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Sammanfattning

Sverige medlem i införaär EU skyldigt regler rapporterings-attsom om
skyldighet för revisorer i finansiella företag den juli enligtl8 1996senast

s.k.det BCCI-direktivet. Direktivet utarbetades med anledning upplös-av
ningen Bank for Credit and Commerce International BCCI och andraav
händelser den finansiella Syftetpå marknaden. med direktivet är skärpaatt
tillsynen inom den finansiella sektom. Kommitténs förslag innebär en an-
passning den svenska lagstiftningen till minimikravde direktivetav som
lägger fast beträffande frågor förrapporteringsskyldighet revisorer.om
Enligt vad kommittén erfarit har inga andra länder infört lagstiftningännu

med anledning BCCI-direktivet.av

Rapporteringsskyldigheten bl.a. förhållanden kan påverkaantasavser som
det finansiella företagets fortsatta drift. Därmed händelser ris-avses som
kerar allvarligt företagetpåverka negativt Vidare skall för-på sätt.att ett
hållanden kan inte oväsentlig överträdelse de för-utgöraantassom en av
fattningar reglerar företagets verksamhet Alla överträ-rapporteras.som
delser inte är bagatellartade träffas denna bestämmelse. Härutöversom av
omfattar skyldigheten rapportering förhållanden kan leda till attav som en
revisor tillstyrka fastställandetvägrar årsredovisningen och sådanaatt av
förhållanden skall leda till i revisionsberättelsenanmärkningar ellersom
till erinringar framställs. Om revisor får kännedom sådana för-att en om
hållanden omfattas utförrapporteringsskyldigheten han sittnärsom av
revisorsuppdrag skall han tillomgående förhållandena Finansin-rapportera
spektionen.

Rapporteringsskyldigheten både stämmovalda revisorer, revisoreravser
med stöd bestämmelse i bolagsordningen, s.k. minoritets-utsettssom av

Ävenoch medrevisorer, och Finansinspektionen förordnade revisorer.av
särskilda granskare omfattas. omfattas inte revisorer tjänst-Däremot som

inomgör företagens intemrevision.
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revisorer i banker,förrapporteringsskyldighet föreslåsBestämmelser om
värdepap-understödsföreningar,försäkringsbolag,kreditmarknadsbolag,

införasskallBeståmmelsemahypoteksinstitut.ochfondbolagpersbolag,
verksamhet.företagsreglerar dessarespektive lagi som



11SOU 1995:106

Författningsförslag

tillFörslag

ändring i 1987:617Lag bankrörelselagenom

Härigenom föreskrivs i fråga bankrörelselagen det1987:617 attom
skall införas paragraf, kap. kap.3 8 3 3 14 ochsamt atten ny a
15 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
§3

Den underårig, konkursär i eller underkastad näringsförbud ellersom
har förvaltare enligt kap. föräldrabalken får inte revisor.11 7 §som vara

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet redovisning ochav
ekonomiska förhållanden med hänsyn till och omfångetartensom av
bankens verksamhet fordras för fullgörande.uppdragets

Till revisor kan Till revisoräven kan ävenutses ett utses ett
registrerat revisionsbolag. registrerat revisionsbolag.Be- Be-
stämmelser kan stämmelser kanom vem som om vem som

huvudansvarig för revisio- huvudansvarig för revisio-vara vara
och underrättelseskyldi och underråttelseskyldig-nen om g- nen om

het fmnsi 12 § lagen 1995:528 het finnsi lagen12 § 1995:528
revisorer. Bestämmelserna i revisorer. Bestämmelserna iom om

5 § behörighet och i behörighet,13 § 5 § i 8 §om om a om
rätt närvara på stämma rapporteringsskyldighet och iattom

tillämpas på den huvudansvari 13 § rått närvara på stäm-attge. om
tillämpas den huvudan-påma

svarige.

1995:536.Senastelydelse
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8a§

omgåendeskallEn revisor
Finansinspelaio-tillrapportera

förhållanden rörandesådananen
känne-fårbanken revisornsom

fullgörandetvid sittdom avom
banken ochrevisorsuppdrag i

kan antassom
bankenspåverkanegativt

drift,fortsatta
oväsentliginteutgöra en

de författningaröverträdelse av
verksam-bankersreglerarsom

ellerhet,
tillstyr-tillleda vägran att

årsredovis-fastställandeka av
enligtanmärkningellerningen

enligt 12eller§ erinran11
ocksågäller istycketFörsta

kännedomfårde fall revisorn
fullgörandevidförhållandenaom

han harrevisorsuppdrag somav
moderföretagbankensiäven

lik-harföretageller ett ensom
med banken.förbindelseartad

14

enskild aktieägare,tillupplysningarinte lämnaRevisorerna får en
deangelägenheterutomstående sådanaellerhuvudman, medlem somom

kanuppdrag, detsinafullgörandetkännedom vidhar fått varaomavom
till nackdel för banken.

inte obe-till bankförhållandenenskildasföreskrivskap. 10 §I 1 att
får röjas.hörigen

skyldigaRevisorerna är att
detbegär,stämmanalla upplysningartill lämnastämman omsom

nämnvärdtillellernackdel för bankentill väsentligskulleinte vara
enskild,olägenhet för

2 1992:1613.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

till medrevisor,2. granskare i 15 revisor och,som avses ny om
banken har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga
upplysningar bankens angelägenheter, samtom

begäran lämna3. på upplysningar bankens angelägenheter tillom
undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Om revisors rapporterings-
skyldighettillFinansinspelaionen
finns bestämmelser i 8 a

15

Varje röstberättigad kan väcka förslag Finansinspektionen skallattom
granskare för särskild granskning bankens förvaltning ochutse av

räkenskaper under viss förfluten tid eller vissa åtgärder eller för-av
hållanden i banken. Förslaget skall framställas ordinariepå stämmaen
eller på stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Finansin-
spektionen skall begäranpå röstberättigad och efter ha bankenshörtattav
styrelse förordna eller flera granskare, förslaget biträdsen om

i bankaktiebolag till minst tiondelägare samtliga aktierett av en av
eller tredjedel de företrädda aktierna,en av

i sparbank2. minst tiondel samtliga huvudmän elleren av en av en
tredjedel de närvarande huvudmännen, ellerav

i föreningsbank3. minst tiondel samtliga röstberättigadeen av en av
eller tredjedel de närvarande röstberättigade.en av

föreningsbankI central kan innehavare förlagsandelar begära hosen av
styrelsen granskare innehavareBegärs detta företräderatt utses. av som
förlagsinsatser till sammanlagt belopp motsvarande minst tiondelett en av
det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen inom månadertvåsenast

framställninggöra härom hos Finansinspektionen. Försummas detta får
varje innehavare förlagsandel sådan framställning.göraav en

Vad revisorersägs i Vad revisorer isägssom om som om
3 första och§ tredje styckena, 3 § första och tredje styckena,

och13 14 §§ 5 kap. 2 8a, och13 14 §§samt samt
och tillämpas4-8 §§ även i fråga 5 kap. 2 och 4-8 tillämpas§§

granskare. i fråga granskare.ävenom om
Yttrande granskningenöver skall till stämman. Yttrandet skallavges

hållas tillgängligt hos banken under minst vecka före förstämmanen
aktieägare, huvudman, medlem eller röstberättigad och genastannan
sändas till och dem begär det. Yttrandet skall också läggasvar en av som

3 lydelse1991:1768.Senaste
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

hållas tillgängligt för ochfram skall yttrandetpå stämman. På sättsamma
sändas till innehavare förlagsandelar, granskaren har påutsettsav om
begäran sådan innehavare.av

lag träder i kraft den juliDenna 1996.1



15SOU 1995:106 Författningqörslag

tillFörslag

ändring i 1992: 1610 kreditmarknads-lagenLag om om

bolag

Härigenom föreskrivs det i lagen 1992:1610 kreditmark-att om
nadsbolag skall införas paragrafer, kap. följande2 7 §§,tre nya a-c av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.2
7a§

skallEn revisor omgående
till Finansinspektio-rapportera

sådana förhållanden rörandenen
kreditmarknadsbolaget revi-som

får kännedom vid full-sorn om
görandet revisorsuppdragsittav

kreditmarknadsbolaget ochi som
kan antas

påverka kredit-negativt
marknadsbolagets fortsatta drift,

oväsentliginteutgöra en
överträdelse de författningarav

reglerar kreditmarknads-som
bolags verksamhet, eller

leda till tillstyr-vägran att
ka fastställande årsredovis-av

eller anmärkning enligtningen
kap. eller enligt10 10 § erinran
kap. aktiebolagslagen10 11 §

1975:1385.
stycket gäller ocksåFörsta i

de fall får kännedomrevisorn
förhållandena vidfullgörandeom
revisorsuppdrag han harav som

kreditmarknadsbolagetsiäven
moderföretag eller företagett
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

förbindelsehar likartadensom
kreditmarknadsbolaget.med

7b§

denna lag före-kap.1 1 5 §
förhållandenenskildasskrivs att

kreditmarknadsbolag intetill
ochobehörigen får iröjas

aktiebolagslagenkap. 13 §10
finns bestämmelser1975:1385

skyldighetochrevisors rättom
lämna upplysningar i vissaatt

kreditmark-fall. Revisor i
enligtnadsbolag vidare 7 §är a

för-vissaskyldig att rapportera
till Finansinspektio-hållanden

nen.

