildning för revisoravses -
Wirtschaftsprüfer och inte bokgranskare vereidigte Buchprüfer- - -

behandlas i det följande. Samtliga dessa länder har bådesom en
treårig utbildning högskolenivåpå och längre utbildningsvägar som
båda full behörighet utföra revision. Endast Tysklandatt ochger
Danmark har emellertid infört regler innebär behörighetenatt attsom
utföra revision i aktiebolag begränsas, förhållandenastora är dock
speciella i båda länderna.

Tyskland

Enligt min mening kan de speciella förhållandena i Tyskland inte
tillmätas någon betydelse reglernär skall utformas i Sverige. I
Tyskland har offentlig årsredovisning och revision sedan lång tid
tillbaka endast förekommit i Aktiengesellschaft. I övriga bolag har
förekommit form skattebokslut kontrollerats särskilden av som av en
yrkesgrupp skatteråd givare Steuerberater. Antalsmässigt dominerar-
skatterådgivarna kraftigt, 56 000 jämfört med 7 000 revisorer. Detca

vanligtär samtidigt skatterådgivareär och revisor,att ien person en
del fall dessutom advokat Rechtsanwalt. Anpassningen till fjärde
bolagsrättsliga direktivet medförde skyldigheten upprättaatt att
offentlig årsredovisning och revidera denna utvidgades till ävenatt
omfatta företagsformen Geschellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH och vissa andra företagsformer, dessa företag har sedan lång
tid anlitat skatterådgivare för skattebokslut.upprätta Tyskland villeatt

dessa skatterådgivare reviderarätt dessa företag eftersom deattge
grundläggande kvalifikationerna i princip desamma. Emellertidär ville

inte gränsdragningen mellan revisor och skatterådgivareatt skulleman
suddas Dessutom ville all revisionsverksamhet skulleut. att ståman
under tillsyn tillsynsmyndigheten för revisorer, dvs Wirtschaftsprü-av
ferkammer. Skatterådgivarna har särskild tillsynsmyndighet,en
Steuerberaterkammer. Lösningen på dessa problem blev tillskapaatt

yrkesgrupp edsvurna bokgranskare vereidigte Buchprüferen ny -
står under tillsyn revisorernas tillsynsmyndighet. Det börsom av

framhållas endast advokater och examinerade skatterådgivareatt kan
bli bokgranskare, titeln alltsåstår inte föröppen några andra yrkes-

ellerutövare Avsikten har således inte varit skapa tvåpersoner. att
revisorskategorier hitta praktisk lösning på vissautan specifikaatt en
tyska problem. I sammanhanget kan den tyska lösningen inoteras att

FN-rapport kommenteras de överraskandeen mestsom en av
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implementeringarna åttonde direktivet eftersom den har skapatav nya
skillnader syftet iställetnär reducera eller eliminera dem.attvar

Danmark

speciella danska förhållandenaDe och de kompromisser slutitssom
inte för svenskutgör begränsningsregel. I Danmark finnsargument en

kategorier revisorertvå de statsauktoriserade har Europasvarav
teoretiskalängsta utbildning och den andra registrerade hargruppen

haft teoretisk utbildning ligger under direktivetsavsevärt nivå.en som
Eftersom revisorsorganisationerna och olika myndigheter har haft
motstridiga uppfattningar har implementeringen direktivet varitav
mycket genomförasvår och för övrigtär inte heltännu avslutad.att

stridsfrågorna harEn varit de registrerade revisorerna skulle haav om
teoretisk utbildning ellerår kortaremotsvarar tre ut-en som en

bildning. För lösa de olika frågorna industriministeriet initiativatt tog
till kompromiss innebär den teoretiska utbildningen foratten som
registrerade revisorer skall ligga miniminivånpå i direktivet och att
vissa begränsningsregler införs tills vidare för registrerade revisorer.

uppgörelsen framgårAv uttryckligen den gäller indtil videre-,att
avsikten begränsningsreglerna skallär omprövas sannoliktatt senare,

slutet 1990-talet. Här bör också framhållas överenskom-närmot attav
melsen slöts fanns det ingen utbildning i Danmark för registerade
revisorer motsvarade minimiutbildningstiden, varför formnågonsom

begränsningsregel Övergångsvis nödvändig inte Danmarkav var om
skulle bryta direktivet. SverigeI har många godkända revisorermot

treårig akademisk utbildning. Flera insiktsfulla bedömare, däriblanden
förre kanslichefen för Föreningen Statsauktoriserade Revisorer, anser

dennainte uppdelning i två revisorsgrupper med olika utbildning
bestå.kommer Sammanfattningsvis kan inte heller de speciellaatt

danska förhållandena och de kompromisser slutits kan utgörasom
för svensk begränsningsregel, särskilt utvecklingenargument en som

siktpå gå begränsningsreglerna upphävs.mot attsynes

Uppdelningen i ochsmá företagstora

Utredningens förslag grundas dels depå allmänna skälsynes som
motiverar reglering revisorsmarknaden i allmänhet, delsen av
farhågor för de företagen inte anlita tillräckligt kvalificeradeatt stora
revisorer inte skyldigheten anlita auktoriserade revisorerattom
förelåg.
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grundläggande frågaEn dockär uppdelningen i ochsmå storaom
företag verkligen relevant. Här vill jagär peka på utredningenatt
konstaterat den egentliga förgrunden uppdelning företagatt av som
bör ha betydelse revisionssynpunkt företag lättaär är attur som
revidera och företag svåra revidera. Flertaletär de faktorerattsom av

utredningen därvid funnit typiska för svårrevideradesom vara
respektive lättreviderade företag hänger typiskt inte ihop medsett om
det sig små eller företag.rör Här bör framhållas denstora attom
omständighet arbetet organiseras olikapå i ochsätt småatt stora
företag knappast skäl börär återspeglas i behörighetskravet påett som
den enskilde revisorn. bör iställetDet iåterspeglas kravensnarare som
ställs revisionsbyrån.på Det antagande utredningen bygger sitt
fortsatta kan intepå styrkt den prövningresonemang anses genom som
företas. fallI kan sådant inteantagande läggas till grund förvart ett
slutsatsen skillnaderna bör återspeglas i olika teoretisk utbildningatt

ytterligare analys.utan

Val kompetent revisorav

Frågan kompetenskrav på revisorer och vad företaggör attom som
väljer viss revisionsbyrå eller revisor har uppmärksammats ien
utländsk revisionsforskning. forskningDenna bekräftar utredningens
iakttagelse företag även någon reglering tillräckligtatt stora utan utser
kompetenta revisorer. Revision bygger kontroll utfördpå att av en
utomstående oberoende har förvärde aktieägare, företagsledning,ett
kreditgivare och andra intressenter och detta värde överstigeratt
kostnaden för revisionen. En reglering nödvändig endast i deär fall
företagets organisation inte effektivt skydd, vilket falletär iettger
mindre företag ägandedär och ledning inte åtskilda.är I företagstora
finns åtskillnad mellan ägande- och ledningsfunktioner vilket,
tillsammans med bolagets organisation, säkerställer effektivatt en
revision sker. Härav framgår de allmänna skäl motiveraratt som en
reglering revisorsmarknaden inte har någon särskild relevans närav
det gäller de företagens revisor.utseendestora av

Finns det då någon risk för företagende inte skulle väljaatt stora
tillräckligt kvalificerad revisor Utredningen har inte kunnat påvisaen

varit fallet eller det finnsså reell risk förnågon detta. finnsDetatt att
rad samverkande faktorer medför de bolagen kommeratt storaen som

uttrycklig lagreglering, skulleäven välja de kvalificera-att, utan mest
de revisorerna. Med hänsyn till uppdragens storlek kan endast de

byråerna komma i fråga eftersomstörsta det krävs viss byråorgani-en
sation, tillgång till specialister, internationella samarbetspartner och
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dettadylikt, återspeglas de 10 revisionsbyråernastörstaattav
reviderar 90 % deän bolagen. Inom dessa byråer finnsstoramer av
effektiva urvalsprocesser för endast de skickliga revisorernaatt mest

till påskrivande revisorer. Dessa byråer kommer också,utses
oberoende utbildningskrav, säkerställa de har medarbetareatt attav

tillräckligtmed hög kompetens för utföra arbetet. Här bör ocksåatt
utvecklingen internationellt inämnas går riktning byråeratt mot att

revisor.utses som
företagen eftersträvarDe namnkunniga revisorer och revi-stora

sionsbyråer eftersom detta har mycket betydelse för derasstor
anseende och trovärdighet. företagenDe heltär på sättstora ett annat

mindre företagende beroende den informationän de lämnar iattav
årsredovisning och på har hög trovärdighet,sätt förannat t.ex.
möjligheter finna finansieringsalternativ och den uppmärksamhetatt

riktas från borgenärer, massmedia och aktieägare. Företagen ärsom
internationelltdessutom verksamma varför det gäller skapaatt

trovärdighet på den internationellaäven kapitalmarknaden. Detta
medför också byråns internationella kompetens och samarbetspart-att

viktiga. Att företagen tillmäterär dessa faktorer vikt framgårstorner
denbl.a. omständigheten de uppdragen starktär såatt storaav

koncentrerade till de allra byråerna, destörsta byråernastörstatre
reviderar 85 % de företagen. Olikastörsta utländska under-av
sökningar visar de företagen anlitar väletablerade revisions-att stora
byrå och de ställer krav byrånspå och revisorns kompetens.att stora
Särskilt betydelsefullt har det visat sig just revisionsberättelsenattvara
kommer från någon de byråerna.största Företagen bereddaär attav

Ävenbetalar högre arvoden för revideras välkänd byrå.att av en om
förekommerdet ökad priskonkurrens inom Sverige frågaiävenen om

revisionsuppdrag bör det framhållas det konkurrensärstora att en
mellan de byråerna. Omstörsta utredningens farhågor skulle vara
riktiga skulle detta återspeglas i företagen valde mindre väl-att
renommerade auktoriserade revisorer, något stöd för förhållerdetatt

detta finnssig på inte. Skullesätt företag ändå revisorett utse utanen
erforderlig kompetens finns det risk för detta uppmärksammasatten

Ärmassmedia, vilket leder till negativ publicitet. företagetav
börsnoterat måste det kalkylera med möjligheten förhållandetatt
uppmärksammas massmedia eller fondbörsen.av

dettaI sammanhang finns det också anledning peka på utländskaatt
erfarenheter. Som framgått har huvuddelen de europeiskaovan av
länderna valt inte införa några begränsningsregler i dettaatt samman-
hang. Av särskilt intresse i detta sammanhang förhållandenaär i
Storbritannien och Irland. brittiskaDen revisorsprofessionen tillhör de
ledande i RevisionspliktenEuropa. omfattar både och småstora
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företag. finnsDet betydligt antal företag i Storbritannienstörreett än
i Sverige, de 0005 bolagen i Europa %största 25 brittiskaärav ca ca
och % svenska undersökningen7 förhållandena i slutet påavser
l980-talet. Samtidigt revideras, efter svenska förhållanden,även ett

antal mycket företag i Storbritannien.små Vidare finns det olikastort
revisorskategorier, baserat olika föreningstillhörigheter,på och skilda
utbildningsvägar inom revisorskategori. principI finnsresp tre
utbildningsvägar treårig akademisk utbildning med ekonomisk
inriktning, akademisk utbildning inriktningmed och olikaannan
kortare utbildningar bygger växling mellanpå teori och praktik.som
Förutsättningarna därför särskilt goda förär kunna bedöma deatt om
föreslagna reglerna nödvändiga. Erfarenheternaär visar entydigt att
de företagen väljer de kompetenta och kunniga revisorerna.stora mest
Detta återspeglas i de byråerna reviderar 80 %änt.ex att stora mer

de bolagen 95 % använder bolagens sammanlagdastoraav om man
omsättning kriterium. Dessutom brittiska erfarenheter stödsom ger
för betydelsen teoretisk utbildning inte skall överdrivas, mångaatt av

framståendede revisorerna har inte akademisk universitets-mestav en
utbildning inom ekonomi i någon och erfarenheterämneutan annat
från den skotska revisorsutbildningen visar de studenter inteatt som
har universitetsutbildning i ekonomi klarar sig minst lika bra eller

bättre i den avslutande examinationen.t.o.m.
Erfarenheterna från andra länder bekräftar dels marknadsmeka-att

nismerna fungerar det gäller kunniganär revisorer iatt utse stora
företag, dels skillnader i teoretisk utbildning har liten betydelse iatt

fall länge utbildningenså akademisk nivå.på denär I mån detvart
finns skillnader de mellan yrkesinriktadeär och akademiskamer
utbildningar. De utländska erfarenheterna bekräftar således någonatt
särskild regel begränsning behörighet revidera inte ärattom av
nödvändig.

Avsaknad behörighetskontrollav

Om syftet med regleringen förhindra missbrukär måste ocksåatt
beaktas vilka möjligheter det finns ingripa reglerna överträds.att om

första förutsättningEn därvid efterlevnadenär kontrolleras eller iatt
fall det går kontrollera de följs. Enligt uppgift frånvart att att om

PRV sker inte några generella kontroller i dag. Eftersom tillgängliga
dataregister inte innehåller uppgifter storleken nettotillgångarnapåom
eller antal anställda det inte möjligt dessaär göra kontrolleratt annat

manuella stickprov.än Utredningens överväganden ettgenom om
kriterium innebär inte möjligheterna kontrollera ökar,annat att att
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tvärtom. Det enda kriteriet i framtiden förefallersnarare sökbartsom
gränsdragningenär mellan publika och privata företag, frånäven

andra utgångspunkter kan denna gränsdragning ha fördelar.

Befintlig regel aktiebolagslageni

aktiebolagslagenI finns redan regel innebär revisor skallatten som en
ha den insikt och erfarenhet redovisning med hänsyn tillav som arten
och omfattningen bolagets verksamhet fordras för uppdragetsav
fullgörande 10 kap 2 §. Enligt god revisorssed kan kvalificerad
revisor inte åta sig uppdrag han inte har förutsättningarett som att
utföra enligt god sed. Utredningens förslag därförär obehövligt.
Enligt min mening dessutomär denna regleringen i aktiebolagslagen
effektivare eftersom den fokuserar både på insikt, erfarenhet och
bolagets verksamhet, samtliga faktorer viktär detnär gäller attav

revisornavgöra har nödvändiga kvalifikationer.om

Säkerställande oberoendeav

Dessutom finns det andra och effektivare åtgärder för säkerställaatt
stark och oberoende ställning för revisorerna i publikaen företag.

Som exempel kan reglernämnas kan revisor, reglerutseom vem som
minst revisorertva i varje publikt bolag, revisionskommittéerom

audit committee, regler gränsdragning mellan revision ochom
rådgivning.