7c§

iVad revisorsägssom om
skall också tillämpas i7 §a

granskarefråga utsettssomom
aktiebolags-enligt kap. §10 14
kreditmark-lagen 1975:1385 i

nadsbolag.

träder i kraft den juliDenna lag 1 1996.
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tillFörslag
1982:713försäkringsrörelselagenändring iLag om

1982:713försåkringsrörelselageni frågaföreskrivsHärigenom om
ochkap. 310kap.paragraf, 810 attsamtskall införasdet aatt nyen

lydelse.följandehaskall§§14

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.10
§3

bosattaskallgodkändaellerauktoriseradeinte ärRevisorer varasom
ellerregeringenintesamarbetsomrâdet,ekonomiskaEuropeiskainom om

tillåterfallsärskildaiFinansinspektionenbemyndiganderegeringensefter
auktoriseradävendock inte,gällerVadnågot sagts enannat. omnusom

konkursiunderårig,ärrevisionen. Dendeltar irevisorgodkändeller som
7 §enligt kap.11förvaltareharnäringsförbud ellerunderkastadeller som

revisor.inteföräldrabalken får vara
ochredovisningerfarenhetochinsikt idenskall haRevisorerna av

omfångetochtillmed hänsynförhållanden arten avekonomiska som
fullgörande.uppdragetsförfordrasverksamhetbolagets

kanrevisor ävenTill ettutsesrevisor kan ävenTill ettutses
Be-revisionsbolag.registreratrevisionsbolag. Be-registrerat
kanståmmelserkanstämmelser somvemomsomvemom

revisio-huvudansvarig förrevisio-förhuvudansvarig varavara
underrättelseskyldiochunderrättelseskyldi g-och omneng-omnen

1995:528§ lagenfinns i 12het1995:528lagenfmnsi 12 §het
iBestämmelsernarevisorer.iBeståmmelsemarevisorer. omom

kapiteli dettaoch 13 §§till- 8kapiteldettaioch 13 §§5 a
huvudansvarige.denpåtillämpashuvudansvarige.denlämpas på

minstske,det kanbör, utsesdotterföretagrevisor i avTill enom
revisorer.moderbolagets

8a§

omgåendeskallrevisorEn
inansirzspelaio-till Frapportera

1995:534.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sådana förhållanden rörandenen
försäkringsbolaget revisornsom
får kännedom vid fullgäran-om
det sitt revisorsuppdrag iför-av
säkringsbolaget och kansom
antas

negativt påverka försäk-
ringsbolagets fortsatta drift,

inte ovâsentligutgöra en
överträdelse de författningarav

reglerar försäkringsbolagssom
verksamhet, eller

leda till tillstyr-vägran att
ka fastställande årsredovis-av
ningen eller anmärkning enligt
11 § tredje stycket eller erinran
enligt 12

Första stycket gäller också i
de fall revisorn får kännedom

förhållandena vidfullgörandeom
revisorsuppdrag han harav som

försäkringsbolageniäven mo-
derföretag eller företagett som
har likartad förbindelse meden
försäkringsbolaget.

Revisor får inte till enskild aktieägare, delägare, delegerad, ellergarant
utomstående lämna upplysningar sådana försäkringsbolagets angelägen-om
heter han fått kännedom vid fullgörandet sitt uppdrag,som detom av om
kan till förfâng för bolaget.vara

Revisor är skyldig till bo- Revisoratt är skyldig till bo-att
lagsstämman lämna alla lagsstämman lämna allaupp- upp-
lysningar bolagsstämman lysningar bolagsstämmansom som
begär, det inte skulle begär, det inte skulleom vara om vara
till väsentligt förfâng för bola- till väsentligt förfång för bola-

Revisor är vidare skyldigget. Revisor är vidareatt skyldigget. att
lämna medrevisor, revisor lämna medrevisor, revisorny ny
och, bolaget har försatts i och, bolaget har försattsom iom
konkurs, konkursförvaltare konkurs, konkursförvaltareer er-
forderliga upplysningar bo- forderliga upplysningarom om
lagets angelägenheter. bolagets angelägenheter. Revisor

vidare enligt 8 § skyldigär atta
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tillförhållandenvissarapportera
Finansinspektionen.

1996.julidenkraft liträderlagDenna
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1972:262 understödsföre-om om

ningar

Härigenom föreskrivs det i lagen 1972:262 understödsföre-att om
ningar skall införas paragraf, 32 följande lydelse.en ny a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

32a§

En skallrevisor omgående
till Finansinspektio-rapportera

sådana förhållanden rörandenen
understödjöreningen revi-som

får kännedom vid full-sorn om
görandet sitt revisorsuppdragav

understödvöreningeni och som
kan antas

negativt påverka under-
stödsföreningens fortsatta drfi,

inte oväsentligutgöra en
överträdelse de författningarav

lerarutzderstödsförenisom reg ng-
verksamhet, ellerars

leda till till-vägran att
styrka fastställande årsredo-av
visningen eller erinran enligt
50 femte§ stycket eller anmärk-
ning enligt 51 § tredje stycket la-

19511308 ekonomiskagen om
föreningar.

Denna lag träder i kraft den juli1 1996.



21Författningsfâirslag1995:106SOU

tillFörslag

värdepappers-1991:981iändring lagenLag omom

rörelse

värdepappers-1991:981i lagenföreskrivs detHärigenom att om
följande§§,paragrafer, kap. 4införas 2skallrörelse tre ava-cnya

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.2

4a§

omgåendeskallrevisorEn
Finansinspektio-tillrapportera

rörandeförhållandensådananen
värdepappersbolaget revi-som

vid full-kännedomfár omsorn
revisorsuppdraggörandet sittav

ochvärdepappersbolageti som
kan antas

påverka värde-negativt
drift,fortsattapappersbolagets

oväsentliginteutgöra en
författningaröverträdelse deav

värdepappersbo-reglerarsom
ellerverksamhet,lags

tillstyr-tillleda vägran att
årsredovis-fastställandeka av

enligtanmärkningellerningen
enligteller erinrankap. 10 §10

aktiebolagslagenkap. I I §10
1385.1975:

gäller ocksåstycket iFörsta
kännedomfårde fall revisorn

fullgörandevidförhållandenaom
han harrevisorsuppdrag somav

värdepappersbolagetsiäven m0-
företagellerderföretag ett som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

har likartad förbindelse meden
värdepappersbolaget.

4b§

I kap.1 denna8 § lag regle-
tystnadsplikten för styrelsele-ras

damöter eller befattningshavare
hos värdepappersbolag ellerett
ettutländslavärdepappersföretag
och kap.i 10 13 § aktiebolagsla-

1975.°1385 finns bestäm-gen
melser revisors ochrättom
skyldighet lämna upplysning-att

i vissa fall. Revisor i värde-ar
pappersbolag vidare enligtär
4 § skyldig atta rapportera

förhållandenvissa till Finansin-
spektionen.

4c§

Vad revisor isägssom om
4 § skall också tillämpas ia
fråga granskareom utsettssom
enligt kap.10 14 § aktiebolags-
lagen 1975:1385 värdepap-i
persbolag.

Denna lag träder i kraft den juli1 1996.
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tillFörslag
värdepappers-1990:1114ändring i lagenLag omom

fonder

värdepap-1990:1114i lagendetföreskrivsHärigenom att om
lydelse.följande§§,paragrafer, 6införasskallpersfonder tre ava-cnya

lydeLseFöreslagenlydelsevarandeNu

6a§

omgåendeskallrevisorEn
Finansinspektio-tillrapportera

rörandeförhållandensådananen
fårrevisornfondbolaget som

fullgörandetvidkännedom om
fond-revisorsuppdrag isittav

kanochbolaget antassom
fondbola-påverkanegativt

drift,fortsattagets
oväsentliginteutgöra en

de författningaröverträdelse av
verk-fondbolagsreglerarsom

ellersamhet,
tillstyr-tillleda3. vägran att

årsredovis-fastställandeka av
enligtanmärkningellerningen
enligteller erinrankap. 10 §10

aktiebolagslagen§kap. 1110
1975: 1385.

också igällerstycketFörsta
kännedomfårfall revisornde

fullgörandevidförhållandenaom
harhanrevisorsuppdrag somav

moderföre-fondbolagetsiäven
harföretageller ett entag som
fond-medförbindelselikartad

bolaget.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

b6 §

dennaI 5 § lag föreskrivs att
enskildas förhållanden till värde-
pappersforzd, fondbolag och för-
varingsimtitut inte obehörigen

får rojas och i kap.10 13 §
aktiebolagslagen 1 975:] 385

finns bestämmelser revisorsom
och skyldighet lämnarätt att

upplysningari vissa fall. Revisor
fondbolagi vidare enligtär

6 § skyldig atta rapportera
förhållandenvissa till Finansin-

spektionen.

6c§

Vad revisor isägssom om
6 § skall också tillämpas ia

fråga granskare utsettsom som
enligt 10 kap. 14 alaiebolags-§
lagen 1975:1385 i fondbolag.

Denna lag träder i kraft den juli1 1996.
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tillFörslag

Konungariket1992:701ändring i lagenLag omom

stadshypotekskassaSveriges

Konungariketlagen 1992:701föreskrivs det iHärigenom att om
paragraf, 3införasskallstadshypotekskassaSveriges avanyen

lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelsevarandeNu

3a§

omgåendeskallEn revisor
Finansinspektio-tillrapportera

rörandeförhål landensådananen
känne-fârrevisornkassan som

fullgörandet sittviddom avom
ochkassanrevisorsuppdrag i

kan antassom
påverka kassansnegativt

drifi, ellerfortsatta
oväsentliginteutgöra en

författningardeöverträdelse av
verksam-kassansreglerarsom

het.

kraft juli 1996.i denlag träder 1Denna
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1994:759 Sveriges allmännaom om

hypoteksbank

Härigenom föreskrivs det i lagen 1994:759 Sveriges allmännaatt om
hypoteksbank skall införas paragraf, följande4 lydelse.en ny a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4a§

skallEn revisor omgående
till Finansinspektio-rapportera

sådana förhållanden rörandenen
Hypoteksbartken fårrevisornsom
kännedom vid fullgörandetom

revisorsuppdragsitt Hypo-iav
teksbanken och kan antassom

verkanegati på Hypoteks-vt
bankens fortsatta driji, eller

oväsentliginteutgöra en
överträdelse de författningarav

reglerar Hypoteksbatzketzssom
verksamhet.