Behovet aulaoriserade revisorerav

Den föreslagna regleringen för med sig rad nackdelar haren som
särskild betydelse för möjligheterna i de minsta företagenatt utse
revisorer har teoretisk utbildning inte överstiger mini-som en som
miniván, denna möjlighet är grundtanken bakom utredningens
förslag revisorskategoriertvâ i framtiden.om

Om utredningens förslag till gränsdragning genomförs kommer
mellan 750 och 800 aktiebolag drygt 260 000 idag omfattasattav av
kravet anlita minst auktoriserad revisor.att I praktiken torde antaleten

bolag färre eftersomstora många dessa bolag ingår i störrevara av
koncerner. Redan det begränsade antalet bolag medför i och för sig att
behovet särskild revisorskategori för dessa bolagav måsteen
ifrågasättas. För revidera dessa bolag torde krävasatt 300 400ca -
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mindre 10 % revisorskåren.revisorer, dvspåskrivande än av
övriga revisorerna revidera ochHuvuddelen de kommer småattav

företag oberoende de auktoriserade ellerärmedelstora av om
godkända.

val utbildningstidStudenternas av

indikerarErfarenheterna från utbildningssystemet endastatt ett
antal studenter kommer på den lägre nivån. Sombegränsat att stanna

de under 1992 ansökte god-exempel kan nämnas att av som om
auktorisation andelen för enbart godkändakännande eller revisorer

80 % ekonomexameninom parentes hade % 55 elleranges
% akademisk utbildning 80motsvarande, 9 % 20 kortare 119-

behörighetsgivande utbildning.% 25 % Idennapoäng och 11 annan
godkända revisorer med gymnasialjämförelse ingår inte påbygg-

utbildningsalternativnadsutbildning eftersom detta underär av-
ekonomlinjen bekräftarveckling. Olika undersökningar attav

80 inte har till fåtal studenterbasblocket lettpoäng än ettattom mer
nivå. bör erinrasavslutar sina studier på denna Här deattom

linjer basblocket också hadefristående svårt samlaersatte attsom
tillräckligt Enligt min bedömning kommermed deltagare. med

förslag utbildning magisternivå bliutredningens på normalatt
framtiden inom redovisningsområdetutbildningsnivå i eftersom

utbildning för auktorisation. rationellthögskolorna kommer Denatt ge
agerande kommer dessutom söka skaffa sig auktorisation-studenten att
skompetens för skapa sig handlingsalternativ införpå så sättatt
framtiden, särskilt den kortare utbildningen medför begränsningarom
i den framtida yrkesutövningen blir konsekvensen utredningenssom av
förslag.

Övergángsreglernas betydelse

sammanhang utredningens förslagbetydelse i detta tillAv är även
förslag innebär 60 %, kanskeövergångsregler. Detta närmareatt

70 %, revisorerna kommer auktoriseradenågra år att varaav om som
nyrekrytering och åldersstruktur inom revisorskåren.följd Dettaen av

skaffa sig utbildningsnivå.förstärker incitamenten högreatt en
andelen med kandidatexamenSammantaget innebär detta inteatt

tilltillräcklig med hänsyn behoven revisorerkommer att storvara av
för jagi mindre företagen. och sig inte för högde I attanser en

utbildningsnivå behöver negativ den för dock med sigtvärtom,vara
förvissa nackdelar i form ökade kostnader samhället och denav
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enskilde. Ett huvudskäl för utredningens förslag med två kategorier är
dock hålla utbildningsnivån mycketatt så möjligt förnere attsom
därigenom kunna begränsa kostnaderna för de företagen.små Detta
kommer i fallså inte uppnås.att

Konkurrenssnedvridning

villHär jag pekaäven förslagetspå konkurrenssnedvridande effekter.
Institutet for Anvendt Framtidsforskning i Danmark har gjort studieen

dennaöver form begränsningsreglers effekter, studien danskaav avser
förhållanden dess slutsatser relevantaär föräven svensk del.men
Institutet konstaterade denna form begränsningsregleratt kan föraav
med sig oformell och oformaliserad hållning rekommenderaen att
företagen anlita auktoriserade revisorer. Denna favoriseringatt deav
auktoriserade revisorerna framför de godkända är säkerhetsåt-extraen
gärd inte kräver särskilda skäl eller kan bemötas otillbörlig.som som
Osäkerheten vilka begränsningar råder för de godkändaom som
revisorerna medför särskilt handläggare hos kreditgivareatt kräver
auktoriserade revisorer i företagsmå för gardera sigatt mot senare
kritik revisionen visar sig behäftad med brister. Risken förom vara
konkurrenssnedvridning ökar begränsningsreglerna inte framstårom

klara eller naturliga, vilket inte falletär med utredningens förslagsom
bygger på olika kriterier. Här bör tilläggastre det finnssom att

åtskilliga exempel i Sverige där denna form effekter kan miss-av
tänkas. Dessa negativa konkurrenssnedvridande effekter kommer med

sannolikhet bestå utredningensstor förslagatt genomförs.om

Ändrade förhållanden

Nuvarande regler skyldighet anlita auktoriserad revisoratt grundasom
på överväganden utgående från förhållandena i slutet 1960-taletpå och
början på 1970-talet. Då krävdes för bli auktoriserad revisoratt
ekonomexamen, dvs års universitetsutbildning förtre och godkänd
granskningsman gymnasieutbildning med kameral inriktning. Förutom
denna avsevärda skillnad i teoretisk utbildning gällde skilda regler för
praktik och yrkesverksamhet, det fortfarande vanligtt.ex. var att
godkända granskningsmän hade revision bisyssla. Därefter harsom
kraven på godkännande höjts bådeavsevärt vad gäller teoretisk
utbildning och yrkesverksamhet, någon motsvarande förändring av
reglerna godkända revisorers behörighet har emellertid inte skett.om

praktikenI har närmast de godkända revisorernas behörighet in-
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skränkts konsekvens förändringar i skattesystemet t.exsom en av
reducering och avskaffande obeskattade Dessagenom av av reserver.

har inneburitförändringar tillgångarnas nettovärde i bolagen haratt
vilket i sin harökat kunnat medföra auktoriserad revisor måstetur att

utses. Redan dessa förändringar motiverar gällandeöversynen av
regelsystem.

revisorskategoriEn

Förslag

Utredningens förslag höja utbildningsnivån för godkärmande böratt
genomföras, däremot föreligger inte skäl höja kraven för auktorisa-att
tion. Eftersom skillnaden mellan utbildningsnivåerna liten,är även om
utredningens förslag genomförs, och det i övrigt inte föreslås några
skillnader mellan revisorskategorierna föreligger inte skäl iatt
framtiden ha två revisorskategorier.

Motivering

EG:s krav

Vid jämförelse mellan EG:s krav och nuvarande ordning detären
väsentligt framhålla dagens auktorisationskrav EG:satt att motsvarar
krav, dvs EG-godkännande enligt utredningens terminologi. EG:s krav
har utformats för behoven i och medelstoraatt mot storasvara
företag. formNågon EG-auktorisation därutöver finns inte. Endastav

EG-land, Danmark, har förfarande liknaskan vid sådanett ett som en
auktorisation, utbildningskraven i liggerDanmark dock väsentligt över
de föreslagna Insiktsfullasvenska kraven. bedömare i Danmark menar

dessa särbestämmelser knappast kan bibehållas harmoniseringennäratt
fortsätter.

Utredningens förslag höja kraven för auktorisation inte föran-äratt
ledda anpassning till EG:snågon direktiv, innebär detsnarastav
införande särbestämmelser avviker från de utvecklingen inomav som
EG.

europeiskaDen revisorsprofessionen i och för sig inteär enhetlig
det gäller krav teoretisknär på och praktisk utbildning. Den effektiva

utbildningstiden ligger dock 12på mellan 2 och 3 12 år enligt
utredningens kontakter företrädaremed för EG-kommissionen. Den
europeiska revisorsprofessionen justF.E.E har kravet på treårigangett
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akademisk utbildning kännetecknen för professionenett isom av
Europa. Mycket talar för utvecklingen inom EGatt går kravenmot att

teoretiskpå och praktisk utbildning i åttonde direktivet kommer att
konkretiseras och utvecklas enhetliga kvalifikationskravmot mer som
torde komma bygga minimikravenpå i direktivet.att Detta kan gå

europeisköver revisorsutbildning parallellt med de nationella,en ett
sådant utvecklingsarbete pågår redan. I nästan alla europeiska länder

förändringarpågår inom utbildningsväsendet, utvecklingen går bl.a.
kortare utbildningstider inom universitetenmot och ökad satsningen

på yrkesinriktad utbildning inom fackhögskolorna. Dessutommer sker
successiv anpassning kraven teoretisk och praktisk utbildningen av

till åttonde direktivet, exempel är nyligen framlagtett lagförslagett i
Tyskland där praktiktiden föreslås förkortad med år från deett
nuvarande fem åren. Detta innebär också den nationellt betingadeatt
uppdelning utredningen föreslår svårligen kan förenassom med den
utveckling sannolikt kommer inom EG och medlemsstaterna.som
Särbestämmelser avviker från utvecklingen inom EG kommersom
därmed svåra behålla sikt,att på mycketatt starka skälvara måste
därför föreligga sådana bestämmelser skall införas.om nya

Svenskt behov specialkategori med längre grundutbildningav

Frågan dåär det föreligger några tillräckligt starka skäl förom att
genomföra denna höjning i Sverige. Principiellt kan dessa tvåvara av
slag. Antingen dagensär utbildningsnivå inte tillräcklig eller också
kommer det ställas högre krav på utbildningsnivånatt i framtiden.
Enligt min mening har utredningen inte visat någon dessaatt av
omständigheter föreligger. I tidigt stadium utredningsarbetetett av
väckte jag frågan några de problem idag uppmärksammatsom av som
kring revisorns roll kan härledas till brister i den teoretiska ut-
bildningen. Denna fråga har majoriteten besvarats nekande, iav
sammanhanget kan också erinras den skrivelse från Finansin-attom
spektionen och Kommerskollegium, omtalas i utredningsbe-som
tänkandet, inte pekar på kompetensbristernågra eller lämnar några
förslag förändra grundutbildningen.att

Utredningens förslag grundas inte på några brister vad gäller dagens
utbildning, därvid bör huvuddelennoteras deatt auktoriseradeav
revisorerna har just den teoretiska utbildningsnivå motsvararsom
miniminivån i EG:s direktiv. Nästa fråga dåär det föreliggerom

tillkommandenågra utbildningsbehov motiverar framtidasom en
höjning utbildningsnivån. Utredningen har inteav påvisat detatt
föreligger några sådana skäl. För del vill jag tilläggaegen att en
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förändringstakt isnabbare samhället kommer ställa krav påatt nya
revisorernas kompetens, detta ställer dock fortbildningkrav på snarare

förlängd grundutbildning.än
förviktigt skäl utredningens förslag införaEtt två kategorieratt

EG-behörighetmed ha varit anpassning till miniminivånattsynes en
formellt skulle ha inneburit sänkning utbildningslängden fören av
auktorisation. bör dock framhållas utbildningsnivånDet inte skulleatt
förändras anpassning till högskolereformen. För övrigt ärgenom en

höjningen till föranleddjust 140 tidigare ändringarpoäng inomav
högskolesystemet, ekonomexamen omfattade 120 fram tillpoäng
mitten 1980-talet. centrala i detta sammanhangDet emellertidär attav
de fackkunskaper nödvändiga för auktoriserad revisorsom anses en
omfattar 110 enligt dagens bestämmelser och därför inrymspoäng i

kandidatnivån.den Det naturliga kraven inte skall sänkas hadenya om
emellertid varit undersöka inte utbildningskraven järnkaskundeatt om

kring nuvarande auktorisationsnivå, utredningen har märkligtsamman
från låta utreda denna frågaavstått Eftersomnärmare. detattnog

dessutom föreligger utbildningsmässiga skäl motiverar delattsom en
den teoretiska utbildningen samordnas med praktikutbildningenav

föreligger förandra starka skäl utreda detta alternativ. Ett sådantatt
alternativ skulle dessutom innebära fördelarandra lägresåsom
kostnader för regelförenkling.och majoritetDå destaten en av
blivande revisorerna ändå skulle ha utbildning den högre nivånpåen
kan kostnaden för de minsta företagen sannolikt inte påverkas annat

marginellt.än

utbildning likställd ökadLängre med kompetens

vill erinraHär jag utredningen funnit indelning efteratt attom en
svårigheter revisorn i sitt arbete relevantmöter ärtyper somav mer

indelning i och företag och de flestasmå dessaän stora atten av
svårigheter inte skiljer företag från företag.små deI fallstora

föreliggerskillnader de beroende företagetpå vändersynes vara om
sig till kapitalmarknaden för anskaffa kapital publika bolag enligtatt
aktiebolagskommitténs förslag och uppdragsorganisationen inom
revisionsbyrån skiljer mellan och små uppdrag. Frågan ärstorasom
emellertid skillnaden i dessa faktorer återspeglas i grundutbild-om
ningen. falletJag har svårt detta kan då det typiskt röratt attse vara
sig erfarenheter kunskaper inhämtasoch under yrkesverksam-om som

Övriga faktorer förekommaheten. kan både i och företag,småstora
vissa kan frekventa i bolag andra i företag,och småstoravara mer
från utbildningssynpunkt har detta dock begränsad betydelse eftersom
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revisorn måste kunna identifiera dessa faktorer när de förekommer i
mindre företag. Utredningen har också kommit till slutsatsen detatt
inte självklartär företag generelltatt ställerstora högre krav på
revisorns tekniska färdigheter, denna inlärning har framträdandeen
roll i grundutbildningen.

ochI för sig delar jag utredningens antagande det ställs olikaatt
krav kompetenspå för revidera olika företag,att bl.a. beroende på
företagsstorlek. Kompetens innefattar emellertid rad olika faktorer,en

dessa teoretiskaär kunskaper bl.a. kan haen av inhämtatssom genom
grundutbildning också fort- och vidareutbildning.men Andragenom
faktorer är väl så viktiga för yrkesverksammasom är personliga
egenskaper, ålder, yrkeserfarenhet. Betydelsen utbildningstidensav
längd får inte överbetonas, inte minst det skälet formellaav att
kunskaper snabbt föråldras. Detta medför inom pedagogiskatt man
forskning talar halveringstid kunskaper. För yrkesgrupperom medav
ungefär kunskapsnivå revisorer dennaär tidsamma så kortsom som
fem till sju år. Den professionella kunskapen inhämtas på rad sätt,en
inte minst och till del efter den formellastor grundutbildningen genom

fort- och vidareutbildningt.ex och. kompetensuppbyggnad genom
yrkeserfarenheter. Generellt jag relevantsett erfarenhetatt imenar
detta sammanhang är viktigare kompetensfaktor än teoretisken
utbildning, uppfattning f.ö delas deen utredningenssom av av

företräder näringslivet.experter som
Utredningen har sökt identifiera faktorer skiljer och småstorasom

företag åt, däremot har utredningen endast i begränsad omfattning sökt
analysera i vilken mån dessa faktorer hänförligaär till skillnader i
teoretisk utbildning och inte alls skillnaden ligger i utbildnings-om en
tid på eller fyra år.tre Utredningen konstaterar helt riktigtt.ex att
revision företag lagarbeteärstora medav ett många medarbetare och
specialister engagerade och i företagsmå revisionenär mer av en
enmansuppgift. Den intressanta faktorn emellertidär vilken
återverkan dessa förhållanden får på den teoretiska utbildningen. En
skillnad är revisorn iatt uppdrag kommerett stort haatt mer
arbetsledande funktioner vilket ställer krav på kompetens.en annan
Eftersom arbetsledning inte är tänkt ingå i utbildningenatt har jag
svårt hur utbildningensatt längd harse någon betydelse i detta
sammanhang. En skillnad är den ansvarige revisornattannan i större
utsträckning måste förlita sig på medarbetare och iexperter stora
företag, i mindre företag hanmåste själv vilketidentifiera problemen
i sig Ärställer kravstörre fackkunskaper.på egenskapen bedömaatt
andra insatser och råd något lärpersoners sig årsman ettgenom
ytterligare teoretisk utbildning Den viktigaste faktorn i detta
sammanhang erfarenhetär och personliga egenskaper, skillnaden i
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längd teoretisk utbildningpå ha begränsad betydelse. Påsynes samma
förhåller det sig med de riskersätt revisorn måste beakta i sittsom

arbete och komplexiteten i arbetet. Ytterligare utbildning naturligt-är
vis ingen nackdel de helt faktorernaavgörande är personligamen
egenskaper hos revisorn och lång erfarenhet.

finns ingetDet entydigt samband mellan förlängd utbildningstid och
ökad kompetens. Utbildning tid och den istället arbetar skaffartar som
sig kompetens yrkeserfarenheten. Utbildning innebär därförgenom

förstärkning vissa kompetens bekostnadpåtypersnarare en av av av
andra. Det avgörande därför vilken kompetensprofilär krävs.som
Denna faktor har kartlagts i olika studier. iakttagelseEn kansom

vid genomgång dessagöras det inte tillräckligtär är medattav
teoretiska utbildning för tillgodose kraven allmännapå ochatt
yrkesspecifika kunskaper, yrkeserfarenheter och problemlösningsfor-
måga väl viktiga för kompetensen.är så Viktigare faktorer än
kunskaper för revisorer dock sådana egenskaperär beslutsamhet,som
förmåga vad relevant, anpassningsförmågaavgöra är ochatt som
ansvarskännande enligt amerikansk undersökning har kartlagten som
just vilka faktorer har relevans för revisorers kompetens. Avsom
dessa undersökningar följer kompetens radavgörs olikaatt av en
faktorer och utvecklas olikapå sätt.

Utredningens ställningstaganden

I betänkandet redovisas inte varför höjning utbildningen fören av
auktorisation till magisternivå nödvändig. Enligt minär mening
bygger utredningens förslag höja nivån för auktorisation inte påatt

analys utbildningsbehovnågon grundas på antaganden detutan attav
olikaställs krav i och företagsmå och högskolereformensstora att

olika krav för kandidat- och magisternivå kan återspegla dessaantas
skillnader i krav. Utredningen har i intefall visat vilka ytterligarevart
kunskapsbehov föreligger, de i fall bör tillgodosessåsom om genom

förlängd teoretisk utbildning, vad denna utbildning i fallså skallen
innehålla och varför just utbildning magisternivå behövs för atten
revidera företag.stora

Kostnader

förlängningEn grundutbildning till magisternivå för auktorisationav
medför ökade kostnader utbildningstiden förlängs, dels förattgenom
utbildningsplatser, dels för studiefinansiering. Dessa kostnader har inte
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beaktats i utredningsarbetet. Här bör framhållas förlängningatt en av
utbildningen får effekter föräven andra näraliggande områden genom

utbildningen i praktiken förlängsatt föräven näraliggande yrkeskarriä-
Enligt min mening måste förlängning utbildningenrer. på dettaen av

område vägas andra angelägna behov inommot högskolan, Ett annat
praktiskt problem är antalet studenter föratt närvarande läser påsom
nivån 60 80 poäng begränsat,är förslaget innebär de allra flestaatt-
kan förväntas vilja fortsätta till 80 poäng. Det måste ifrågasättas om
tillgången- på lärare medger kraftig utökning utbildningen påen av
denna nivå vilket kan innebära risk för kvaliteten i utbildningenatt
inte kan vidmakthållas eller den åsyftade fördjupningenatt inte
kommer till stånd. Här bör framhållas förlängningen utbild-att av
ningen för godkännande inte medför motsvarande kostnadsökning för

eftersom flertalet destaten läser högskolanpå redan läserav som
minst 120 poäng och övriga utbildningsvägar finansieras genom
deltagaravgifter.

Även i andra hänseenden medför utredningens förslag ökade
kostnader inte beaktats. Som exempel kan kostnadennämnassom för

administrera två olikaatt kårer konstruktion och genomförandesamt
två typerav av prov m.m.

4. Praktisk utbildning

På rad ställen i betänkandet betonas helt riktigten betydelsen av
praktisk utbildning. Mot denna bakgrund kan det ifrågasättas detom
finns skäl sänka praktiktiden föratt godkännande från fem till år.tre
Det inteär särskilt väl avvägt sänka tiden enbartatt denav an-
ledningen det följer minimivillkorenatt i direktivet, särskiltav som
tidigare överväganden i femårigutmynnar praktikperiodatt välären
avvägd. Enligt min mening finns det skäl motiverar sänkning,som en
frågan dock inteär tillräckligt förutredd det skall möjligtatt attvara

ställning till den exaktata tiden.
Utredningens överväganden vad gäller praktikkrav för auktorisation

i konstaterande,utmynnar jag delar,ett nämligen det krävssom att
lång erfarenhet för ansvarig revisor iatt företag samtidigtvara stora

syftet med den högre kategorinsom är säkerställaatt att stora
företag revideras tillräckligt kompetenta revisorer. Idag har deav i
regel åtminstone tio års erfarenhet efter auktorisation innan de blir
påskrivande revisorer eftersom denna erfarenhet krävs. Uppdragen är
organiserade så medarbetarna successivtatt får svårare uppgifter
längre erfarenhet de har. Slutsatsen detta bordeav resonemang vara

det skall uppställas kravatt på längre relevant praktik efter god-
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emellertid inteauktorisation. Utredningen harför erhållakännande att
praktik endastsådan relevantfram förslaglagt något utanom

tillräckligt förvilket inte tordefemårig praktiktidföreslagit attvaraen
erfarenhet.praktiskrelevantge en

för auktorisation innebärpraktisk utbildningUtredningens krav på
undantag, endastrevisorer i framtiden, med enstakaauktoriseradeatt
Utredningen harvid de byråerna.kunna utbildaskommer störstaatt

praktik i detagit fullt och krävt relevantdock inte störstasteget ut
föreslagnalängre praktiktid devilket kräverföretagen avsevärt änen

förslaget bli rekryteringen till mindreEffekterna kanfem åren. attav
konkurrensnackdel för deförsvåras. innebärrevisionsbyråer Detta en

förslagkombination med utredningens tillsärskilt imindre byråerna
koncentrationen inom revisions-innebäraövergångsregler och kan att

sådan utvecklingytterligare. Enligt min meningbranschen ökar är en
inte önskvärd.

övergångsregler

Förslag

införas säkerställermin mening bör övergångsreglerEnligt attsom
utbildning. Om utredningenslikvärdig teoretiskalla revisorer har en

genomförs därför särskildarevisorskategorier börförslag tvåom
auktoriseradeför säkerställa endast deövergångsregler införas att att

för EG-auktoriserade revisorerrevisorer faktiskt uppfyller kravensom
nuvarande förslag tillbehörighet. Utredningenserhåller denna

majoriteten de EG-auktoriseradeövergångsregler innebär att av
teoretisk utbildningåtskilliga harevisorerna under kommerår att en

blivande EG-godkända revisorerna.nivå depå samma som
jag tänka migmitt sista sammanfattande avsnitt kanSom framgår av

revisorer under förut-kompletterande utbildning för godkändaen
utredningens förslagbegränsningsreglerna upphävs. Medsättning att

påkallad.sådan utbildning emellertid inteär en

Motivering

huvuddelenauktoriserade revisorerna harVad gäller de idag en
Syftet utredningensEG-godkännande. medutbildning motsvararsom

revisorer har särskilt hög kompetensskapaförslag är att somen grupp
väsentligt dettarevision företag. Detoch erfarenhet ärstora omavav

blir EG-revisorer med denna kompetenssyfte skall endastuppnås att
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auktoriserade. Särskilda övergångsregler bör därför införas för
auktoriserade revisorer. Endast de uppfyller de framtida kravensom

praktiskpå erfarenhet revision i företag praktikåren 3storaav 5-enligt utredningens förslag bör enligt min mening EG-auktorisa-ges
Övrigation. auktoriserade revisorer har utbildning och erfarenheten

gör de uppfyller kraven för EG-godkännandeattsom intemen mer,
några skäl för de skall EG-auktorisationatt kan integes anses
föreligga. Mot mitt förslag skulle kunna anföras det innebäratt en
inskränkning jämfört med deras nuvarande formella behörighet. Det
finns emellertid inget hindrar alla EG-godkända revisorerattsom som
tidigare varit auktoriserade behåller sin behörighet då EG-men som
godkända revisorer eftersom ifrågavarande revisorer inte har eller-
har haft uppdrag har detta intestora särskild betydelse förstor
revisorerna. Däremot har frågan betydelse för intressenternastor som
enklare kan bedöma vilka revisorer har den särskilda kompeten-som

revidera företag.att storasen

6.. Direktivet erkännande examensbevisom av

EG:s direktiv erkännande examensbevis syftar tillom ömsesidigtav
erkännande utländska utbildningar och omfattar allaav medpersoner
minst års högre utbildning.tre Utredningens förslag innebär allaatt

har minst års utbildning på universitetsnivåtresom erkänns, med ett
undantag. Utredningen har utformat specialbestämmelse skallen som
träffa de danska registrerade revisorerna de uppfyller kraventrots att
i direktivet för ömsesidigt erkännande.

Utredningen har, såvitt jag inte gjort någon analysvet, sådanom en
begränsningsregel förenligär med direktivet. Enligt företrädare för
EG-kommissionen torde det inte förenligt med direktivetvara att
införa denna form diskriminerande regler.av

Mitt förslag sammanfattning-

Alla revisorer minst uppfyller kraven för EG-godkännandesom bör
formell kompetens revidera alla aktiebolag.ges att En begränsnings-

regel, motsvarande regeln i 10 kap 3 § aktiebolagslagen in-som
skränker den formella behörigheten revidera, bör inteatt genomföras.

likhetI med utredningen jag kraven för godkännandeatt böranser
höjas till kandidatnivå och den yrkesinriktadeatt vägen skall införas.
Däremot jag inte det finns några skäl föratt höjaanser kraven föratt
auktorisation. Enligt min mening bör implementeringen revisors-av
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direktivet innebära revisorer nomineras på nivå iatt en gemensam
framtiden, vilket innebär revisorskategori bör införas. Denatt en

utbildningsnivån bör ligga direktivetspå miniminivågemensamma
eller, så påkallat, något däröver. bör dockär Den inte ligga överom

nuvarande nivåden för auktorisation. Naturligtvis kan högskolor ge
utbildning på magisternivå, det bör ankomma högskolornapå att
utforma utbildningen. förslagDetta med denöverensstämmer ordning

tillämpas i de flesta europeiska länder.som
kan migJag tänka kompletterande utbildning för godkändaen

revisorer under förutsättning begränsningsreglerna upphävs. Medatt
utredningens förslag emellertidär sådan utbildning inte påkallad.en

revisorskategoriEn kompletterande utbildning-

Införande revisorskategori och upphävande begränsnings-av en av
regeln bör kompletteras särskildamed övergångsregler. Skäl finns då
för alla EG-godkända revisorer bör ha likvärdig utbildningsnivå.att en
Därför bör införa kompletterandeövervägas utbildning för dematt en

har utbildning lägre nivå.på Svenska Revisorsamfundet SRS harsom
utarbetat förslag till kompletterande utbildning skallett som ge en
teoretisk kompetens motsvarande den förutsätts i EG:s direktiv.som
Utbildningen består fyra moduler vardera 10motsvararav som ca
högskolepoäng. omfattarDe redovisning och ekonomistyrning,
handelsrätt, revision och analys självständigt utredningsarbete.ettsamt
Utbildningen upplagd denär så skall kunna kombineras medatt
yrkesverksamheten revisor. FAR och SRS harsom gemensamt
föreslagit denna utbildning skulle kunna tillgodoräknas föratt
auktorisation. Förslaget har mottagits positivt företrädareäven förav
olika myndigheter och organisationer.

Något krav införapå sådan kompletterande utbildningatt en
föreligger i och för sig inte. Flertalet länder har implementerat
revisorsdirektivet genomföra någon kompletterande utbildningutan att
eller examination. finnsDet dock länder har vidtagit övergångsåt-som

innefattargärder utbildning eller examination. Företrädare försom
EG-kommissionen har rekommenderat den holländska övergångslös-
ningen lämpligt lösa övergångsfrågorsätt för godkändaett attsom
revisorer.

Holland finnsI revisorer Register Accountants ochen grupp en
närmast redovisningskonsulter med särskildamotsvarargrupp som

granskningsuppgifter i små och medelstora företag Accountant
Administratieconsulenten. implementeringen bolagsdirektivenav
medförde Administratieconsulenten måste formnågonatt rättges av
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utföra revision i medelstoraatt företag. De hade tidigare utbildningen
på universitetsnivå kan jämföras med nuvarande krav försom
godkännande i Sverige ca 2 år. Denna utbildning kommer attnu
förlängas så den miniminivånatt i direktivet.motsvarar Några
begränsningar i Adminstratieconsulentens rätt revidera bolagatt stora
kommer inte genomföras. För de redanatt yrkesverksamma admini-
stratieconsulenterna med äldre utbildning genomförs kompletteran-en
de utbildning och examination i revisorsorganisationernas regi.
Utbildningstiden varierar mellan månad och månaderen ca sex
beroende på tidigare yrkeserfarenhet. De med 11än års yrkeser-mer
farenhet genomgår utbildning omfattar månad ochen som ca en som
huvudsakligen innehåller revision. De med mellan 7 och 11 års
erfarenhet igenomgår utbildning två månaderen treom som-
förutom revision innehålleräven företagsekonomi. Alla harsom
kortare erfarenhet 7än år får genomgå utbildning 6en om ca
månader. Efter avklarad får de full rätt utföra revision iexamen att
alla aktiebolag. Ca 60 % de Administratieconsulenten bedömsav
genomgå utbildningen. På sikt bedöms de båda revisorsgrupperna slås

till Den holländska lösningensamman kanen grupp. utgöra en
förebild för motsvarande svenska regler.