Denna lag träder i kraft den juli1 1996.
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tillFörslag

1097 skepps-ändring i 1980: SvenskalagenLag om om

hypotekskassan

Svenskaföreskrivs det i lagen 1980:1097Härigenom att om
paragraf, följandeskall införas 26skeppshypotekskassan avny aen

lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

26a§

omgåendeskallEn revisor
till Finansinspektio-rapportera

rörandeförhållandensådananen
får känne-kassan revisornsom

fullgörandetvid sittdom avom
ochrevisorsuppdrag kassani

kan antassom
påverka kassansnegativt

drift,fortsatta
oväsentliginteutgöra en

de författningaröverträdelse av
kassans verksam-reglerarsom

ellerhet,
till-leda till3. vägran att

årsredo-fastställandestyrka av
eller anmärkningvisningen en-

ligt 28

kraftlag träder i den juli 1996.Denna 1
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1 Inledning

Genom beslut den junil 1995 tillkallade regeringen kommitté meden
uppdrag utreda behovet ändringar i det regelverkatt framförstyrav som
allt bankers och andra kreditinstituts verksamhet även verksamhet imen

institutandra på det finansiella området, värdepappersbolag och för-t.ex.
säkringsbolag. Kommittén skall även utreda behovet ändringar i till-av

innehåll och inriktning dettapå område. Om det lämpligtär skallsynens
kommittén föreslå ändringar regelverket.av

kommitténsI uppdrag ingår utreda vissa frågor revision. Dettaatt om
innebär bl.a. kommittén skall överväga behovet lagändringaratt av
avseende gällande regler för Finansinspektionen förordnade revisorernu av
i institut understår inspektionens tillsyn. Uppdraget innebär också attsom
kommittén skall behovetöverväga lagändringar med anledning detav av
inom EU utarbetade direktivet syftar till skärpa tillsynen inom denattsom
finansiella sektorn BCCI-direktivet. De delar direktivet berörav som
kommitténs arbete innehåller regler revisorers skyldighet att rapporteraom
vissa iakttagelser till tillsynsmyndigheten. Det hade varit ända-mest
målsenligt behandla frågor revisorerrör i finansiella ñretag iatt ettsom
sammanhang. Medlemsländema skall dock ha införlivat BCCI-direktivet
med sina respektive rättsordningar den juli18 1996. För dettasenast att
skall möjligt för Sveriges del är det nödvändigt kommittén behand-attvara
lar frågor med anledning direktivet med förtur. Dessa frågor behandlasav
i förevarande betänkande. Frågan de inspektionsförordnade revisorer-om

ställning kommittén återkomma till.attnas avser
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2 BCCI-direktivet

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har den juni29 1995
antagit direktiv 9526EG,ett BCCI-direktivet ändring direktivom av
77780EEG och 89646EEG kreditinstitut, direktiv 73239EEG ochom
9249EEG andra direkta försäkringar än livförsâkringar, direktivom
79267EEG och 9296EEG direkta livförsâkringar, direktiv 9322om
EEG tjänster inom värdepappersområdet och 85611EEG företagom om
för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper fondföretag i syfte

stärka tillsynen dessaatt på områden.

BCCI-direktivet utarbetades med anledning upplösningen Bank forav av
Credit and Commerce International BCCI och andra händelser finans-på
marknaderna. Syftet med direktivet iär vissa närmare angivnaatt
avseenden stärka tillsynsmyndighetemas befogenheter när det gäller att
hindra oegentligheter i företag står under tillsyn. Enligt direktivetsom
artikel 5 skall revisorerna i sådana bolag omfattas direktivetsom av vara
skyldiga under vissa definieradeatt omständigheter föra viss information
vidare till behöriga myndigheter. Artikel 5 i direktivet har följande lydelse.

Följande skall införas

i direktiv 77780EEG artikel 12som a,-
i direktiv 9249EEG artikel 16som a,-
i direktiv 9296EEG artikel 15som a,-
i direktiv 9322EEG artikel 25 ochsom a,-
i direktiv 85611EEG artikel 50som a:-

Medlemsstaterna skall föreskriva åtminstone
a varje, i enlighet med direktivatt 84253EEG, auktoriserad person som
i finansiellt företag utför iett artikel i51 direktiv 78660EEG,ett artikel
37 i direktiv 83349EEG eller artikel i31 direktiv 85611EEG angivet
uppdrag eller uppdrag föreskrivet i lag,annat är skyldig omgåendeatt
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eller beslutuppgifterallamyndigheternabehörigatill derapportera
sittutförandetvidkännedomhar fåtthanrörande detta företag avomsom

ägnadeuppdrag, är attsom

bestämmel-förordningar elleröverträdelse lagar,påtagligutgöra aven-
reglerarsärskiltellerauktorisationvillkoren förreglerar somsomser

verksamhet,finansiella företagsbedrivandet av
drift, ellerfortsattaföretagetspåverka det finansiella-

reservationertillellerräkenskapemagodkännatill attleda vägran att-
framställs.

omgåendedennaskall åligga rapporterasättb det på attatt personsamma
utförandetvidfått kännedomhan harbeslutalla uppgifter eller avomsom

förbindelserhar näraföretagibeskrivna uppdrag,sitt under a ett som
utför detkontroll vilket hanföretag ifinansielladetfrån överhärrörande

uppdraget.nämndaovan

direktivenligtauktoriseratsdeförhållandet2. Det att sompersoner
sådanagodimyndigheternabehöriga84253EEG till de tro yppar

överträdelseintepunkt utgöri leller beslutuppgifter avenavsessom
ochbestämmelse,ellerlag,föreskriven i avtal,tystnadspliktnågon annan

personer.för dessahelstintemedför något ansvarsom

moderföretagochmellanförbindelseinnebärandedefinierasi artikel 2.1 bKontroll ettsom
83349EEG,direktiv1.2 iartiklarna 1.1ochomfattasfalldotterföretagi alla deett avsom

Varjeföretag.juridisk ochfysisk ellerförbindelsemellannågoneller likartad ettpersonen
moderföretagetvilketdotterföretagtilldotterföretagskallocksådotterföretagtill ett ansessom

företag.dessaståröver
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Huvuddragen i gällande3 rätt

lagstiftning berörkapitel beskrivning denI detta lämnas somen av
avsnitt beskrivs koncembe-revisorsfrågor i finansiella företag. I 3.10

koncemdefmitionen har betydelse förAnledningen till detta ärgreppet. att
rapporteringsskyldighetutfommingen bestämmelserna revisorersav om

betydelseanledning BCCI-direktivet. vilket definitionen harmed Pâ sättav
avsnittet behandlas också vadbehandlas utförligare i avsnitt 4.5. detI som

i BCCI-direktivet likartade förbindelser.benämns

3.1 Allmänt

område föreskrivs skyldighetI all lagstiftning associationsrättensnästan på

offentligt redovisa företags ekonomiska förvaltning, s.k. redovis-att ett
ningsskyldighet. Vidare finns bestämmelser obligatorisk medverkan avom

lämnade infor-eller flera revisorer för kontrollera denatt attexternaen
Revisionspliktfullständig och riktig, s.k. revisionsskyldighet.mationen är

föreningar, banker, försäkrings-åvilar i huvudsak aktiebolag, ekonomiska

bolag och vissa handelsbolag.

företagsrevision åtskillnad mellan in-När det gäller olika former görsav
verksam-och revision. revision innebär företagsInterntern extern att ett

räkenskaper och kontrollanordningar eller andra rutiner löpandehet, över-

inom organisationen revisionsavdel-vakas verksamtett t.ex.av organ, en
hindra fel, såvälning. Ett väl fungerande intemkontrollsystem skall att

leder till fel iavsiktliga oavsiktliga, görs i det dagliga arbetet re-som som
utför internadovisningen eller förluster för organisationen. Den densom

företag, utför kontroll-revisionen normalt anställd i det där hanär

kontrollsystem. Vidverksamheten och utgör del dess interna externaven
revision dock revisorn fristående förhållande till företagsledningen ochär i

det företag han reviderar. kontrollfunktion i första hand riktadHans är mot

2415-1186
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företagsledningen. I sin granskningsverksamhet skall den revisornexteme
bevaka ägamas intressen i förhållande till företagsledningen. Han skall vi-
dare övervaka regler till skydd för borgenäreratt och anställda eller det
allmänna iakttas. Extern revision omfattar normalt inte bara granskningen

företagets räkenskaper också granskning företagsledningensutanav en av
förvaltning företaget. Revisionen brukar därför med hänsyn till dessav
granskningsomrâden delasäven in i förvaltningsrevision och redovisnings-
revision. I praktiken det integår dra någon skarp skiljelinje mellanatt
dessa granskningsområden jfr avsnitt 3.2.1.

Den juli 19951 trädde lagen 1995:528 revisorer i kraft. Lagen gällerom
för sådana revisorer har särskild behörighet utföra lagstadgad revi-attsom
sion. lagenI de krav utbildning,på praktik, oberoende ställninganges

skall gälla för godkända och auktoriserade revisorer. in-Lagenm.m. som
nehåller bestämmelse tystnadsplikt innebär18 § revisoren attom som en
inte, till fördel för sig själv eller till skada eller för fårnytta annan,
använda uppgifter han har erhållit i sin yrkesutövning. Han får intesom
heller obehörigen röja sådana uppgifter. En myndighet har inrättats,ny
Revisorsnämnden, skall ha hand prövning och tillsyn. Lagen inne-som om
bär bl.a. reglerna i 84253EEG2EG:s åttonde bolagsdirektivatt inför-

rättlivas med svensk

Bestämmelser revision finns i aktiebolagslagen 1975:1385, lagenom
1987:667 ekonomiska föreningar, lagen 1980: 103l årsredovis-om om
ning i vissa företag, bankrörelselagen 1987:617, försäkrings-m.m.
rörelselagen 1982:713, lagen 1972:262 understödsföreningar ochom
lagen 1992: 160 utländska filialer Regeringen har föreslagitom m.m. en

ârsredovisningslag för aktiebolag och vissa handelsbolag, lagny en ny om
årsredovisning kreditinstituti och värdepappersbolag lagsamt en ny om
årsredovisning i försäkringsföretag prop. 199596: 10.

BCCI-direktivets bestämmelser rapporteringsskyldighet till Finansin-om
spektionen för revisorer kommer beröra den lagstiftning regleraratt som

2 Rådetsåttondedirektiv den 10 april 1984grundat artikel 54.3på i fördragetav g om
godkännande har för lagstadgadrevision räkenskaper.av personersom ansvar av

3Se 199495152.prop.
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direktivoch dedirektivdettaomfattasverksamhetde företags avsom
bankernämligenberörda,företagsfonner årFöljandehänvisar.vartill detta

medlemsbanker kreditmarknadsbolag,sparbanker ochbankaktiebolag, ,
värdepappers-understödsñreningar,försäkringsbolag,hypoteksinstitut,

redogörelse förkortarekapitel lämnasdettaoch fondbolag. Ibolag re-en
aktie-nämligenföretag,dessaberöri de lagarvisionsbestämmelsema som

under-lagenförsäkringsrörelselagen,bankrörelselagen,bolagslagen, om
stadshypo-SverigesKonungariket1992:701lagenstödsföreningar, om

hypoteksbank och lagenSveriges allmänna1994:759lagentekskassa, om
begränsasFramställningenskeppshypotekskassan.Svenska10971980: om

gransknings-revisorersberörbestämmelserhuvudsakligen till de som
uppgiftsskyldighettystnadsplikt ochskyldighet,

Aktiebolagslagen3.2

kredit-bl.a.tillämpliga pårevision ärbestämmelserAktiebolagslagens om
Aktiebolagskommitténfondbolag.värdepappersbolag ochmarknadsbolag,

delbetänkandetiaktiebolagslagenändringar itillfram förslaglagthar
bl.a.innebärFörslagenorganisation. attAktiebolagets1995:44SOU

10 kap.aktiebolagslagenisärskild granskningochrevisionkapitlet om
närvarande inombereds förFörslagenutfornming.heltskall få rege-nyen

i detredovisasförslagAktiebolagskommitténsVissaringskansliet. av
följande.

granskningrevisorsOmfattningen3.2.1 av

aktie-Varjeaktiebolagslagen.i kap.revisorer finns 10Bestämmelserna om
årsredovisningbolagetsskall granskarevisor,minstskall habolag somen

bankverksamhetbedrivamöjligheten199596:74 föreslagitiRegeringenhar attattprop.
lagstödmedskall kunnaskedettafinnaskvar ochekonomiskföreningskalli att av en ny

förenings-1987:620huvudsakmedlageniöverensstämmermedlemsbanker.Lagen omom
medlems-samtidigt lagengällaföreslåsupphöraFöreningsbankslagenbanker. att omsom

1996.l januarii krañ, denföreslåsträdabanker

SOUslutbetänkandeRevisorsutredningens5 hänvisastillredovisningutförligareFör en
1995:44SOUAktiebolagskommitténsdelbetänkandeoch1993:69 Revisorerna EG samt

organisation.Aktiebolagets
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jämte räkenskapema styrelsens och verkställande direktörenssamt förvalt-
Årsredovisningenning. består resultaträkning, balansräkning och för-av

valtningsberättelse. Begreppet räkenskaper har inte deñnierats i lagen, men
torde emellertid innefatta veriñkationshantering, löpande bokñring,extern
bokslut, intemredovisning, arkivering räkenskapsmaterial internsamtav
kontroll. Granskningen styrelsens och verkställande direktörens förvalt-av
ning väsentligen gå på upptäcka eller förebygga olagligaut att elleranses
på oförsvarligasätt förvaltningsåtgärder.annat Det ankommer inte på
revisorerna kritisera den ekonomiska lämplighetenatt förvaltningsåtgår-av
der i vidare mån dåän åtgärderna kan tänkas föranleda vägrad ansvarsfri-
het och skadestândstalan eller på sätt framstår pliktöverträdelserannat som
eller pliktñrsummelser från bolagsledningens sida. Genom hänvisningar
följer revisorerna även har kontrolleraatt balans- och resultaträk-att att
ningama har upprättats i enlighet med bokföringslagens bestämmelser och
med god redovisningssed.

Revisorerna är enligt kap.10 10 tredje§ stycket aktiebolagslagen skyldiga
i revisionsberättelsen anmärkaatt de vid sin granskning har funnit attom

styrelseledamot eller verkställande direktör har handlat i strid aktiebo-mot
lagslagen eller bolagsordningen.

F örvaltningsrevision

Som nämnts detär svårt dra skarpnågon gränslinje mellan för-attovan
valtningsrevision och redovisningsrevision. Det är även omstritt vad som
skall ingå i förvaltningsrevisionen. Här skall dock lämnas redo-anses en
görelse för vad vanligtvis därmed.som avses

Vid förvaltningsrevision sker systematisk och planmässig granskningen av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning vilket innebär bl.a. att
revisorn löpande under året del Styrelseprotokoll, budgetar,tar kort-av
periodiska bokslut och delårsrapporter. I fråga bolag i obestånds- ellerom
andra krissituationer ökar angelägenheten revisorn följer rörelsensattav
utveckling och revisorn erinrar styrelsen dess skyldighetatt bevakaattom

aktiebolagslagens regler till skydd föratt borgenärer och andra intressenter
efterlevs. Granskningen förvaltningen syftar främst till klarläggaattav om
åtgärd eller försummelse kan föranleda skadeståndsskyldighet liggersom



37gällandeHuvuddragen i rättSOU 1995:106

styrelseledamottill last ocheller verkställande direktörstyrelseledamot om
elleri strid aktiebolagslagenverkställande direktör handlateller motannars

skall revisorn bedömaled i granskningsarbetetbolagsordningen. Som ett
kandirektör bolaget för riskerstyrelse och verkställande utsatt somom

motsvarande fördelar.bolaget skadavålla utan att ge

organisationenskall revisorn bedömaled i förvaltningsrevisionenSom ett
verkställande direk-styrelsen ochrutinerna för kunna klarläggaoch att om
medelsförvaltning.bokföring ochuppfyllt sina plikter i frågatören om

förbedöma bolagetsskall vidare vid sin granskningRevisorn systemom
medverkställande direktörenkontroll förser styrelsen ochplanering och

verkställandestyrelsen ochtillfredsställande underlag ñr beslut samt om
bolagets risksituation.har tillräcklig överblickdirektören över

i praktiken grän-förvaltningsrevisionen innebärRevisorns arbete under att
skarp. Förinte alltid kan hållasmellan revision och konsultationsen

mel-avvägninginnebär uppdraget ofta han görarevisorns del måsteatt en
situatio-i den häreftersom företagsledningenlan kontroll och rådgivning

erfarenheter.och tidigareofta önskar utnyttja revisorns kompetensnen
inför fråganförvaltningsrevision oftaställs vid utförandetRevisorn omav

börkontroll eller det ävenuppdrag kan vid enbarthans utmynnastanna om
i konsultation.