Även i Tyskland vidtogs särskilda övergångsåtgärder för främst
advokater och examinerade skatterådgivare hade erfarenhetsom av
revision. De kunde genomgå revisorsexamen endast omfattadeen som
mindre delar de områden ingår i ochav dessutomsom annars examen

praktiskt intriktad.var mera
En särskild fråga denär kompletterande utbildningen skallom vara

obligatorisk eller inte. För obligatorium talar främstett övergångs-att
åtgärder bör genomföras så snabb anpassningatt sker till deen nya
reglerna och förslaget innebär skillnaderatt i formell kompetensatt
mellan olika revisorer minskar. Om hänsyn till yrkesverksamhetenstas
längd såsom i den holländska lösningen det enligtär min mening full
möjligt genomföra obligatorium.att Emellertidett kan särskilda skäl
anföras skyldighetmot kompletterande utbildningatten kunnagenom
fortsätta yrkesverksamatt revisor. Den föreslagna komplette-vara som
rande utbildningen bör därför kombineras med möjlighet för demen

inte kan eller önskar genomgå utbildningensom att fortsätta sinatt
yrkesverksamhet oförändrade villkor. Det bör framhållas att en
sådan reglering förenligär med direktivet och har rekommenderats av
företrädare för EG-kommissionen.
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Särskild mening Hans Peter Larssonexpertenav

jagavseenden utredningen borde ha kommit tillI två andraattanser
slutsatser. Dels borde ytterligare överväganden skett för utrönaatt
möjligheten överföra tillsynsverksamheten till privat stiftelse,att en
dels jag den k yrkesinriktade borde ha fåttvägenattanser s en
kompletterande utformning för tydligareden skall klartutgöraatt ett
alternativ för med lång yrkeserfarenhet önskar kvalifice-personer som

sig godkänd revisor.ra som
vill dessutom erinraJag bakgrunden till utredningens förslagattom
samtliga aktiebolag Sverige,i dvs de minstaär även ochatt enmans-

familjeägda bolagen, i dag omfattas revisionsplikt. Det harav
emellertid inte inom utredningens direktiv denna fråga.prövarymts att

Skälen för min särskilda mening följande.är

förStiftelse tillsynsverksamheten

avgörande invändningenDen privata alternativ med stiftelsemot en
sköter tillsynsverksamheten jagsåsom uppfattat det, SRSär,som

inställning det gäller helt privat lösning dominerasnär SRSen som av
och FAR. Andra stiftelsealternativ kan dock tänkas där det allmänna

viss insyn medan övriga intressen revisionen skallexternages en som
tillgodose insyn. Givetvis måste detta verksamhetenstörre trotsges en
i allt väsentligt handhas revisorsorganisationerna. Genom denav

insynen skulle versamheten sköts i enlighet medexterna garanteras att
ändamål riktlinjerde och fastställs i stiftelseurkund.som en

utkast till sådant alternativEtt har också tagits framett ut-av
redningsmannen. försökaJag arbetet med mejsla framatt attanser

privat stiftelselösning godtagbarkan tänkas för SRSävenen som vara
bör fortsätta efter utredningendet har avslutats.även En sådanatt nu
lösning organisationen tillsynsverksamheten framstårpå ettav som
betydligt klarare och bättre alternativ både till såväl den nuvarande

föreslagna ordningen.densom

yrkesinriktadeDen vägen

Genomförs förslaget föreslås iså betänkandet införs formelltsom en
yrkesinriktadakademisk och innan revisorsexamen får avläggasvägen

för nå godkännande revisor. Tanken med den yrkesinriktadeatt som
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skall denersätta teoretiska akademiska utbildningen kunskaps-utan att
nivån därmed kan lägre.anses

För kvalificera sigatt revisor via den yrkesinriktadesom vägen
kommer enligt förslaget krävas sju års yrkeserfarenhetatt årssamt tre
praktisk utbildning. Mot bakgrund denna långa yrkesverksamma tidav
bör inte ställas krav på omfattningen densamma teoretiska delenav

revisorsexamination för denav går den yrkesinriktadeperson som
vägen för den dengår akademiskasom vägen och fårsom saknaantas
motsvarande yrkeserfarenhet. För bli godkänd revisoratt måstesom
givetvis alltid de grundläggande teoretiska kunskaperna krävssom
finnas liksom förmågan praktiskt kunna tillämpaatt dessa.

För den har sju års yrkeserfarenhet jämteperson densom praktiska
utbildningen hos godkänd revisor måste enligt min uppfattningen
någon form kortare och kärnfull finnasav mer examen motsom
bakgrund yrkeserfarenhetens längd prövarav har deom personen
teoretiska kunskaper förutom den praktiska tillämpningensom krävs.
En sådan måste rimligtvis kunna skilja sig frånexamen ihop-en
klippning samtliga deltentamina eller andra bevisav densom person

går den akademiska harvägensom genomgå,att denutan att
yrkesinriktade vägen för den skull framstår lättare. I fallsom annat
skulle de sju yrkesverksamma åren tillkomma ytterligare krav försom
den under livet i tjugoårsåldernänsom senare väljer sökaatt
kvalificera sig godkänd revisor.som

Kostnaden för examinera revisorskandidateratt med yrkesin-renten
riktad bakgrund, eller bara kan uppvisa betyg frånsom några få kur-

får inte i praktiken utgöra oöverstigligtser, hinderett för med så-att
dan bakgrund bli godkänd revisor. Jag därför det beloppsom anser att

kan den fasta kostnadensom motsvara föranses framatt ta ett
prövar både den teoretiskaexamensprov och densom praktiska ut-

bildningen inte skall bäras den enskilde kandidaten i förstaav utan
hand i den mån detstaten, blir frågaav några större belopp. Denom
rörliga delen kostnaden skall givetvis betalas denav enskildeav
själv.

Skälen för denna kostnadsfördelning är samtliga små aktiebolagatt
i Sverige i dag omfattas revisionsplikt. Att så sker ligga iav anses
samhällets intresse. Mot denna bakgrund måste tillgången på revisorer
med olika erfarenhet och bakgrund så bred och god möjligt.vara som
Att den yrkesinriktaderent vägen iäven praktiken hålls öppen alltsåär

Ävenvikt för småföretagen.stor förav samhället borde det vara av
intresse den sigatt uppfylla kvalifikationernasom föranser bliatt
godkänd revisor också bereds möjlighet isom praktiken visa dettaatt

iutan anspråkatt t.ex. års,ta det allmännatre tillhandahållen,av
utbildning.
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@

Kommittédirektiv
@§l

@

1992:42Dir.

Revisorer och EG

1992:42Dir.

1992-04-02regeringssammanträdeBeslut vid

statsrådet anför.Westerberg,Näringsdepartementet,Chefen för

Mitt förslag

bak-uppgiftföreslår tillkallas medsärskild utredare motJag attatt en
pågående integrationeneuropeiska övervägagrund denav

sådana revi-förfortsättningen behövsivilken författningsreglering som-
ochlagstadgad revisionutförahar särskild behörighet attsorer som

sådana revisorertillsynlämplighetsprövningkompetens- och samt avom-
någon myndighet.statligeller delvis kan administreras änhelt enannanav

Reglerna för revisorer

uppgifter regle-funktion ochanlita revisornsSkyldigheten revisoratt samt
åvilar i huvudsak ak-håll Revisionspliktinom associationsrätten.fleraras

föreningar, försäkringsbolag vissabanker ochtiebolag, ekonomiska samt
1975:1385aktiebolagslageniaktiebolag föreskrivshandelsbolag. För t.ex.

auktoriserad ellerskallrevisorutseddminst bolagsstämmanatt varaen av
alltid haföretag skallbörsnoteraderevisor. Större bolag och allagodkänd en

kanrevisionsbolageller godkäntauktoriserad revisor. Ett auktoriserat utses
godkänd revisor.auktoriserad respektivei stället för

med-med bemyndigande1975:86Regeringen stöd lagenhar med attav
meddelatrevisoreroch godkännandeföreskrifter auktorisationdela avom

auktori-1973:221förordningenbestämmelser revisorer inärmare omom
revisorsförordningen.och godkännande revisorersation av

utbildning,innehåller vilkenbestämmelserRevisorsförordningen om
godkännandeerhålla auktorisation ellerkrävs förpraktik att somsomm.m.

motsvarandeeller15 §§. För auktorisation krävs ekonomexamenrevisor 2,
godkännandeårs Förhögskolenivå yrkeserfarenhet.5utbildning samt

års Revisornyrkeserfarenhet.omfattande utbildning 5mindrekrävs samten
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skall dessutom känd för redbarhet och i övrigtäven lämpligvara attanses
revisionsverksamhet.utöva Auktorisation och godkännande meddelas för

år.tid 5en av
Förordningen innehåller vidare bestämmelser auktoriserad och god-om

känd revisors verksamhet och oberoende 5 14och 17§§. Bestämmelserna-
innebär bl.a. revisor inte tillstånd fåratt utan anställden hos drivavara resp.
eller äga revisionsbolag med auktoriseradän eller godkänd revisor.annan

Frågor auktorisation eller godkännandeom prövas Kommerskollegiumav
KK också tillsynutövar enligt förordningen. De disciplinära åtgärdersom

kan komma frågai upphävandeär auktorisationsom eller godkännandeav
och meddelande varning.av

Till sitt förfogande i tillsynsverksamheten har kollegiet rådgivandeen
nämnd för revisorsfrågor. Nämnden, konsulteras i principiellt viktigasom
eller komplicerade bestårärenden, för revisorsorganisa-representanterav
tionerna, Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och Svenska Revisor-
samfundet SRS, företrädare för olikasamt myndigheter och organisationer.

KK:s verksamhet revisorsområdet finansieras i princip avgiftergenom
i samband medtas ut prövningen ansökningarsom auktorisation ochav om

godkännande.
Revisorernas branschorganisationer har disciplinnämnder till-egna vars

synsverksamhet medlemskaprör i föreningen.ytterst Detta innebär att ett
disciplinärende kan komma behandlas både hos KK och inomatt branschor-
ganisationerna.

Utvecklingen inom EG

Sveriges närmande till EG ställer bl.a. krav anpassning till EGzs bo-en
lagsrätt. Aktiebolagskommittén Ju 1990:08, dir. 1990:46 har till uppgift att

aktiebolagslagen.över Kommittén föreslåskall bl.a. de lagändringarse som
behövs pågåendemed hänsyn till den europeiska integrationen.

pågårDet även redovisningslagstiftningenöversyn Ju 1991:07, dir.en av
1991:71. En huvuduppgift för den kommittén är överväga vilka lagänd-att

åtgärderringar och andra påkallade förär redovisningslag-attsom anpassa
stiftningen till den snabba utvecklingen redovisningsområdet. Vid ut-
formningen den lagstiftningen skall hänsyn till EG-rätten dettaav nya tas
område.

De rättsakter EG:s bolagsrätt bestårutgör förordning och elvasom av en
direktiv. Tre dessa rättsakter redovisningsfrågorrör och rättsakt rörav en
frågan vilka och revisionsbolag får godkännas för utföraom personer attsom
lagstadgad revision. Genom EES-avtalet förbinder sig Sverige tvåatt senast
år efter avtalets ikraftträdande ha sin lagstiftning området såanpassat att
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den ifrågavarandemed deöverensstämmer rättsakterna.
Regeringen har i tilläggsdirektiv till aktiebolagskommittén dir. 1992:18

såbegränsat aktiebolagskommitténs uppdrag det inte omfattaratt anpass-
ningen årsredovisning,till EG:s fjärde sjunde omom koncernrcdovis-

åttondening, om godkännande revisorer och elfte bolagsrättsdirektivav
om redovisning i filialer.

Kommittén för redovisningslagstiftningen har i tilläggsdirektivöversyn av
fåttdir. 1992:19 till uppgift de rättsakteröver redovisnings-röratt se som

frågor, dvs. fjärde,det sjunde och elfte bolagsrättsdirektivet. Regeringen
meddelade samtidigt EG:s regler auktorisation och godkännandeatt om av
revisorer skall utredas i särskild ordning.

EG:s regler för revisorer åttondefinns i det bolagsrättsdirektivet
84253EEG. I direktivet föreskrivs fårfysisk godkännasatt atten person
utföra lagstadgad revision endast han efter ha kvalificerat sig till-förattom
träde till universitetsstudier, genomgått teoretisk och praktisk utbildningen

avlagt statligt organiserad eller godkänd yrkesexamen jäm-samt ären som
förbar frånmed slutexamen universitet.ett

I Sverige saknas särskild revisorsexamen. De auktoriserade reviso-en
uppfyller i övrigt EG:s utbildnings- och praktikkrav med god marginal.rerna

De godkända revisorernas utbildning däremot nåotillräcklig förär att upp
till nivå.direktivets övrigt påI ställs krav medlemsstaterna säkerställeratt

utför lagstadgad revision sådanoberoende.att Enärpersoner som person
får någonbl.a. inte formutöva verksamhet enligt medlemsstatensav som
lagar oförenlig lagstadgadär med revision. De minimikrav ställs i EGsom
vad gäller ägande och ledning revisionsbolag något mindreär stränga änav
de svenska bestämmelserna.

Det finns påinga direkta krav statlig auktorisation EGveg-och tillsyn i
lerna. Under fårvissa villkor tillämpningen överlåtas påbestämmelsernaav
vissa yrkesföreningar. Medlemsland skall dock säkerställa godkändaatt per-

blir föremål påföljderför lämpliga de inte utför lagstadgad revisionsoner om
med yrkesmässig och oberoende.omsorg

Enligt de principer frånfastställts i EGzs direktiv 8948EEG densom
21 december 1988 ömsesidigt erkännande alla behörighetsgivande ut-om av
bildningar årminst skall kompetensen vid iarbete landtre annat anses
säkerställd kvalifikationen i hemlandet. vissaI fall kan dock värdlan-genom

krävadet genomgården sökande årpraktik till i värdlandet elleratt treupp
sökandens lämplighet i särskilt ordnat Dessa principer bliratt prövas prov.

EES-avtalet ocksåtillämpliga i revisorsområ-Sverige och därmedgenom
det.

åttondeI det Övergångsbestämmel-bolagsrättsdirektivet finns alternativa
för redan yrkesverksamma påbörjatrevisorer sådanellerser personer som

utbildning och inte uppfyller direktivets kompetenskrav.som
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KK:s skrivelse m.m.

Kommerskollegium KK har i skrivelse till regeringen den 26 oktoberen
1989 hemställt reglernaöversyn för auktoriserade och godkändaom en av
revisorer. KK anför regelverket för revisoreratt präglas det synsättav som
rådde då förordningen och dess förarbeten tillkom. Bestämmelserna är
också i huvudsak oförändrade sedan dess, medan revisionsverksamhcten ge-
nomgått förändringar såväl internationellt vårtstora i land.som

KK bl.a. de krav ställs för elleratt ledaäga revisionsbolaganser attsom
det därav följande hindret för utländskasamt fysiska och juridiska personer

revisionsbolagäga böratt KK vidareöver. kompetenskravenses attanser
för revisorer bör över förbudet för revisorersamt att drivases att annan
verksamhet bör klarläggasnärmare liksom revisorns roll konsult. KKsom
begär rådgivandeäven denöversyn nämndens roll och sanktionsmöj-en av
ligheterna i tillsynsärenden.