Konsultverksamhet

utsträck-i vilkeninnehåller inte bestämmelserAktiebolagslagen några om
ibolag han haruppträda rådgivarening revisor kan åt ett upp-somsomen
underfullfölja sitt uppdragrevisorns skyldighetdrag granska. Av attatt

emellertid förföljer rättiakttagande god revisors- och revisionssed enav
bolag-med avseende påförslag till förbättringarhonom lämna råd ochatt
sådanf..förvaltning jfr 1975: 434 Attredovisning och 103ets enprop. s.

nödvändigrådgivningsverksamhet båderevisionsuppdraget grundad ärpå

ornstritt i vilkendiskussion. dockoch önskvärd torde stå Det ärutom om-
omfattningvidare änfattning revisor skall kunna lämna råd i somenen

möjligheterhansföranleds själva revisionsuppdraget, attattutan upp-av
självständig aktör påverkas.träda som en
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För auktoriserade och godkända revisorer regleras möjligheten uppträdaatt
rådgivare 14 § revisorslagen. Därav följer revisor skall utföraattsom av

sina uppdrag omsorgsfullt och enligt god revisorssed, revisor skallatt nog-
iaktta gällande jävsbestämmelser för revisorer och revisorngrant skallatt

avböja eller sigavsäga uppdraget det finns särskildnågon omständighetom
kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.som

Aktiebolagskommittén har gjort den bedömningen bestämmelsernaatt om
revisors granskningsuppgifteri huvudsak utformadeär tillfredsstäl-på ett
lande sätt. Förutom omfattande redaktionella ändringar föreslår kommittén
dock uttrycklig bestämmelse revisionsberättelsen skall innehållaatten om

uttalande huruvida årsredovisningen enligtett upprättats aktiebolagslagen
och rättvisande bild bolagets ställning och resultat. Vad gällerger en av
frågor konsultverksamhet kommittén det värdefullt förär ak-attom anser
tiebolag kunna utnyttja revisorers sakkunskap, inte bara det gälleratt när
redovisningsfrågor även när det gäller ekonomiska och organisatoris-utan
ka frågor övergripande karaktär. Särskilt torde detta gälla mindreav mer
aktiebolag ofta själva saknar personal med sakkunskap i dessa frågor.som
Det kan å andra sidan, enligt kommittén, inte förenligt medanses vara re-
visorns ställning lämna råd sådan karaktär hans oberoende elleratt attav
förmåga objektivt utföra sitt granskningsuppdrag kan ifrågasättas.att Kom-
mittén förutsätter revisorsorganisationema understryker detta i sinaatt
rekommendationer god revisionssed och finner inte skäl föreslåattom
någon bestämmelse i aktiebolagslagen revisors rådgivningsverksamhet.om
Anledningen till detta det torde förenat med svårigheterattanges vara vara

entydigt bestämma förgränsen tillåten rådgivningatt varför lagbestäm-en
melse skulle bli allmänt hållen och därmed knappast bidra till klarläggaatt
rättsläget.

3.2.2 Revisors tystnadsplikt och uppgiftsskyldighet

En grundläggande förutsättning för revisorn skall kunna fullgöra sittatt
uppdrag hanär har tillgång till allt material har betydelse föratt som upp-
dragets fullgörande. Enligt 10 kap. aktiebolagslagen8 § skall styrelsen och
verkställande direktören bereda revisorn tillfälle verkställa granskningatt
i den omfattning revisorn finner nödvändig lämna de upplysningarsamt
och det biträde revisorn begär. bolagsledningenAtt anförtrovågarsom re-
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revisorer harmycket känsliga uppgifter beror bl.a.visom även att
tystnadsplikt.

Enligt lag-aktiebolagslagen.tystnadsplikt regleras i 10 kap. 13 §Revisors
enskild aktieägare ellerursprungliga lydelse får revisor inte tillrummets

angelägenheterupplysningar sådana bolagetstill utomstående lämna om
lända bolaget tillvid sitt uppdrag, det kanhan fått kännedom om omsom

alla de upplys-dock skyldig till bolagsstämman lämnaförfång. Han är att
förfâng för bolaget.skulle leda till väsentligtningar den begår, det inteom

upplysningar, revisor kan lämnaTystnadsplikten omfattar således inte som
revi-tillägg till paragrafen harskadar bolaget.det Genomutan att senare

skyldigsålundai vissa avseenden. Revisorn årtystnadsplikt inskränktssors
aktiebolagslagen,enligt kap.medrevisor, granskare 10 14 §lämnaatt ny

nöd-konkursförvaltarebolaget har försatts i konkurs,revisor och, om
Revisorn dessutomvändiga upplysningar bolagets angelägenheter. ärom

tillangelägenheterlämna upplysningar bolagetsskyldig på begäranatt om
förundersökning i brottmål.undersökningsledaren under

bolagsstämmanlämna uppgifter tillrevisor skall skyldigFör att attvara
vissa upplys-inte krävastämmobeslut. enskild aktieägare kankrävs Enett

understrykerförfâng för bolagetrevisor. Uttrycket väsentligtningar attav
Bestämmel-iakttas vid uppgiftslämnandet.inte alltför restriktivitet börstor

innehållet i handlingaremellertid revisor skall avslöjainnebär inte attsen
yppandeförfattning sekretessbelagda ochenligt lag eller är varsannansom

skadestândsskyldighet för revisorn.skulle medföra

medrevisor och granskare begränsasUpplysningsskyldigheten gentemot
tystnads-härtill de harskaderekvisit. Anledningen ärinte attett sammaav
revisornsdärför inte skadasrevisorn och bolaget kanplikt genomsom

omfattandeeller andraskall inte företa utredningarupplysningar. Revisorn

upplysningartill tjänst med faktiskaåtgärder. Däremot skall han stá om
förhållanden i bolaget.

undersökningsledareupplysningar tillSkyldigheten för revisor lämnaatt
kan vändaundersökningsledarenvid förundersökning i brottmål innebär att

upplysningarrevisorn lämnarsig till bolagets revisor och begära att om
inte föranleddangelägenheter. Förundersökningen behöverbolagets vara
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i bolaget har Uppgiftsskyldighetennågon begått brott.att ettav avser
främst frågor hänger med bolagets interna och redo-externasom samman
visning.

Enligt kap. aktiebolagslagen10 10 § skall revisorer för varje räkenskapsår

revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisionsberättelsen skallavge en
innehålla uttalande årsredovisningen gjorts enligt aktiebolagsla-ett om upp

revisor vid sinOm granskning har funnit åtgärd eller försummelseattgen.
kan föranleda ersättningsskyldighet ligger styrelseledamot eller verk-som

ställande direktör till last eller styrelseledamot eller verkställande direk-att
tör på handlat i strid aktiebolagslagensätt eller bolagsordningenannat mot
skall detta, nämnts, anmärkas i revisionsberättelsen. Berättelsensom ovan
skall också innehålla uttalande angående ansvarsfrihet för styrelseleda-ett
mötema och verkställande direktören. har revisor ålagtsHärutöver en
gransknings- och anmärkningsplikt skatte- och avgiftsområdet.på Denna

skyldighet omfattar bl.a. bolagens skyldigheter i fråga göra avdragattom
är preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt uppbördslagen

1953:272 och anmälan för registrering enligt mervärdesskattelagen

1994:200. Anmärkning skall alltid skriftlig och i revisions-tasvara
berättelsen. I praktiken det synnerligenär ovanligt revisor sig be-att anser
höva tillgripa anmärkningsmöjligheten.

Revisorer kan i övrigt revisionsberättelsenäven i meddela upplysningar

de aktieägarna skall ha kännedom kan gällaDetattsom anser om. upp-
gifter i anslutning till årsredovisningen, vilka revisor inte skyldigär att
lämna han finner ha visst informationsvärde.men som

I kap.10 § aktiebolagslagen finns bestämmelser uttalandenll sådanaom
erinringar revisor tillgör bolagsledningen han intesom men som anser- -

sådan beskaffenhet de bör komma till aktieägamas ellerattvara av
allmänhetens kännedom på grund de är mindre betydelsefulla ellerattav
berör affárshemligheter. tillI anmärkning berör emellertid intemotsats

Ävenerinran i fall frågannågot ansvarsfrihet. erinringar skall görasom
skriftligen. förarbetenaAv 1975: 435 framgår erinringarprop. 103 atts.
i princip alla uttalanden till bolagsledningen sådana muntligautomavser
påpekanden revisorerna själva alltför förringa vikt attsom anser vara av
böra i skriftlig form. Revisorn bör framställa erinringar så snartges som
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möjligt efter det han iakttagit bristerna nödvändigaså åtgärder kanatt att
vidtas.

Föreskrifterna i hindrar således inte revisorn muntligen ellerll § att
skriftligen i form revisionspromemoria framför kritik ellert.ex. av en- -
iakttagelser mindre allvarligt slag till bolagsledningen. Sådanaav syn-
punkter brukar kallas påpekanden.

Upplysningar företagets ställningom

Bestämmelserna revisors tystnadsplikt begränsar revisorernas möjlig-om
heter till styrelsen upplysningar för företagets ställ-än lämnaatt annan om

Åtminstonening eller utveckling skadliga omständigheter. be-torde sådana

gränsningar föreligga i fråga upplysningar inte begärts avom som
stämman.

Aktiebolagskommittért har funnit det i och för sig inte föreligger någotatt
hinder ålägga förrevisor plikt i revisionsberättelsen redogöramot att atten
väsentliga hot eller risker för bolagets utveckling. uttryck-bestånd eller En

lig skyldighet skulle fördelenockså enligt kommittén ha den reduceraatt
den osäkerhet reglerna medföra revisorerna.tystnadsplikt kan försom om
Revisorerna skulle emellertid tvingas affärsmässiga bedöm-göraatt rent
ningar, i offentlig-något svensk rätt inte bör âligga dem. Ettansettssom
görande uppgifter väsentliga och risker bolags utveck-hot mot ettav om
ling i sig enligt kommittén förvärra ekonomiskakan bolagetsägnat attvara
situation. Kommitténs slutsats skyldighet offentliggöraär omatt atten
sådana uppgifter skall införas, finner kommittén det riktigare lösa detatt
förevarande infonnationsproblemet bestämmelsernalämnaatt omgenom
revisors tystnadsplikt oförändrade och i stället föreslå skyldighet fören
styrelsen i förvaltningsberättelsen lämna uppgift väsentliga hotatt motom
och risker för bolaget följergär längre vad i dag kap.än 11avsom som
9 §.

Anmälan misstanke brottom om

För hindrarnärvarande tystnadsplikten revisor polisanmäler brottatt en
han upptäckt vid sin granskning och han kanske till och med harsom som
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anmärkt i sin revisionsberättelse. Akriebolagskommittén påpekar revi-att
har upplysningsplikt bolagsledningen därföroch skall lämnagentemotsorn

uppgift sådana oegentligheter han upptäckt under revisionen.om som
Tystnadsplikten har till följd därav endast betydelse i de fall där bolagsled-
ningen själv gjort sig skyldig till brotten inteeller vidtar åtgärdernågra

dem har begått brotten.mot som

I tidigare utredningar har antagits omfattande skyldighet för revisornatt en
anmäla brott skulle leda till försämrat förtroende mellan bolagsled-att ett

ningen och revisorn och därigenom leda till försämrad revision, vilketen
i sin öka förekomsten ekonomiskägnat brottslighettur snarast attvore av
i bolagen. betänkligheterDessa anmälningsplikt har förlorat delmot en en

sin bärkraft enligt Aktiebolagskommirtérz. Kommittén i stället attav anser
det i dag framstår motiverat ålägga revisorer i samtliga aktiebolagattsom
skyldighet underrätta åklagaren brott de upptäcker under sinatt om som
granskning. skyldighet förEn revisorer underrätta åklagaren kan enligtatt
kommittén bidra till beivra brott och få väsentlig brottsförebyggandeatt en
effekt. Vidare hänvisas till sådant förslag istår god överensstämmel-att ett

med de tankegångar ligger till grund för BCCl-direktivet.se som

För revisorn skall skyldig lämna underrättelse brott,att att ettvara om
han upptäckt under sitt granskningsarbete, bör det enligt Aktiebolags-som

kommittén krävas brottet den det enligt gällandeär skallrättatt attartav
anmärkas i revisionsberättelsen. skall såledesDet fråga brottsligavara om
förfaranden, varigenom det reviderade bolaget lider skada eller påsom

innebärsätt aktiebolagslagen eller bolagsordningen överträds. Un-annat att
derrâttelseplikten kommer endast misstanke brott begåttsatt avse om som

styrelseledamot eller verkställande direktör. Vidare bör det enligt kom-av
mittén krävas faktisktrevisorn har anmärkt den aktuella gämingenatt mot
antingen i den ordinarie revisionsberättelsen eller i enligt bestämmelser-en

i kap.10 avgiven10 § anmälning. Ytterligare förutsättningna en anges
revisorn finner det anmärkta förhållandet vållat väsentlig skadaatt attvara

eller innebär fara för sådan skada. För underrättelseskyldighet skallatt
föreligga det tillräckligtär revisorn har anledning brott har be-att anta att
gåtts. Det bör sålunda inte krävas han förvissadår detsamma.att om
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3.2.3 Revisors skadestånds- och straffansvar

Skadestándsansvar

Revisor är grund sin ställning bolagsorganpå skyldig vid full-attav som
görandet sitt uppdrag bolaget iaktta den åvilargentemotav omsorg som en
syssloman. Frågan revisorn har iakttagit tillräcklig vidom omsorg
fullgörandet sitt uppdrag får bedömas aktiebolagsla-bakgrundmotav av

bolagsordningensoch bestämmelser revisors plikter och kvali-gens om
fikationer. särskild betydelseAv är bestämmelserna i kap. aktie-10 7 §

bolagslagen skyldighet för revisor iaktta god revisionssed ochattom av
bolagsstämman meddelade föreskrifter.

15 kap. aktiebolagslagenI finns bestämmelser skadestånd. 2 §Avom
följer revisor vid fullgörande sitt uppsåtligen elleruppdragatt som av av
oaktsamhet skadar bolaget, skall revisor inteersätta skadan. En är således

skyldig ersättning för den skada orsakats honom.änatt utge mer som av
Akriebolagskømmittérz har inte funnit föreslåskäl ändringnågonatt av
aktiebolagslagens grundläggande föreskrift revisorns skadeståndsansvarom

bolaget.gentemot

Revisorerna inte bara i förhållande till bolaget även närutanansvarar
skadan vållas aktieägare eller träder i förbindelse med bolaget.annan som
Revisorerna har för förmögenhetsskador deett attansvar rena som genom
överträda aktiebolagslagen eller bolagsordningen i utomobligatoriskavållar
förhållanden även när skadan inte orsakas brott. aktsamhets-Dengenom

revisorn har iaktta aktiebolagslagen och bolagsord-utgörsattnorm som av
ningen. Revisors skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen sannoliktgår

längre än vad följer allmänna skadeståndsrättsliga reglersom av om ansvar
för förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden. Aktiebolags-ren
kommittén har inte heller i detta föreslagitavseende ändring.någon

Strafansvar

Aktiebolagslagen innehåller inga bestämmelser straff för revisorom som
uppsåtligen eller oaktsamhet missköter sitt Straffansvar föruppdrag.av
sådan försumlighet kan i vissa fall komma ifråga enligt brottsbalken. En
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revisor uppsåtligen skadar bolaget kanvid fullgörandet sitt uppdragsom av
kap. brottsbalkenbli ansvarig enligt bestämmelserna i 10 5 §t.ex. tro-om

löshet revisor medverkar till oriktigahuvudman. Ommot att t.ex. upp-en
gifter i bolags årsredovisning sprids bland allmänheten eller företagetsett
intressenter, för svindleri enligttorde kunna komma ifråga 9 kap.ansvar

brottsbalken. Alaiebolagskommittén har inte föreslagit utvidgat9 § något

straffansvar för revisorer.

3 ,Bankrörelselagen

för banker finns i kap. bankrörelselagen.Bestämmelserna revision 3om
associationsformer och be-Reglerna för banker med olikaär gemensamma

bestämmelserstämmelsema i huvudsak med motsvarandeöverensstämmer

avviker docki aktiebolagslagen. det gäller antalet revisorer bestäm-När
väljamelserna från aktiebolagslagen såtillvida bolagsstämman skallatt

väljsminst revisorer och minst suppleanter. Revisorerna stäm-två tvâ av
flera dem, dock inte alla, skalldet inte föreskrivs ellerattman, om en av

auktoriserad.Minst revisorerna skallpå sätt.utses annat varaen av

uppgiftsskyldighet finns iBestämmelser revisorers tystnadsplikt ochom
kap. Paragrafen i med3 § bankrörelselagen. överensstämmer14 stort sett

revisornkap. aktiebolagslagen. tystnadsplikten åsidosätts kan10 13 § Om

ådra sig enligt 5 bankrörelselagen.skadeståndsansvar kap. 2 §

olikaBestämmelsema revisors skyldighet och möjlighet göraatt ut-om
talanden slutförd enligt bankrörelselagenunder eller efter revision överens-

aktiebolagslagen.stämmer i med kap. och §§10 10 11stort sett

3.4 Försäkringsrörelselagen

försäkrings-Bestämmelser i försäkringsbolag finns i 10 kap.revisorerom
välja minst revi-rörelselagen. Enligt denna lag skall bolagsstämman två

bolagsordningen kan eller flera reviso-I dock bestämmas attsorer. aven
be-dock inte alla, skall i ordning. Samma allmännautsesrerna, arman

gällerhörighets- och kvalifikationskrav föreskrivs i aktiebolagslagensom
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bolags-för till revisor. Minst de revisorerden utses en av somsom
eller godkänd revisorskall auktoriserad revisorstämman utser omvara

tillgångar-försäkringsbolagets verksamhetsområde omfattar hela riket eller

balansräkningar förbalansomslutningen enligt fastställdabruttovårdenas
grånsbeloppräkenskapsåren överstigerde två motsvararettsenaste som

allmän försäkringbasbelopp enligt lagen 1962:381gånger det100 om
Minstrespektive räkenskapsår.gällde under den sista månaden ensom av

auktoriserad revisor,de revisorer bolagsstämman skallutser varaav som
enligt fastställda balansräkningar för de tvåbalansomslutningen senasteom

deträkenskapsåren överstiger gränsbelopp 000 gånger1ett motsvararsom
angivna basbeloppet.

uppgiftsskyldighet finns itystnadsplikt ochBestämmelser revisorsom
iförsäkringsrörelselagen. Paragrafen överensstämmerkap. 14 §10 stort

bankrörelsela-bestämmelse i aktiebolagslagen ochmed motsvarandesett
sig enligttystnadsplikten åsidosätts kan revisorn ådraOm ansvargen.

försäkringsrörelselagen.16 kap. 2 §

uppgiftsskyldigheti revisionsberättelsenBestämmelserna överensstäm-om
ochaktiebolagslagenmed motsvarande bestämmelser i kap. 10 §10mer

försäkringsbolag dock intekap. bankrörelselagen. Revisor i har3 10 §

anmälningsplikt vad gäller skatter ochålagts gransknings- ellernågon av-
förhållandengifter. Revisor skall sålunda anmärka särskilt angivna men

också möjlighet i revisionsberättelsen anteckna de upplysningarhar att som
delegerade ochde önskar meddela aktieägarna respektive delågama, de

garantema.

bankrörelselagen finnsmotsvarande i aktiebolagslagen ochPå sätt ensom
försäkringsrörelsela-skriftligabestämmelse i 10 kap. 12 §erinringarom

gen.

understödsföreningar3.5 Lagen om

Bestämmelser revision i understödsföreningar finns dels i lagen om un-om
ekonomiskaderstödsföreningar dels lagen 1951:30831 och 32 §§, i om

lagenföreningar 49-51 Enligt 3 §45 46 § och 2 §§.1 samtmom.
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införande1987:668 lagen 1987:667 ekonomiska föreningarom av om
skall nämligen de hänvisningar finns i lagen understödsföreningarsom om
till 195 lagl års ekonomiska föreningar fortsätta gälla. förhållandeIattom
till aktiebolagslagen, bankrörelselagen och försåkringsrörelselagen är an-
talet bestämmelser revisorer få.rörsom

En understödsförening skall ha minst revisorer. understödsföre-två Om en
nings verksamhet omfattningär eller det föreligger sår-storav om armars
skilda skäl kan Finansinspektionen föreskriva minst revisorernaatt en av
skall auktoriserad revisor eller godkänd revisor.vara

Någon uttrycklig bestämmelse reglerar revisors tystnadsplikt finnssom
inte. För den är godkänd eller auktoriserad revisor gäller dock be-som
stämmelsen tystnadsplikt i lagen18 § revisorer. Enligt denna be-om om
stämmelse får revisor inte, till fördel för sig själv eller till skada elleren

för använda uppgifter han har erhållit i sin yrkesut-nytta arman, som
övning. får inteHan heller obehörigen röja sådana uppgifter. Bestämmel-

uppgiftsskyldigheti revisionsberättelsen vadöverensstämmerserna om
gäller lagreglering och terminologi i väsentliga avseenden med dem som
finns i aktiebolagslagen, bankrörelselagen och försäkringsrörelselagen. Pâ

motsvarande sätt i försäkringsrörelselagen finns i 1951 års lagsom om
ekonomiska föreningar inte någon gransknings- och anmälningsplikt för

Ävenrevisorer vad gäller skatter och avgifter. bestämmelsen i 50 femte§
stycket i 1951 års lag ekonomiska föreningar erinringarom som avser
överensstämmer med motsvarande bestämmelse i aktiebolagslagen m.fl.
lagar.