Regeringen har i års1992 budgetproposition prop. l99l92zl00, bilaga
217 ff anmält KK bör renodlas handelspolitiskatt myndighet.s. som en

Avsikten möjligheternaär överföra deatt uppgifter KKatt harsom nu
näringsrättsligadet området till andra myndigheter skall undersökas.

Uppdraget

En särskild utredare bör tillkallas för bakgrund Sverigesatt mot när-av
mande till EG vilken författningsregleringöverväga i fortsättningen be-som
hövs det sådananär gäller revisorer har särskild kompetens utföraattsom
lagstadgad Utgångspunktenrevision. bör därvid de regler gällerattvara som
i Sverige skall uppfylla kraven åttondei EG:s bolagsrättsdirektiv och att re-
visorns oberoende ställning säkerställs. Utredaren bör även pröva detom
bör finnas särskild revisorskår åttondekompetens enligt direktivetutanen

med särskild behörighet revidera mindre bolag. En jämförelseattmen av
regler och praxis vad gäller revisors oberoende någrabör medgöras andra
relevanta länder.

Utredaren bör Övergångsbestämmelseräven vilkaöverväga lämpli-som
skall gälla i Sverige för påbörjat revisorsutbildning ochgen personer som
inte uppfyller kompetenskraven åttondei det bolagsrättsdirektivet. Ensom

övergångslösning bör omfattaäven de godkända revisorernas fortsatta yr-
kesverksamhet.

Utredaren bör pröva auktorisation och tillsyn revisorer helt ellerom av
delvis kan administreras någon statlig myndighet. Utredarenänav annan en
bör särskilt beakta någon påföljd åläggaslämplig bör kunna den inteatt som

lagstadgadutför revision med yrkesmässig och oberoende. Iomsorg sam-
manhanget sekretessfrågorbör kring tillsyn och lämplighetsprövningannan
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övervägas.
Utredaren föreslåbör vilket bör handlägga frågor auktori-organ som om

sation och tillsyn. Ett förslag i den delen skall lämnas efter beaktande vadav
anförts KK:s verksamhet årsi 1992 budgetproposition.som om

Utredaren bör oförhindrad frågoräven andra revisoreratt tavara upp om
och revisionsbolag utredningsarbetet kan föranleda.som

Utredaren bör ha samråd med denära tidigare nämnda kommittéerna för
översyn aktiebolagslagen och redovisningslagstiftningen.av

Utredaren skall beakta vad i direktivensägs till samtliga kommittéersom
och särskilda angåendeutredare utredningsförslagens inriktning dir.
1984:5 och beaktande EG-aspekter dir. 1988:43.om av

Utredaren bör sina slutsatser och förslag denpresentera juli1 1993.senast

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar chefen för Näringsdepartementet

tillkalla utredare omfattadatt kommittéförordningen 1976:119en av- -
med uppdrag den författningsregleringöverväga sådanaatt behövs försom
revisorer har särskild behörighet utföra lagstadgad revisionattsom samt
göra översyn den prövning och tillsyn krävs för denna verk-en av m.m. som
samhet,

besluta sekreterareatt och biträdeexperter, utredaren.annatom
Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt skall belastaatt

tolfte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Näringsdepartementet
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Kommerskollegiets revisorsföreskrifter 1986:8KFS
beslutade den 2 april 1986.

Med stöd 27 § förordningen 1973:221 auktorisation ochav om
godkännande revisorer föreskriver kommerskollegium följande.av

Auktorisation revisorav

Teoretisk utbildning

§l Teoretisk utbildning för auktorisation utgörs med godkäntav
resultat fullgjorda studier enligt 2-5 §§.

2 § Utbildning vid svenskt universitet eller statlig svensk högskola
skall omfatta minst 140 ellerpoäng motsvarande i följande ämnen eller
utbildningsområden med motsvarande inriktning:

Ämne eller utbildningsområde Minsta antal poäng eller Högsta antal poäng
med motsvarande inriktning motsvarande skall eller motsvarandesom som

ha erhållits får tillgodoräknas

nationalekonomi 0 20
informationsbehandling 0l 40
statistik 0 20
företagsekonomi 60 80
handelsriüt 30 40
beskattningsrâtt lO 20

Den i Danmark, Finland, Island eller Norge genomgått utbildningsom
i det landet uppfyller kravet för auktorisation eller motsvarandesom
revisor skall uppfylla kraven enligt första stycket.som anses KFS

1991:17.

3 § Inom de ellerämnen utbildningsområden med motsvarande
inriktning i 2 första§ stycket skall studierna inriktas påsom anges
följande sätt:
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Nationalekonomi Studierna skall grundläggande kunskaperge
i samhällsekonomisk teori.

Informationsbehandling obligatoriskaDe studierna skall grund-ge
läggande kunskaper i administrativ databe-
handling med särskild inriktning på systeme-
ring och programmering, datorutrustning och
dennas användning, datoriserade informa-
tionssystem datasäkerhet. Eventuellasamt
fördjupade studier skall också ha denna
inriktning.

Statistik Studierna skall grundläggande kunskaperge
i statistisk teori och metodik.

Företagsekonomi de obligatoriskaAv studierna bör 40 poäng
inriktas så de allsidiga företagsekono-att ger
miska kunskaper.

Resterande 20 skall inriktaspoäng på om-
rådet redovisning och finansiering och utgöra

påbyggnad utbildningen lägrepå nivåen av
inom detta område. Externredovisning skall
ingå. Därutöver får ingå internredovisning,
budgetering, kalkylering, investering, finans-
iering, revision självständigt arbete,samt ett
såsom det inriktatäven på områdetuppsats,
redovisning och finansiering.

Eventuella ytterligare studier skall också
inriktas på redovisnings- och finansierings-
området.

Handelsrätt obligatoriskaDe studierna skall inledningsvis
kännedom juridikens systematik ochge om

rättsreglers funktion kunskaper isamt centra-
rättsområden. Vid de fördjupade studierna

skall särskilt avseende fästas vid associa-
tions-, konkurs- och utsökningsrätt samt
förmögenhetsbrotten.

Eventuella ytterligare studier skall ske
inom för revisorsyrket relevanta områden

associations-,såsom arbets-, familje-,avtals-,
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fastighets-, konkurs-, köp-, skadestånds- och
utsökningsrätt.

Beskattningsrätt De obligatoriska studierna skall grund-ge
läggande kunskaper i skattelagstiftning och
rättspraxis varvid särskild vikt bör fästas vid
beskattning företag. Eventuella ytterligareav
studier bör inriktas på utvidgning ochen
fördjupning de centrala delarna be-av av
skattningsrätten. KFS 1991:17.

§4 Utbildning vid handelshögskolan i Stockholm enligt 1983 års
studieordning skall omfatta minst 140 studieenheter.
Utöver sådana obligatoriska kurser här nämns skall följandesom

kurser ingå:
Handelsrätt
Handelsrätt II,
Handelsrätt III,
Beskattningsrätt
Beskattningsrätt II,
Redovisning och Finansiering,
Krediträtt Nationell och internationell associationsrättsamt samt
Revision och speciella redovisningsproblem. 1989:6.KFS

5 § Utbildning vid handelshögskolan i Stockholm enligt äldre studie-
ordning skall kompletteras enligt vad kommerskollegium bestämmer
i det enskilda fallet.

Praktik

6 § Den för auktorisation föreskrivna praktiska verksamheten i
revisorsyrket minst fem år, skall till tid minst årom treen av
fullgöras anställning hos auktoriserad revisor, revisionsbolaggenom

innehas sådan revisor eller auktoriserat revisionsbolag. Medsom av
sådan anställning jämställs anställning hos godkänd revisor, revisions-
bolag innehas sådan revisor eller godkänt revisionsbolagsom av om
auktoriserad revisor under praktiktiden varit verksam hos den
godkände revisorn eller i revisionsbolaget och därvid handlett den
sökande eller på övervakat hanssätt arbete.annat
Samarbete i revisionsverksamhet med auktoriserad revisor kan

jämställas med sådan praktik i första stycket samarbetetsom anges om
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varit sådan och omfattning det från utbildningssynpunktart kanav att
jämställas med anställning.

Den praktiska verksamheten enligt första och andra styckena skall
till omfattning och inriktning uppfylla kraven i 7 9 §§.-

7 § Verksamheten skall allsidigt och huvudsakligensammansattvara
kvalificerat slag. Den skall omfatta minst 2 000 timmar revision,av

hälften iän aktiebolag och ekonomiska föreningar.varav mer
Revisionen skall till minst 500 timmar minst fem andraavse

branscher näringsområden enligt svensk näringsgrensindelning, SNI
den, i vilkenän sökanden utfört revisionsarbete.mest

Kontroller ingår led i redovisningsuppdrag,ett ett varvidsom som
biträdeäven med upprättande bokslut, får tillgodoräknasavses av

revision. Detta gäller även det utförda kontrollarbetetsom om
utnyttjas underlag vid revision.som

8 § Verksamheten skall omfatta uppdrag revisor ellersom som
medarbetare till revisor med självständigt för kvalificeradeansvar
arbetsuppgifter i minst tio revisioner i minst fem företag med en
årsomsättning överstigande tio miljoner kronor.

9 § Verksamheten skall omfatta minst 500 timmar utredningar av
kvalificerat slag såsom

utredningar i samband med företagsöverlåtelser, fusioner,
likvidationer, konkurser försäkringsfall,och

utredningar angående utformning företags redovisnings- ochav
ADB-organisation,

internt utvecklingsarbete i samband med utarbetande in-av
struktioner och kurser i redovisnings- och revisionsfrágor,

4. utredningar i samband med arbetstagarkonsultuppdrag och
utredningar i samband med skattekonsultationer.

Utredningar led i revisionutgör får tillgodoräknas.ettsom

10 § Praktisk verksamhet i revisorsyrket kan sådanutöver verksamhet
omfattande minst år i 6 §tre utgöras kvalificeradsom anges av
revisionsutövning exempelvis

vid utländsk revisionsbyrå,
vid företags avdelning för intern revision,
vid riksrevisionsverket,
vid kommunala4. revisionsorgan,
vid länsskattemyndighets revisionsenhet eller
i verksamhet.egen
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Med revisionsutövning i första stycket jämställs verksam-som anges
het redovisningsmässig arbetsuppgifterna allsidigaär ochnaturav om

kvalificerat slag. Sådan praktik kan erhållas tjänstgöringav genom
redovisningschef eller ekonomichef i medelstora eller störresom

företag.
Praktik enligt första och andra styckena får tillgodoräknas till tiden
sammanlagt högst två år.av KFS 1989:6.

11 § För auktorisation erforderlig praktisk verksamhet i revisorsyrket
kan för godkänd revisor förutom verksamhet i 6 § utgörassom anges

minst års revisionsutövning efter erhållet godkännande.tre Sådanav
verksamhet skall ha den omfattning och inriktning i 7som anges -
9 §§.

12 § Under det år föregårnärmast auktorisationen skall verksam-som
heten till väsentlig del kvalificerad och allsidigtavse sammansatt

revision i företag.extern

13 § Praktisk verksamhet ligger 15 år tillbakaän i tiden fårsom mer
tillgodoräknas kvalificerande för auktorisation.som

14 § Verksamheten skall omfatta dels det antal år föreskrivs, delssom
det antal timmar heltidsarbete under denna tid.motsvarassom av

Vid beräkning arbetad tid skall heltidsarbetet under årav ett anses
1 600 timmar.motsvara

Förnyelse

15 § En auktoriserad revisor ansöker fortsatt auktorisationsom om
uppfylla fordringarna på teoretisk utbildning även hansanses om

utbildning överensstämmer med kraven enligt 2-5 §§.
Den praktiska verksamheten skall under auktorisationsperioden ha

innehållit minst 2 000 timmar revision, hälftenän ivarav mer
aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Godkännande revisorav

Teoretisk utbildning

16 § Teoretisk utbildning för godkännande vidutgörs svensktav
universitet eller statlig svensk högskola med godkänt resultat full gjorda
studier sammanlagt minst 80 ellerpoäng motsvarande i följandeom

ellerämnen utbildningsområden med motsvarande inriktning:
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Ämne eller utbildningsområde Minsta antal poäng eller Högsta antal poäng
motsvarande inriktning motsvarande skall eller motsvarandemed som som

erhållits får tillgodoräknasha

nationalekonomi 0 20
informationsbehandling 0 20
statistik 0 20
företagekonomi 40 60

10 30handelsrätt
20beskattningsrâtt 10

kvalificerande teoretisk utbildning kangodkännande ocksåFör utgöras
utbildning med i huvudsak inriktning och omfattningav annan samma

Kommerskollegium kan begärani första stycket. påanges av ensom
utbildningsanordnare denne anordnad utbildning skallpröva om en av

kvalificerande.anses

eller utbildningsområden motsvarande§ de med17 Inom ämnen
inriktas följandeinriktning i 16 § skall studierna på sätt:som anges

Nationalekonomi Studierna skall grundläggande kunskaperge
i samhällsekonomisk teori.

Informationsbehandling Studierna skall grundläggande kunskaperge
i administrativ databehandling med särskild
inriktning systemering ochpå programme-
ring, datorutrustning och dennas användning,

informationssystemdatoriserade datasä-samt
kerhet.

Studierna grundläggande kunskaperStatistik skall ge
teori och metodik.i statistisk

studiernaFöretagsekonomi obligatoriska 40 börDe poängom
inriktas de allsidiga företagsekono-så att ger
miska kunskaper. En eventuell specialisering

nivå redovisnings- ochdenna skallpå avse
finansieringsområdet.

ytterligare studier skall inriktasEventuella
redovisnings- och tinansieringsområdet

påbyggnad utbildningen påoch utgöra en av
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lägre nivå inom detta område. Externredovis-
ning skall ingå. fårDärutöver ingå intern-
redovisning, budgetering, kalkylering, inve-
stering, finansiering, revision själv-samt ett
ständigt arbete, såsom detävenuppsats,
inriktat på området redovisning och finans-
iering.

Handelsrätt obligatoriskaDe studierna skall kännedomge
juridikens systematik och rättsreglersom

funktion kunskaper i centrala rättsområ-samt
den.

Vid eventuella ytterligare studier skall sär-
skilt avseende fästas vid associations-, kon-
kurs- och utsökningsrätt förmögenhets-samt
brotten.

Beskattningsrätt obligatoriskaDe studierna skall grund-ge
läggande kunskaper i skattelagstiftning och
rättspraxis varvid särskild vikt bör fästas vid
beskattning företag. Eventuella ytterligareav
studier bör inriktas pä utvidgning ochen
fördjupning de centrala delarna be-av av
skattningsrätten.

Praktik

18 § Bestämmelserna i 6-10 och 12-14 §§ skall i tillämpliga delar
gälla i fråga godkännande revisor. Vad där sägsom av som om
auktoriserad revisor och auktoriserat revisionsbolag skall ävenavse
godkänd revisor och godkänt revisionsbolag.