3.6 Konungariket SverigesLagen stadshypo-om

tekskassa

Bestämmelser revision för Stadshypotekskassan finns i lagenom om
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och i förordningen 1992:1124

med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa.

För revision styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper âr-utsesav
ligen tvâ revisorer och två suppleanter. Finansinspektionen och ombuds-
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revisor suppleant. Såväl revisorernastämman skall vardera ochutse en en
skallskall auktoriserade revisorer. Revisorerna âr-suppleantemasom vara

ligen lämna revisionsberättelse.en

tystnads-i Stadshypotekskassan saknas uttryckliga reglerFör revisorer om
eller efter slutfördplikt och vilka uttalanden revisor skall göra underom

gäller dock.revision. Bestämmelsen tystnadsplikti revisorslagen18 §om

Sveriges hypoteksbank3.7 allmännaLagen om

SverigesSveriges allmänna hypoteksbank gäller lagen allmännaFör om
för Sverigeshypoteksbank och förordningen 1535 med reglemente1994:

allmänna hypoteksbank.

Finansinspektionen skall auktoriserade revisorer och suppleantertvâutse
Hypoteksbankens räken-för dem för revision styrelsens förvaltning ochav

Revisorerna och skall auktoriserade revisorer.skaper. suppleantema vara
till Finansinspektio-Revisorerna skall årligen lämna revisionsberättelseen

E1611.

Även revisors tystnads-för Hypoteksbanken saknas uttryckliga regler om
efter slutfördplikt och vilka uttalanden revisor skall under ellergöra

i revisorslagenrevision. Bestämmelsen tystnadsplikt för revisorer 18 §om
gäller dock.

3.8 skeppshypotekskassanSvenskaLagen om

Svenska skeppshypotekskassan gäller lagen Svenska skeppshypo-För om
räkenskapertekskassan. revision styrelsens förvaltning och kassansFör av

för Revisorer-regeringen årligen revisorer och suppleanter dem.tvâutser
skall revisionsberättelse.na avge

finns be-heller i lagen Svenska skeppshypotekskassan någonInte om
auktoriseradgodkänd ellerstämmelse tystnadsplikt. revisorFör ärom som

tystnadsplikt. Revisions-gäller dock bestämmelsen i revisorslagen18 § om
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berättelsen skall enligt lagen Svenska skeppshypotekskassan inne-28 § om
hålla revisorernasredogörelse för omfattningen och resultateten av
granskning uttalande anmärkning finns med avseende för-påsamt ett om
valtningsberättelsen, de i denna resultat- och balansräkningama,upptagna
styrelsens bokföring eller inventering under förvaltning ståendede dessav
tillgångarna eller i övrigt beträffande styrelsens förvaltning. Om det finns

anledning till anmärkning i revisionsberättelsen.skall detta anges
Revisorerna skall i berättelsen meddela de deockså erinringar som anser

vad i aktiebolags-påkallade. Begreppet erinringar här motsvarasynes som
förhållandenlagen m.fl. lagar benämns upplysningar. skallDe anmär-som

kas är inte omfattning i bl.a. aktiebolagslagen. Bl.a. saknasav samma som
bestämmelser uppgiftsskyldighet styrelsen eller verkställandenärom
direktören kan bli skadeståndsskyldiga och bolaget underlåtit redo-när att
visa skatter och avgifter.

3.9 Finansinspektionen förordnade revisorerAv

Enligt kap. 5 bankrörelselagen skall Finansinspektionen förordna7 § en
eller flera revisorer delta i revisionen bank.med övriga revisoreratt av en
Bestämmelsen finns intagen i tillsynskapitlet. Förordnandet fårsålunda

återkallas helst, vilket medför revisor ñrordnas.när måsteattsom en ny
Revisorn storlek be-har till skäligt arvode för sitt arbete. Arvodetsrätt

inspektionen. inspektionen förordnat med stödstäms revisorerFörav som
kap. instruktion B7 3 § bankrörelselagen gäller BFFS 1988:12,av en

10.

kreditmarknadsbolag,För försäkringsbolag, understödsföreningar, värde-

pappersbolag, fondbolag, Stadshypotekskassan och Hypoteksbanken finns

också bestämmelser förordnadeFinansinspektionen revisorer;om av
försäkrings-5 kap. 5 lagen kreditmarknadsbolag, kap.§ 10 2 §om

rörelselagen, understödsföreningar, kap. 5 lagen69 § lagen 6 §om
1991:981 värdepappersrörelse, värdepap-42 § lagen 1990: 1411om om
persfonder, Sveriges stadshypotekskassa och3 § lagen Konungariketom
4 § lagen Sveriges allmänna hypoteksbank. motsvarande sättPå somom
för banker finns revisor i för-skyldighet för inspektionen att utseen
säkringsbolag, såvida inte inspektionen hänsyn till rörelsens ringamed
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i Hypo-Revisorerobehövligt.detskälandraelleromfattning anserav
skallStadshypotekskassanFinansinspektionen. Iteksbanken avenutses av
inspektio-gällerföretagövrigainspektionen. För attrevisorerna utses av

revisorer.möjlighethar att utsenen

föreslagitregeringen systemettillskrivelse atthar iFinansinspektionen en
Sedanreformeras.tillsynunderinstitutirevisorerförordnandemed av

efterFinansinspektionen,har attskrivelsenremitteratFinansdepartementet
dagtecknadpromemoriautarbetatremissynpunkterna,tagit delha enav

föreliggaskallintedetföreslåsdenI1256-93-319.dnr att1995-03-09,
in-revisorertillsätta attFinansinspektionenförskyldighet att mennågon

inspektionenföreslårVidare atttill det.möjlighethaskallspektionen en
inspektionensunderinstitut stårirevisionspliktenlagstadgadeden som

valdabolagsstämmandeutvidgas såskallvisst sätt atttillsyn på av
revisionsinsatserutföra dedelsskyldigaskallrevisorerna att somvara

inspektio-tilliakttagelservissadelsinspektionen,initierats rapporteraav
Finansin-övervägauppdragfått iharBanklagskommittén att omnen.

inlednings-inämntslagändringar. Sommedförabörförslagspektionens
inspektionsförordnadebehandla frågankommitténavsnittet att omavser

utredningsarbetet.skedeirevisorer ett avsenare

Koncernbegreppet10

kon-dettill ärAnledningen attkoncembegreppet.behandlasavsnittdettaI
bestämmelsernautfornmingenförbetydelsecemdeñnitionen har omav
BCCI-direktivet. Påanledningmedrapporteringsskyldighetrevisorers av

4.5. detIi avsnittbehandlasbetydelseharkoncemdeñnitionenvilket sätt
förbindelser.likartadedirektivet benämnervadocksåredovisasavsnittet

såvittochkoncemdeñnitionen är,omfattas inteförbindelserLikartade av
direktivet.inyskapelseterminologisktill,kommittén kärmer en

Allmänt3.10.l

rapporteringsskyldighetdenBCCI-direktivetiartikel 5Enligt somavser
full-vidkännedomfårrevisornförhållandenrevisoråläggs omsomen

enligtdock,skallundantagEttvisst företag.isitt uppdraggörandet ettav
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direktivet, göras för förhållanden revisorn får reda på uppdragsom genom
i företag har förbindelsernäraett härrrörande från kontroll översom
företaget. Kontroll definieras i artikel 2.1 b innebärande förbindelsesom
mellan moderföretag och dotterföretagett i alla de fallett omfattassom av
artiklarna och 83349EEG°,1.1 i direktiv1.2 eller likartad förbindelseen
mellan någon fysisk eller juridisk och företag.ettperson

För kunna ställning till vilkaatt relationerta mellan företag isom avses
artikel 5 i BCCI-direktivet detär nödvändigt närmare granska vilkaatt
situationer i de angivna artiklarna i det sjunde bolags-som avses ovan
direktivet 83349EEG och jämföra dessa med vilka situationer som ryms
i den svenska koncerndefinitionen.

I 199596:10 års- och koncemredovisning harprop. regeringen lagtom
fram förslag till ändringar i redovisningslagstiftningen för aktiebolag, vissa
handelsbolag, kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag.
Flertalet förslag är betingade regler i EG:s fjärde, sjunde eller elfteav
bolagsrättsliga direktiv eller de redovisningsdirektiv finns bank-pâav som
och försäkringsomrâdet. Förslagen, föreslås träda i kraft den januari1som
1996, innebär bl.a. det introduceras koncemdefmitionatt i svensken ny
rätt.