Det antal revisionstimmar enligt 7 § första stycket krävs försom
auktorisation skall för godkännande 1 000. Den årsomsättningvara

i 8 § skall fem miljoner kronor och det antalsom anges vara ut-
redningstimmar i 9 § skall 250.som anges vara

19 § För godkännande erforderlig praktisk verksamhet i revisorsyrket
kan förutom verksamhet i 18 § minstutgöras tio årssom anges av
revisionsverksamhet.

frågaI verksamhetens innehåll gäller 18 § i tillämpliga delar.om
Antalet revisionstimmar skall dock minst 3 000.vara
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Förnyelse

godkännande20 § godkänd revisor ansöker fortsattEn om ansessom
utbildning hans utbildninguppfylla fordringarna teoretiskpå även om

enligt 16 och §§.med kraven 17överensstämmer
skall under godkännandeperioden hapraktiska verksamhetenDen

innehållit minst 000 timmar revision, hälften i1 änvarav mer
ekonomiska föreningar.aktiebolag och

Ansökan

auktorisation godkännande revisor21 § Ansökan och görsom som
hos kommerskollegium. gäller ansökanskriftligen Detsamma om

auktorisation och godkännande revisor.fortsatt som
Ansökan skall innehålla

uppgift revisorn bosatt,ärom var
uppgift revisorns tjänsteadress,om

myndighetsbevis,personbevis med
konkursfrihetsbevis,4.

yrkesverksamhet ochuppgifter revisorns5. närmare om
och praktik.intyg avseende examina, kurserbetyg och

behöverfortsatt auktorisation eller godkännande denansökanAvser
enligt stycketinnehålla betyg och intyg andra

revisors verksamhetAuktoriserad och godkänd

i sin yrkesverksamhetgodkänd revisor får§ Auktoriserad och22
kontroll däröver.medelsförvaltning ellerhandha annans

inbetalnings-, utbetalnings-, inköps-,medelsförvaltningMed avses
påverka klientensñnansieringsåtgärder kanförsäljnings- eller som

förmögenhetsförhållanden.

revisionsverksamhetgodkänd revisorDriver auktoriserad eller23 §
får bolaget inteeller aktiebolagform handelsbolag utövaunder av

förenlig med auktoriserad ochsådan,verksamhet ärän somannan
revisors yrkesutövning.godkänd

fårform aktiebolag, endastverksamheten under§ Drivs24 av
styrelseledamot eller styrelse-eller godkänd revisorauktoriserad vara

direktör ellerdirektör, vice verkställandeverkställandesuppleant,
fårauktoriserad och godkänd revisorEndastfirmatecknare. vara

beteckningen auktori-inte i sin firma användaBolaget fåraktieägare.
eller godkänd.serad
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Drivs verksamheten under form handelsbolag får endastav
auktoriserad och godkänd revisor bolagsman, firmatecknare ellervara
prolcurist. Bolaget får inte i sin firma använda beteckningen auktorise-
rad eller godkänd.

Drivs verksamheten enskild rörelse gäller andra stycket isom
tillämpliga delar.

§25 Auktoriserad och godkänd revisor skall till kommerskollegium
anmäla förändringar ifråga yrkesverksamhet, tjänste- och bo-om
stadsadress.

26 § Auktoriserad eller godkänd revisor skall ha individuellen
försäkring för den ersättningsskyldighet revisorn personligen kan ådra
sig i revisionsverksamheten. Därutöver skall varje företag enskild
rörelse eller bolag i vilket sådan revisor driver sin verksamhet ha en
försäkring för ersättningsskyldighet företaget eller i företagetsom
verksam revisor kan ådra sig.

Både den individuella försäkringen och företagets försäkring skall
utgöras ansvarsförsäkring förmögenhetsskada och förmögen-av mot
hetsbrottsskada enligt villkor godkänts kommerskollegium.som av
Varje försäkring skall gälla med försäkringsbelopp lägst 100ett om
basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkring. Försäkrings-om
beloppet skall grundas detpå vid försäkringsårets början gällande
basbeloppet.

Innan auktorisation eller godkännande meddelas revisor skall bevis
ansvarsförsäkring tillställas kommerskollegium. Detta gällerom även

innan fortsatt auktorisation eller godkännande meddelas. Revisor eller
revisionsföretag skall iäven fall kommerskollegietspå begäranannat
inge bevis ansvarsförsäkring.om KFS 1990:19.

Auktorisation och godkännande revisionsbolagav

27 § Ansökan auktorisation och godkännande revisionsbolagom av
skriftligengörs hos kommerskollegium. Detsamma gäller ansökan om

fortsatt auktorisation och godkännande revisionsbolag.av
För handelsbolag skall till ansökan fogas bolagsavtal och registre-

ringsbevis. För aktiebolag skall till ansökan fogas bolagsordning,
utdrag aktiebolagsregistret visande bolagsledningensur samman-
sättning utskrift bolagets aktiebok.samt av
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Auktoriserat och revisionsbolagsgodkänt verksamhet

28 § auktoriseratI eller godkänt revisionsbolags firma får inte ingå
beteckningarna auktoriserad eller godkänd.

29 § i auktoriserat revisionsbolagsIngår styrelse ledamöter och
suppleanter utsedda enligt lagen 1976:351 styrelserepresentationom
för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar och dessaär

auktoriserade revisorer skall styrelsens flertal auktorise-utgöras av
revisorer.rade

30 § Auktoriserat revisionsbolags firma får tecknas endast av
auktoriserad revisor eller dess styrelse.

31 § aktie ellerHar andel i auktoriserat revisionsbolag tillövergått
auktoriserad revisor ellerän har aktieägares eller delägaresannan

auktorisation upphört gälla, skall bolaget omedelbart anmäla dettaatt
till kommerskollegium. Bolaget skall också skyndsamt vidta åtgärder

bolagets samtliga aktierså eller andelar åter auktoriseradeägsatt av
revisorer.

32 § Vad i 29-31 §§ auktoriserat revisionsbolag skallsägs om
tillämpas ifråga godkänt revisionsbolag. Vadäven sägsom som om
auktoriserad revisor skall auktoriserad eller godkänd revisor.avse

33 § Auktoriserat godkänt revisionsbolagoch skall till kommerskolle-
förändringar igium anmäla bolagsordning och bolagsavtal, bolagsled-

sammansättning, ägandet bolagetsningens aktier eller andelar ochav
verksamhetsadress.

§ Bestämmelserna i 26 § skall i tillämpliga delar34 gälla företag som
auktoriserat eller revisionsbolag.godkäntär

auktorisation eller godkännande meddelas revisionsbolag skallInnan
ansvarsförsäkring tillställasbevis kommerskollegium. Detta gällerom

innan fortsatt auktorisation eller godkännande meddelas.även
Auktoriserat eller godkänt revisionsbolag skall i falläven annat
kommerskollegiets inge bevisbegäran ansvarsförsäkring. KFSom
1990:19.
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Jäv

35 § revisor fårEn biträda vid bokföringen hos företag, organisa-
tion eller verksamhet, där han revisor,är på sätt änannatannan att
han lämnar råd och anvisningar redovisningen. Längre gåendeom

fårbiträde lämnas det revisionsorgan där revisorn verksam,ärav om
åtgärderna utförs någon inte deltar i revisionen. Sådant biträdeav som
får dock inte lämnas den överordnad revisorn.är Medav som
grundbokföringen eller klientens kontroll däröver får revisionsorganet

biträda.

36 § Om bokföringshjälp lämnas revisionsorganet enligt 35 börav
revisorn klargöra för klienten denne detta ansvarig föräratt trots
bokföringen.

Om revisorn eller någon deltar i revisionen lämnar råd ochsom
anvisningar redovisningen och fattas beslut klienten enligt dessaom av
råd och anvisningar, skall revisorn förvissa sig klienten rättattom
förstår åtgärdens innebörd.

37 § de fall revisionsorganetl biträder vid bokföringen skall följande
krav uppfyllda ifråga bokföringsmaterial tillställsvara om som
revisionsorganet för systematisk bearbetning:

affärshändelseralla skall dokumenterade med verifikationervara
uppfyller kraven i 5 § bokföringslagen 1976: 125,som
affärshändelserna skall konterade eller på klassifi-sättannatvara

cerade notering i veriñkation, grundbok eller dylikt ochgenom
affärshändelserna skall ha införts i grundbok eller dylikt.

38 § Rättelser felbokföringar bokföringsåtgärder i sambandsamtav
med bokslut får utföras inom revisionsorganet det skerom av annan

revisorn, någon deltar iän revisionen eller ärsom person som
Åtgärdernarevisorn.överordnad skall godkännas klienten.av

39 § revisorEn eller den i övrigt deltar i revisionen får medverkasom
vid utformning och organisation för redovisning ochsystemav
kontrollen däröver, förhållandena sådana förtroendetär tillattom
deras opartiskhet och självständighet vid utförande revisionsupp-av
draget därmed kan ifrågasättas.

40 § Bestämmelserna jäv tillämpas allapå slag revisionsupp-om av
drag, uppdraget meddelats med stöd författning,oavsett om av
stadgar, avtal eller på sätt.annat
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uppdragetjäv tillämpligaBestämmelserna ävenär ut-omom
revision, vid granskning emissionspro-tryckligen benämns såsom av

granskningsuppdrag där i revisionsbe-spekt eller andra rapport avges
förform denna avsedd uppvisasrättelseliknande och är att utom-

stående.

§ Med revisionsorgan41 avses
revisionsföretaget,företag inom vilket revisorn verksamär

delvis revisionsföretaget,företag helt eller ägs avsom
revisionsföretaget,företag helt eller delvis ägersom

in-företag vilket revisionsföretaget har bestämmande4. över ett
flytande avtal eller på sätt,annatgenom

revisionsföretaget bestämmande in-företag har5. överettsom
flytande avtal eller på sätt,annatgenom

till revisionsforetaget,delvis6. företag helt eller ägs ägarnaavsom
enligteller delvis anställd hos företagföretag helt7. ägssom av

1-6 samt
administrativ eller gemenskap framstårföretag genom annansom

sammanhållen enhet.med revisionsföretagetsom en

ienligt dessa bestämmelser inte kan revisor eller42 § Den varasom
ingår i koncern får intei revisionen i företagövrigt delta ett ensom

företag inom koncern.heller ha sådant uppdrag i annat samma

auktoriserat eller godkänt revisionsbolag till revisor,43 § Om utsetts
i 35-42 §§ revisor tillämpas på den huvudan-skall vad sägssom om

svarige.

Dokumentation

sina revisionsuppdrag.§ revisor skall dokumenteraEn44

förvaras i minst 10 och sådant§ Dokumentationen skall år på45 sätt
tillgänglig för obehöriga. skall förvaras påden blir Den ettatt

åtskild från uppgifter eller handlingaroch betryggandeordnat sätt som
revisionsarbetetför klientensamband med andra uppdrag såhar att

särskilja.svårighet går attutan

Dokumentationen kan bestå46 § av
vanlig form,material i läsbar

registreringar i mikroskrift kanfilm eller material medannat som
förstoringshjälpmedel ochläsas med

430



1993:69sou Bilaga 2

magnetband eller material med registreringarannat som genom
utskrift kan form i 1 ellerta som avses

47 § dokumentationenI ingår
anteckningar enligt 48

.
berättelser och utlåtanden revisorn avgivit,som.
skriftliga förklaringar och bekräftelser från tredje man,.
korrespondens,

.
granskningsprogram samt.
kopior klientens räkenskapsmaterial och dylikt förseddaav med.

kontrollnoteringar eller liknande i den utsträckning anteckningar inte
skett särskilt.

48 § revisorEn skall under arbetets gång föra anteckningar över
utförd revision. Av anteckningarna skall tydligt framgå

vad har granskats,som.
hur granskningen utförts,

.
vilken omfattning granskningen haft,.
vilka iakttagelser och bedömningar gjorts,som.
vilka slutsatser dragits ochsom.
vilka åtgärder vidtagits.som.

49 § Anteckningarna skall överskâdliga och logiskavara samt
koncentrerade till väsentligheter.

50 § Har revisorn anlitat medhjälpare för genomförande revisionen,av
skall detäven medhjälparen utförda arbetet dokumenteras. Avav
dokumentationen skall framgå utfört de olika gransknings-vem som
momenten.

Är51 § auktoriserat eller godkänt revisionsbolag till revisor,utsett
tillämpas bestämmelserna dokumentation på den huvudansvarige.om

52 § Bestämmelserna dokumentation tillämpas på alla slagom av
revisionsuppdrag, uppdraget meddelatsoavsett med stödom av
författning, stadgar, avtal eller på sätt.annat

Bestämmelserna dokumentation tillämpligaär ävenom om upp-
draget uttryckligen benämns revision, såsom vid granskning av
emissionsprospekt eller andra granskningsuppdrag där rapport avges
i revisionsberättelse]iknande form och denna avseddär uppvisas föratt
utomstående.
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enligtteoretisk utbildningjuli 1986 påbörjatföre den lRevisor som
1985före den julirevisorskungörelsen i dess lydelse 1§ den gamla7

kvaliñcerande för god-utbildningfullgjord sådanåberopafår som
1993.till och med utgången årkännande av

432



Bilaga 31993:69sou

ÅTTONDERÅDETS DIREKTIV

198410 aprildenav
54.3 godkännandei fördraget,artikelgrundat på om avg

revisionför lagstadgadhar avansvarpersoner som
räkenskaper

84253EEG

RÅD ANTAGITGEMENSKAPERNAS HAREUROPEISKA
DIREKTIVDETTA

Europeiska ekonomis-upprättandetFördragetmed beaktande avomav - ,
isärskilt artikel 54.3 detta,gemenskapen,ka g

förslagl,kommissionensbeaktandemed av

yttrande,beaktande Europaparlamentetsmed av

yttrandesociala kommitténs ochbeaktande Ekonomiska ochmed av

beaktande följande:med av

78660EEG företagsfonnerårsbokslutet i vissaskallEnligt direktiv
behöriga företa sådanrevideras eller flera är attpersoner somav en

i direktivet fåri artikel 11 detrevision. företagEndast angessom
revisionen.undantas från

83349EEG5direktivmedkompletteratsDirektivet har samman-om
redovisning.ställd

harmoniseras i fråga deKvalifikationskraven måste personer somom
revision räkenskaper. Det börgenomföra lagstadgadbehörigaär att av

och haroberoendesäkerställas sådana är ett gottatt an-personer
seende.

EGT C 112, 13.5.1978 6 ochnr s.
EGT 18.12.1975C 317, 6.nr s.

2EGT C 5.6.1979 154.140,nr s.
3 EGT C 171, 9.7.1979 30.nr s.

EGT L 222, 14.8.1978 ll.nr s.
SEGT L 193. 18.7.1983nr s.
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Genom yrkesexamen måste hög nivå det gällernärgaranterasen en
de teoretiska kunskaper och den förmåga praktiskt tillämpaatt
kunskaperna behövs för lagstadgad revision räkenskaper.som en av

Medlemsstaterna måste godkännarätt att utan attges personer som,
uppfylla alla de krav ställs på teoretisk utbildning, ändå undersom
lång tid yrkesmässig verksamhet har fått tillräcklig erfarenhetgenom
inom områdena ekonomi, juridik och redovisning har godkäntssamt
vid yrkesexamen.

Medlemsstaterna måste beslutaäven rätt övergångs-attges om
bestämmelser till förmån för yrkesmässigt verksamma personer.

Medlemsstaterna får godkänna såväl fysiska revisions-personer som
bolag, vilka kan juridiska eller andra former bolagvara personer av
eller sammanslutningar.

Fysiska utför lagstadgad revision räkenskaper på ettpersoner som av
sådant revisionsbolags uppfyllavägnar måste villkoren i detta direktiv.

En medlemsstat får godkänna utanför den harstatenpersoner som
förvärvat kvalifikationer likvärdiga med demär föreskrivssom som
i detta direktiv.

Om medlemsstat då detta direktiv erkänner revisorerantasen som
vissa kategorier fysiska vilka uppfyller i direktivetav personer
uppställda krav vilkas yrkesexamen ligger på lägre nivå änmen en
avslutad högskoleutbildning, bör denna medlemsstat i fortsättningen

vissa villkorpå och till dess ytterligare samordning sker få särskilt
godkänna sådana utföra lagstadgad revision i bolag ochattpersoner
företagsgrupper begränsad storlek. En förutsättning bör attav vara
medlemsstaten inte har utnyttjat de möjligheter till undantag från
kravet lagstadgadpå revision lämnas i gemenskapsdirektivensom om
årsbokslut och sammanställt bokslut.

direktivDetta berör varken den etableringsfrihet eller den fritträtt att
tillhandahålla tjänster tillkommer med uppgift utföraattsom personer
lagstadgad revision räkenskaper.av

Frågan erkänna sådant godkännande utföra revisionatt ett attom som
har meddelats medborgare i medlemsstat kommer atten en annan
regleras särskilt i direktiv etablering och utövande verksamhetom av
inom områdena företagsekonomi, nationalekonomi och redovisning
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i direktiv frihet tillhandahålla tjänster inom dessasamt attom
områden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT 1

Tillämpningsområde

Artikel 1

De samordningsåtgärder föreskrivs i detta direktiv skallsom
vidtas i fråga sådana lagar och andra författningar i medlemsstater-om

vilka skall:na som avser personer,

a utföra lagstadgad granskning bolags och andra företagsav
årsbokslut verifiera innehållet i förvaltningsberättelsernasamt att

förenligtär med årsboksluten, förutsatt sådan granskning ochatt
verifiering föreskrivs i gemenskapsrätten,

b utföra lagstadgad granskning sammanställda bokslut ochav
verifiera innehållet i de sammanställda förvaltningsberättelser-att

förenligt medär de sammanställda boksluten, förutsattna att
sådan granskning och verifiering föreskrivs i gemenskapsrätten.

Beroende varjepå medlemsstats lagstiftning kan de i punkt 1
angivna fysiska eller juridiska ellerpersonerna vara personer personer
andra former bolag eller sammanslutningar revisionsbolag enligtav
definitionen i detta direktiv.

AVSNITT

Regler godkännandeom

Artikel 2

Lagstadgad revision de i artikel 1.1 angivna handlingarna fårav
endast utföras godkända Medlemsstaternas myndigheterav personer.
får endast godkänna:
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a Fysiska uppfyller minst de villkor ipersoner som som anges
artikel 3-19.

b Revisionsbolag uppfyller minst följande villkor:som

i fysiskaDe på revisionsbolagets utförvägnarpersoner som
lagstadgad revision de i artikel l angivna handlingarna skallav
uppfylla minst ide artikel 3-19 angivna villkoren; medlemsstater-

får föreskriva sådana fysiska skallävenattna personer vara
godkända.

majoritetEn röstetalet skall tillkomma fysiska ellerav personer
revisionsbolag uppfyller minst de i artikel 3-19 uppställdasom
villkoren, med undantag för artikel 11.1 medlemsstaterna får
föreskriva sådana fysiska och revisionsbolag ävenatt personer
skall godkända. De medlemsstater då detta direktivvara som

inte kräver angiven majoritet behöver dock inte före-antas nu
skriva sådan, förutsatt alla aktier eller andra andelar iatt
revisionsbolaget ställda till viss och kanär överlåtas endastman
med samtycke revisionsbolaget ocheller, medlemsstatenav om
föreskriver det, med godkännande behörig myndighet.av

iii majoritetEn ledamöterna i revisionsbolagets förvaltnings-av
eller ledningsorgan fysiskamåste eller revisions-vara personer
bolag uppfyller minst ide artikel 3-19 uppställda villkoren;som
medlemsstaterna får föreskriva sådana elleratt personer
revisionsbolag skall godkända. Omäven inte harettvara organ
fler ledamöter,än två måste dessa minst uppfylla deen av
angivna villkoren.

Med förbehåll för vad gäller enligt artikel 214. skall god-som
kännandet revisionsbolag återkallas kraven intenär något i bettav av
längre uppfyllt. Medlemsstaternaär får dock förordna frist påom en
högst för uppfylla kraventvå år i b iii.ochatt

bestämmelsernaDå i detta direktiv tillämpas, får de uppgifter som
ankommer medlemsstaternaspå myndigheter yrkesföre-utövas av
ningar, dessa enligt nationell lagstiftning befogenhethar lämnaattom
sådant godkännande i direktivet.som avses
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Artikel 3

Myndigheterna i medlemsstat skall godkänna endasten personer som
har anseende och inte utövar någon form verksamhetett gott av som
enligt medlemsstatens lagar oförenligär med lagstadgad revision av
de i artikel 1.1 angivna handlingarna.

Artikel 4

En fysisk får godkännas utföra lagstadgad revision de iattperson av
artikel angivna1.1 handlingarna, endast han efter ha kvalifice-attom

sig för tillträde till universitetsstudier har genomgått teoretiskrat en
och praktisk utbildning avlagt statligt organiserad ellersamt en
godkänd yrkesexamen jämförbarär med slutexamen från ettsom
universitet.

Artikel 5

yrkesexamenEn enligt artikel 4 måste tillräckliga teoretiskagarantera
kunskaper för lagstadgad revision ide artikel 1.1 angivna hand-av
lingarna och förmåga i praktiken tillämpa sådana kunskaper iatten
revisionsarbetet.

Denna skall åtminstone delvis skriftlig.examen vara

Artikel 6

Det i ingående teoretiska kunskapsprovet måste särskiltexamen
omfatta följande ämnesområden:

a räkenskapsrevision,-
balansanalys,-

redovisning,extern-
sammanställd redovisning,-
kostnadsbokföring och internredovisning,-
intern revision och kontroll,-
föreskrifter upprättande ochårs- sammanställt bokslutom samtav-
föreskrifter metoder för värdering balansposter ochom av
beräkning resultatposter,av
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rättsliga och yrkesmässiga för lagstadgad revision och förnormer-
dem utför sådan revision,som

b i den utsträckning det har betydelse för revisionen:

associationsrätt,-
lagstiftning konkurs och liknande förfaranden,om-
beskattningsrätt,-
civil- och handelsrätt,-
lagstiftning social trygghet och arbetsrätt,om-
informations- och databehandling,-
företagsekonomi, nationalekonomi och finansiering,-
matematik och statistik,-
grundläggande principer för ekonomisk styrning företag.av-

Artikel 7

Med awikelse från bestämmelserna i artikel 5 och 6 får en
medlemsstat föreskriva med universitetsexamen elleratt personer

likvärdig eller likvärdigamed betyg i eller fleraannan ettexamen av
de i artikel 6 angivna får befriasämnena, från avlägga teoretiskaatt

kunskapsprov i de täcksämnen denna eller dessasom av examen
betyg.

Med awikelse från bestämmelserna i artikel får5 medlemsstaten
föreskriva den har akademisk eller motsvarandeatt som en examen
kompetens i eller flera ide artikel 6 angivna får befriasett ämnenaav
från avlägga hans förmåga praktiskt tillämpaatt attprov som avser
kunskaperna i dessa ämnen, han har fått praktisk utbildning iom en

dokumenterasämnena erkända ellerstatensom genom av examen
betyg.
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Artikel 8

teoretiskatillämpa depraktisktförmåganFör attgaranteraatt
skall under minstiförmåga prövasvilken ävenkunskaperna, examen,

revisionskall omfattabl.a.utbildningpraktisk ägaår rum somtre en
redovisnings-liknandebokslut ellersammanställdaochårsbokslutav

tredjedelartill minst tvåutbildning måstepraktiskahandlingar. Denna

godkändlagstiftning ärmedlemsstatensenligtnågonfullgöras hos som
tillåtafår dockdirektiv; medlemsstatendettamedöverensstämmelsei

enligthos någonfullgörsutbildningenpraktiskaden en annansomatt
överensstämmelse med dettaigodkändlagstiftning ärmedlemsstats

direktiv.

praktiskadenhelasäkerställaskall ut-Medlemsstaterna att

garantiertillräckligaerbjuderfullgörs hosbildningen sompersoner

utbildningen.avseende påmed

Artikel 9

revisionlagstadgadutförafår tillåtaMedlemsstaterna att avpersoner
uppfyllerintedehandlingarnaangivna ävenartikel 1.1de i om

kan visa:förutsättning deunderartikelenligtvillkoren att

harverksamhetyrkesmässigharunder 15 år utövatdea somatt
erfarenhet påtillräckligförvärvamöjligheterdem attgett

har godkäntsredovisningsområdenajuridik- ochekonomi-, samt

elleri artikelyrkesexamensådanvid avsessomen

inom deverksamhetyrkesmässigharunder sju år utövatdeb att

praktisk utbildningerhållithardessutomochområdenaangivna
sådan yrkesexamenvidgodkäntsharartikel 8enligt somsamt en

artikeli 4.avses
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Artikel 10

Medlemsstaterna får från de i artikel 9 angivna åren för yrkes-
mässig verksamhet räkna tid för teoretisk utbildning inomav de
ämnesområden i artikel förutsatt dennasom utbildninganges haratt
avslutats med statligt erkänd Utbildningenen får inteexamen.
understiga år och får inte hellerett med fyraän år räknas frånmer av
tiden för yrkesmässig verksamhet.

2. Tiden för den yrkesmässiga verksamheten och den praktiska
utbildningen får inte understiga tiden för den teoretiska och praktiska
yrkesutbildning har föreskrivits enligt artikel 4.som

Artikel I]

Myndigheterna i medlemsstat får godkännaen heltpersoner som
eller delvis har förvärvat sina kvalifikationer i någon stat,annan om
dessa uppfyller följande två villkor:personer

a behörig myndighet skall finna derasen kompetens likvärdigatt är
med den krävs enligt medlemsstatens lagstiftningsom i över-
ensstämmelse med detta direktiv, och

b de skall ha styrkt de har sådana juridiskaatt kunskaper isom
medlemsstaten krävs för lagstadgad revision de i artikel 1.1av
angivna handlingarna. Myndigheterna i medlemsstaten behöver
dock inte fordra sådana kunskaperatt styrks, myndigheternaom
finner de juridiska kunskaperatt har förvärvats isom en annan

tillräckliga.ärstat

Artikel 3 skall tillämpas.
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Artikel 12

En medlemsstat får sådana yrkesutövare godkända enligtanse som
detta direktiv, vilka har godkänts förvaltningsbeslutettgenom av en
behörig myndighet i den medlemsstaten innan de i artikel 30.2

avsedda bestämmelserna skall börja tillämpas.

2. Inträdet fysisk i erkänd yrkesförening fårstatenen person en av
detta godkännande förvaltningsbeslut behörigettanses som genom av
myndighet enligt punkt inträdet enligt lagstiftningen i den statenom

föreningsmedlemmen utföra lagstadgadrätt revision de iattger av
artikel 1.1 angivna handlingarna.

Artikel 13

Till dess de i artikel 30.2 avsedda bestämmelserna skall börjaatt

tillämpas får medlemsstat sådana yrkesutövare godkändaen anse som
enligt detta direktiv, vilka visserligen inte har godkänts genom
förvaltningsbeslut behörig myndighet dels harav en men som samma
kvalifikationer i medlemsstaten de vilka har godkäntssom personer

sådana beslut vidoch dels tidpunkten för dessa godkännandengenom
utför lagstadgad revision de i artikel 1.1 angivna handlingarna påav
de godkända vägnar.personernas

Artikel 14

medlemsstat fårEn sådana revisionsbolag godkändaanse som
enligt detta direktiv, vilka har godkänts förvaltningsbeslutgenom av

behörig myndighet i den medlemsstaten innan de i artikel 30.2en
avsedda bestämmelserna skall börja tillämpas.

Villkoren enligt artikel 2.1 b och iii uppfyllasmåste senast

inom tidsfrist inte får överstiga fem år räknat från den tidpunkten som
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då ide artikel 30.2 avsedda bestämmelserna skall börja tillämpas.

Fysiska till dess ide artikel 30.2 avsedda be-personer som
stämmelserna skall börja tillämpas utför lagstadgad revision de iav
artikel 1.1 angivna handlingarna för revisionsbolags räkning, fårett
därefter meddelas tillstånd fortsätta utföra sådan revisionatt att även

de inte uppfyller alla villkor i detta direktiv.om

Artikel 15

Intill år efter den tidpunkt då de i artikel 30.2ett avsedda bestämmel-

skall börja tillämpas får de yrkesutövare inte har godkäntsserna som
förvaltningsbeslut behörig myndighet, igenom av en men som en

medlemsstat ändå har utförarätt lagstadgad revision de i artikelatt av
1.1 angivna handlingarna och faktiskt har utfört sådan revisionsom
fram till den nämnda tidpunkten, godkännas medlemsstaten enligtav
detta direktiv.

Artikel 16

I räknatår från den tidpunkt då de i artikelett 30.2 avsedda be-

stämmelserna skall börja tillämpas får medlemsstaterna vidta över-

gångsåtgärder för reglera förhållandena för sådana yrkesutövareatt

efter denna tidpunkt har kvar reviderarätten årsbokslut i vissasom att

bolagsformer inte underkastadeär lagstadgad revision, vilkasom men
yrkesutövare till följd införandet regler lagstadgadav av nya om
revision inte kommer kunna utföra denna revision inteatt särskildaom
åtgärder vidtas till förmån för dem.

Artikel 17

Artikel 3 skall tillämpas fall i artikel 15 och 16.som avses
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Artikel 18

räknat från tidpunktI år den då de i artikel 30.2 avseddasex

börjabestämmelserna skall tillämpas får medlemsstaterna vidta

övergångsåtgärder för reglera förhållandena för sådanaatt personer
vid nämnda tidpunkt i färd med sin teoretiska ellerär praktiskasom

utbildning, utbildningendå avslutas inte skulle uppfylla demen som
villkor detta direktiv ställer och därför inte skulle få utförasom upp
den lagstadgade revision i artikelde 1.1 angivna handlingarna förav
vilken de har utbildats.

Artikel 3 skall tillämpas.

Artikel 19

i artikel och 16De 15 nämnda yrkesutövarna och i artikelde 18

nämnda får med avvikelse från artikel 4 godkännas, endastpersonerna
de enligt behöriga myndigheters uppfattning lämpliga utföraär attom

lagstadgad revision de i artikel 1.1 angivna handlingarna och harav
kvalifikationer likvärdiga med dem innehasärsom som av personer

godkänns enligt artikel 4.som

Artikel 20

samordningI awaktan den lagstadgade revisionenen senare av av
räkenskapshandlingar får medlemsstat inte utnyttjar den ien som-
artikel 51.2 i direktiv 78660EEG angivna möjligheten och i vilken

då detta direktiv kategorierflera fysiska enligtstat, antas, personer
nationell lagstiftning behöriga utföra lagstadgad revisionär deatt av
i artikel 1.1 angivna handlingarna särskilt godkänna fysiskaa -

handlar i utföra lagstadgad revision deeget attpersoner som namn av
i artikel 1.1 angivna handlingarna i bolag inte överskridera som

för två de kriterierna i artikel 27 i direktiv 78660E-gränserna treav
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EG, dessaom personer:

a uppfyller de i artikel 3-19 i detta direktiv ställda villkoren, dock

nivån för yrkesexamen får lägreatt vadän krävs enligtvara som
artikel och

b redan har utfört lagstadgad revision i det ifrågavarande bolaget,
innan detta överskred förgränserna två de kriterierna enligttreav
artikel ill direktiv 78660EEG.

Om bolaget ingår i företag räkenskaper skallen grupp av vars
sammanställas och överskrider förgränserna två desom treav
kriterierna i artikel 27 i direktiv 78660EEG, får dock inte sådana

utföra lagstadgad revision i bolaget de handlingarpersoner av som
i artikel 1.1 i detta direktiv.anges a

Artikel 21

I avvaktan på samordning den lagstadgade revisionenen senare av av
räkenskapshandlingar får medlemstat inte utnyttjar den ien som-
artikel 6.1 i direktiv 83349EEG angivna möjligheten och i vilken

då detta direktiv flera kategorierstat, fysiska enligtantas, personer
nationell lagstiftning behörigaär utföra lagstadgad revision deatt av
i artikel 1.1 b angivna handlingarna lämna särskilt tillstånd för en-

har godkänts enligt artikel 20 i detta direktiv utföraperson som att
lagstadgad revision ide artikel 1.1 b angivna handlingarna, påav om
moderbolagets bokslutsdag den företag räkenskapergrupp av vars
skall sammanställas sammanlagt enligt företagens årsbokslutsenaste
inte överskrider förgränserna två de kriterierna i artikel 27 itreav
direktiv 78660EEG, förutsatt i fråga behörigäratt attpersonen
utföra lagstadgad revision de i artikel i1.1 detta direktiv angivnaav a
handlingarna i samtliga de företag ingår i sammanställningen.som
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Artikel 22

tillämpar artikel 20 får i fråga där avseddamedlemsstatEn som om

angivna praktiska utbildningentillåta den i artikel 8attpersoner
enligt den lagstiftning har godkäntsfullgörs hos någon attstatenssom

lagstadgad revision i artikel 20utföra sådan som avses .

AVSNITT lll

Yrkesmässig och oberoendeomsorg

Artikel 23

Medlemsstaterna skall föreskriva de har godkäntsatt attpersoner som
revision de i artikel 1.1 angivna handlingarnautföra lagstadgad av

skall utföra revisionen med yrkesmässig omsorg.

Artikel 24

föreskriva inte får utföraskall dessaMedlemsstaterna att personer en
revision, de inte oberoende enligt lagstiftningen i denlagstadgad ärom

medlemsstat kräver revisionen.som

Artikel 25

tillämpas fysiskaArtikel 23 och 24 skall påäven personer som
revisionvillkoren i artikel 3-19 och utför lagstadgaduppfyller som av

i artikel angivna handlingarna revisionsbolagsde 1.1 på vägnar.ett

445



Bilaga 3 sou 1993:69

Artikel 26

Medlemsstaterna skall säkerställa godkända blir föremålatt personer
för lämpliga påföljder de inte utför revisionen enligt artikel 23, 24om
och 25.

Artikel 27

Medlemsstaterna skall säkerställa i varje fall de aktieägareatt och
andra delägare i godkända revisionsbolag de ledamöter i dessasamt
bolags förvaltnings-, lednings- och övervakningsorgan, isom en
medlemsstat inte personligen uppfyller villkoren enligt artikel 3-19,
inte ingriper i revisionsarbetet på något sätt äventyrar oberoendetsom
hos de fysiska på revisonsbolagens vägnar reviderar depersoner som
i artikel 1.1 angivna handlingarna.

AVSNITT IV

Offentliggörande

Artikel 28

Medlemsstaterna skall säkerställa och adress för allaatt namn
fysiska och revisionsbolag dem har godkäntspersoner som attav
utföra lagstadgad revision de i artikel 1.1 angivna handlingarna ärav
offentligt tillgängliga.

Därutöver skall följande uppgifter varje godkänt revisions-om
bolag offentligt tillgängliga:vara

a och adress för de fysiska i artikel 2.1namn personer som anges
b
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delägare i revisions-for aktieägare eller andraoch adressb namn
bolaget,

i revisionsbolagets företagsled-för ledamöteroch adressc namn

ning.

lagstadgad revision de ifall fysisk far utföradeI aven person
förutsättningarangivna handlingarna under deartikel 1.1 angessom

artikel tillämpas. Därvidpunkt i dennaartikel 20, 21 och 22 skall 1i

kategorier bolag och företagsgrupperemellertid i vilkaskall avanges
revision får utföras.sådansom en

AVSNITT V

bestämmelserAvslutande

Artikel 29

i direktivtillsatts enligt artikel 52kontaktkommitté harDen som
78660EEG skall även:

underlätta169 170 i Romfordrageta förbehåll for artikel ochmed

direktiv regelbundettillämpning dettaenhetlig genomaven
till-i samband medsärskilt praktiska problemsamråd, om

ämpningen,

tillägg till eller ändringar ikommissionen rådb vid behov omge
direktiv.detta
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Artikel 30

Medlemsstaterna skall före den januari1 1988 i kraftsätta de
lagar och andra författningar behövs för följa detta direktiv.attsom
De skall underrätta kommissionen det.genast om

2. Medlemsstaterna får föreskriva de i punkt 1 avsedda be-att
stämmelserna skall tillämpas först från den januari1 1990.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna tilltexterna
centrala bestämmelser i nationell lagstiftning de inom detantarsom
område omfattas detta direktiv.som av

4. Medlemsstaterna skall tilläven kommissionen överlämna

förteckningar över examina har anordnats eller erkänts isom
överensstämmelse med artikel 4.

Artikel 31

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 april 1984.

rådetsPd vägnar

C. CHEYSSON

Ordförande
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och erfarenhetsbehovRevisorers kunskaps-

revisors behov kunskap och erfarenhet varierar mellan olikaEn av
Enklast naturligtvis dela in näringslivet i lätta ochklientföretag. är att

från revisionssynpunkt. indelningföretag, Dennasvåra ärsett
dela in företagen enligtemellertid inte operationell. måsteMan något

i skälig grad samvarierar medhanterligt kriterium motsatsenmer som
sådana kriterier nedan.lättsvår. Några anges

Seriösoseriös
viktigaste indelningen. seriöst företagden förmodligen IDetta är ett

för revisionenrevisorn del allt underlag behövsfår som genomav
från företagsledningen. oseriöst företagfrivillig information I måsteett

efterforska underlaget granskning räkenskaperrevisorn älv genom av
informationskällor. finns också inneboende riks, dvs.och andra Det

i redovisningensannolikhet felaktigheter skall före-större att t.ex.
förskingringar m.m..skattefusk,komma

erfarenhet.revisorn i oseriöst företag behöver främstVad ärett

Tillverkandeicke tillverkande
i tillverkande företag innefattar värderingsproblemRevisionen ett

varulager inte förekommerpågående arbeten, egentillverkat isom
varuhandelsföretag. Vidare finns internkontrollproblem iettt.ex.

redovisningen produktionen, lagerredo-samband med den löpande av
visningen och det fysiska lagerskyddet.

tillverkande företag behöver tillkommande kunskaperRevisorn i ett
i kalkylering, värderingsregler redovisning och skatt och revisions-
teknik.

Koncernerjiistáende företag
moderföretag koncernredovisning skall revideras.Ett upprättar somen

Koncernredovisningar bygger relativt komplicerade redovisnings-på
moderföretag finnsprinciper. också problemen med internprissätt-I ett

ning i förhållande till dotterföretagen, värdering dotterbolagsaktierav
Vid själva revisionen behövs ofta särskilda åtgärder för attm.m.

koncerninterna mellanhavanden och transaktioner förstämma samtav
principer i olikasäkerställa koncernens bolag.använtsattatt samma

Är eller bolagen belägna i utlandet tillkommernågot några av
särskilda omräkningsproblem.
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Moderbolagsrevisorn behöver tillkommande kunskaper i koncern-
redovisning och den särskilda tekniken för koncernrevision Samt i
associations- och beskattningsrätt.

Vissa inte alla dessa behov finns vidäven revision dotter-men av
företag.

Krisföretagsunda företag
I krisföretag kan uppstå s.k.ett going-concern-problem. Vidare finns

för revisorn bevakaett styrelsen iakttarattansvar ABL:satt in-
sufñciensregler. Det finns också större tendens hos företagsled-en
ningen tänja redovisningsreglerna föratt visa bättre bild iatt en
redovisningen än befogat.ärsom

Krisföretagsrevisorn behöver främst erfarenhet som omdömes-ger
förmåga och råg i ryggen också tillkommande kunskaper imen
associations- och obeståndsrätt.

Utlandsanknutnahelsvenska företag
företagEtt med omfattande anknytning till utlandsmarknader arbetar

alltid i ellerstörre mindre grad med utländska valutor. Det kan vara
enbart likvid för också ha formenexport, finansieringsom påmen av
utländska kapitalmarknader, ägande eller delägande utländskaav
företag, eller eller mindre avancerade operationer i formmer av
hedging, optioner och futures utländskapå kapital- och varubörser
m.m.

Revisorn i det internationellt verksamma företaget behöver
tillkommande kunskaper i internationell redovisning i redovisningsamt

främmande valutor och finansiella instrument. Vidareav behövs
kunskaper de risker förenadeär med valutamarknaderna.om Isom
regel behövs också språkkunskaper.

Börsnoteradeej börsnoterade företag
Börsbolag har särskilda åligganden enligt inregistreringskontraktet med
börsen. Principen likabehandling aktieägare får särskild viktom av
inte minst såsom vanligt,är det finns dominerandeom, ägargruppen
eller -familj. Den betydande offentliga uppmärksamheten ökar i
praktiken också revisorns riskexponering.

Börsbolagsrevisorn behöver erfarenhet och i regel nästan alla de
tillkommande kunskaper nämntssom ovan.

Företag med omsättningJföretag med litenstor omsättning
Revisionen företag med verksamhet i regelstor omsättningav stor
baseras i större grad den internapå kontrollen i redovisnings- och
ekonomistyrsystemen. Det omfattande granskningsarbetet gör att
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revisorn skapa projektorganisation för revisionen.måste Dettaen
medför tillkommande krav dokumenterad planering, formell
utvärdering riskområden, kvalitetskontroll granskningsarbetet,av av
intern rapportering och allmän arbetsledning.

Storföretagen behöver kunskaper i projektorganisation och arbets-
ledning tillkommande kunskaper i granskning kompliceradesamt av
internkontrollsystem.

medFöretag många anställdaföretag med anställdafå
specialfallEtt storföretag företag med många anställda.är Härav

uppkommer problem med arbets- ansvarsfördelningoch och motsva-
rande internkontroll samt naturligtvis hela för personal-systemet
redovisning, löner, kontrolluppgifter m.m..

avseendeMed kraven revisornpå på gäller ungefär detsamma som
för företag med omsättning.stor

Datoriserademanuella företag
Företag med helt manuell redovisning sällsynta Redovis-är numera.
ningen och andra relevanta system kan dock bygga datorer ipå

mindreeller omfattning. Granskningstörre around the machine
vidupphör viss ganska låg grad datorisering att etten av vara

realistiskt alternativ. Vid högre grad datorisering inträderen av
datorstödd revision från effektivitetssynpunkt lämplig gransk-som
ningsmetod.

Att revidera datoriserade företag kräver goda allmänkunskaper i
ADB. Vid högre grad datorisering krävs antingen specialkunskaperav
eller anlitande ADB-specialister i sistnämnda fall med behovav av
planering, kvalitetskontroll och arbetsledning.

Företag högutbildadmed företagsledningföretag med ldgutbildad
företagsledning
Revisorns arbete består till viktiga delar i kommunikationer med
företagsledningen. Om denna utbildadär på hög akademisk nivå
vilket ofta fallet i företag förekommerär iävenstora t.ex.men
mindre kunskapsföretag uppstår det rollproblem oberoendeproblem

revisorn visar sig inte kunna matcha denna nivå.om
revisor företagAtt i med högutbildad företagsledning kräverettvara

den utbildningen ligger hög allmännivå.påatt egna en

Specialbranschföretag vanliga företag
Alla företag kräver viss insikt från revisorns sida i den aktuella
branschen. Vissa branscher ställer dock krav. Hit hörextremamera

bank, finans försäkring.och Dels finns det speciella författningart.ex.
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reglerar dessa branscher, dels självaär verksamhetensom av en
beskaffenhet kräver särskilda kunskaper.som

Specialbranschrevisorn behöver specialkunskaperutöver om-
branschlagstiftningen särskilt gedigna allmänkunskaper och erfaren--
het för kunna revisionsarbetet till de särskildaatt förhållande-anpassa
na.

int

Lagstiftaren har försökt simulera uppdelning i lätta och svåraen
företag från revisorssynpunkt använda några deattgenom av
ovanstående kriterierna. I ABL sker detta i fråga kravet påom
auktoriserad revisor. I det fallet har tillgånsmassan, antalet anställda
och börsnotering I EG:sanvänts. direktiv används dessutom om-
sättningen.

En sådan uppdelning är rätt naturlig, eftersom de företag fallersom
ovanför gränserna oftare andraän uppvisar de egenheter som ovan
redovisats försvarande. Det dåär naturligt dra slutsatsensom att att
den skall kunna revisor både i stort och i litetsom ettvara ett
företag behöver de kunskaper och den erfarenhet listats under desom
olika punkterna, dvs.:

akademisk utbildning företagsnivåpå-
tillkommande kunskaper i kalkylering och värdering varulagerav-
och pågående arbeten
tillkommande kunskaper i beskattningsrätt, associationsrätt och-
obeståndsrätt
kunskaper i internationell redovisning och redovisning av-
främmande valutor
kunskaper i koncernredovisning-
språkkunskaper-
kunskaper i projektstyrning och arbetsledning-
kunskaper internkontrollproblem i stordatormiljöom-
tillkommande kunskaper i revisionsteknik, särskilt datorstödd-
revision, koncernrevision och internkontrollgranskningi kompli-
cerade ekonomistyrsystem.
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