En koncern utgör två eller flera företag, utgören grupp om ettvarav
moderföretag och de övriga dotterföretag. lagstiftningenI ställs krav på en
särskild koncemredovisning. Skälen till det bl.a.är det inte går fâatt att

klar bild koncernens ställning och resultaten enbart de olikaav av
koncemföretagens årsredovisningar. Vidare har i lagstiftningen ställts upp
särskilda regler vinstutdelning i koncerner. Den grundläggandeom
koncemdefinitionen i svensk finnsrätt i kap. 51 § aktiebolagslagen.
Definitionen gäller för de kreditinstitut och värdepappersbolag som om-
fattas Iagen. En motsvarande definition finns intagen i kap.av l lagen1 §

årsredovisning i vissa företag 1980 års redovisningslag.om Dess-m.m.
finns motsvarande koncemdefinitioner,utom anpassade efter verksamhets-

formema, i kap.1 3 § bankaktiebolagslagen 1987:618, kap.1 2 §

5 Rådetssjundedirektiv den 13 juni 1983grundat artikel 54.3på i fördragetav g om
sammanställdredovisningdet sjundebolagsdirektivet.
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1987:620,föreningsbankslagenkap. 8 §1987:619, lsparbankslagen
kap. 2 §ochförsäkringsrörelselagen 1första-tredje styckena§kap. 91
kreditin-förexponeringarochkapitaltäckning1994:2004lagen storaom

kapitaltäckningslagen.värdepappersbolagstitut och

huvudregelnsvenskKoncernddinitionen i rätt;

aktiebolagföreskrivsaktiebolagslagenstycket att ettförstakap. 5 §I l om
juridiskutländsksvensk ellerandelar ielleraktiermångasåäger en

elleraktiersamtligaförhälften rösternaändet har an-att avmerperson
dotterföre-juridiskaoch denmoderföretagaktiebolagetdelar, är personen

kapitalandelensoch interöstandelenshuvudregeln,alltså, enligtDet ärtag.
föreligger.koncemförhâllandeavgörande förstorlek är ettomsom

framgåraktiebolagslagenmeningen attandraförsta stycket5 §kap.lAv
sådana. Dettamed direktalikställsdotterföretagsförhâllandenindirekta

i sindotterföretaghar turmoderföretaginnebär ettett somatt om
det sist-företag är ävenihälften rösternaän annatkontrollerar ettavmer

gällermoderföretaget. Detsammatilldotterföretagnämnda företaget om
ellerdotterföretagfleraellermedtillsammansmoderföretaget ett genom

företag.iröstmajoriteteninnehardotterföretagflera ett

sekundärregelnsvenskKoncerndefinitionerz i rätt;

aktiebolagslagen.stycket5 andrafmnsi kap. §sekundärregeln 1s.k.Den
aktie- ellergrundföretagkoncernföreliggerEnligt regeln ett avomen

såvälharavtalgrundellerföretag ensamtiandelsinnehav annatett av
andelbetydandeföretaginflytande överbestämmande ett annat som enett

verksamhet.dessi resultatet av

praktisks.k.harföretagsituationendenfallerregel ettUnder denna att
aktiernaföreliggamajoritet kanSådanföretag.majoritet i omannatett

röstetalethalvamindre änmedräckerspridda detsåeller andelama är att
i före-med delägarnainflytande stämmapådominerandeutövaför ettatt

före-ävenmajoritet kanpraktisksådan23. En1979:46SOUsetaget s.
innehavdvs.innehavindirektdelägareligga när någon genomgenom -
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mellanhand andra aktier eller andelar kan utöva bestämmandeav ett-
inflytande.

Ett bestämmande inflytande kan också för handen när delägarna ivara ett
handelsbolag har träffat avtal innebär delägare skall ha be-attsom en
stämmanderätten över bolaget. Frågan bestämmande inflytande kanettom
grundas på avtal iäven fråga aktiebolag är omdiskuterad. Somom exem-
pel på avtal grundar bestämmande inflytande harett nämnts avtalsom om
kreditgivning är utformade så de kreditgivaren tillatt rätt styrelse-som ger
representation eller exklusivavtal med återförsäljarföretag. Ett avtal mellan
aktieägare utöva rösträtten visstpåatt sätt konsortialavtal torde däre-om

inte upphov till koncemförhâllande.mot Ett koncemförhällandeettge
torde dock kunna föreligga företagtvå hälftenäger vardera iom ettsom
tredje företag träffar avtal det företagenatt skall ha rättom attena av ge
det tredje företaget direktiv dess skötsel.om

För det bestämmande inflytandetatt skall kunna upphov till koncern-ettge
förhållande fordras, det är förenat medsagts, betydandeattsom nyss en
andel i dotterföretagets resultat. Det kan fråga direkt andel ivara om en
vinst eller förlust. Men hit hör också fall där moderbolaget be-tar ut en
tydande andel dotterföretagets vinst prissättningen vid vissaav genom

7affárstransaktioner.

Ett koncemförhållande inte föreligga i fråga s.k. 5050-företaganses om
se 197980: 143 71-74. Med SOSO-företag företagprop. ägss. avses som

två företag till lika delar. Det utmärkande för SOSO-företagav är att vart
och de överordnade företagenett endast har negativ bestämmande-av en
rätt, dvs. möjlighet utöva vetorätt i det underordnadeatt företagets an-
gelägenheter.

3.10.2 EG-rättens koncernbegrepp

EG-rätten innehåller inte någon allmän bolagsrättslig koncemdeñnition. I
det sjunde bolagsdirektivet emellertid antal situationer dåettanges ett
företag skall skyldigt upprätta s.k. sammanställdatt redovisning ochvara

7Se l99596:10, del ll, 106-107.prop. s.
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kon-svensk rättivad motsvarardvs.ârsbokslut,sammanställt som
medlemsländer lagtsflestai deharbestämmelsercemredovisningen. Dessa

koncemdefmition.ändradgrund förtill en

redovisningsammanställdföretag upprättaskallartikel 1.1Enligt ett ena
förrösternamajoritetinnehardetärsbokslutsammanställtoch avenett om

inteförutsätterBestämmelsenföretag.iandelamaeller iaktierna ett annat
tillämpligDen äri fråga.andelamaelleraktiernamoderföretaget ägeratt

dockandelamaelleraktierna pant,inneharmoderföretagetäven när som
utövamed rättförenadär attpanträttenförutsättningunderendast att

rösträtt.

upprättaskyldighetmotsvarandeföreskrivs attb samman-artikel 1.1.I att
moderföreta-föreligger,ârsbokslutsammanställtredovisning ochställd om

samtidigt har rättoch attdottertöretagetidelägareelleraktieägareärget
förvalt-dotterföretagetsiledamöternamajoritetenentledigaellerutse av

tillsynsorgan.ellerlednings-nings-,

redovis-sammanställdupprättaskyldigtbolagartikel är attEnligt 1.1 ettc
grundellerföretagmedavtaldet annat av enettning, genomom

utövarättbolagsordning har ettattandra företagetsdetbestämmelse i
falli dettaHuvudregeln är attföretaget.detinflytande överbestämmande

dotterföretaget.iandelsägareelleraktie-skallmoderföretaget vara
fallet.behöverinteföreskriva såemellertidfår attMedlemsstaterna vara

medlemsstateri sådanaendastinförlivasmåsteFöreskriften artikel 1.1 c
motsvarandemedgerellerslagåsyftatavtal atttillåterlagstiftningendär av

bolagsordning.dotterföretagetsibestämmelseruppnåsresultat genom

redovis-sammanställdupprättaskyldighetföljerd bbartikel att1.1 attAv
ochbolagidelägareelleraktieägare ettärföretagföreligger,ning ettom

majoritetenförfogar överdelägaremed andraavtal avensamtgenom
konsortialavtal.sålunda s.k.reglerarFöreskriftenbolaget.iröstetalet

redovis-imedlemsstaternaförtvingandeföreskrifterna ärangivnaDe nu
tillharkoncemdefmitionen anpassatsföreslagnaningshänseende. Den

däremotäroch 1.2dartiklarna 1.1iFörskriftemaföreskrifter.dessa aa
tvingande.inte
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Artikel d1.1 fall när ledningen i företag har på grundaa avser ett utsetts
företags sättett utövaannat sin rösträtt, detav att företagettrots att senare

inte har stämmomajoritet eller pâ sätt formell rätt ledningenannat att utse
i det första företaget. Föreskriften behandlar sålunda vissa fall s.k.av
praktisk majoritet.

Enligt artikel kan1.2 medlemsstaterna föreskriva företag i vilkaatt ett
företag har s.k. ågarintresseannat klassificeras dotterföretag, delssom om

det ägande företaget faktiskt utövar bestämmande inflytandeett över det
andra företaget, dels båda företagen står under det ägande företagetsom

ledning.gemensamma

3.10.3 En koncerndefinitionny

Regeringen föreslår med aktiebolagslagenatt och årsredovis-en ny nya-
ningslagen i princip koncemdefinition förs in i bankaktiebo-gemensam -
lagslagen, sparbankslagen, föreningsbankslagen, lag årsredovis-en ny om
ning i kreditinstitutoch värdepappersbolag, försäkringsrörelselagen, en ny
lag årsredovisning försäkringsföretagi i kapitaltäckningslagen.om samt
Den ârsredovisningslagen föreslås bli tillämplig på aktiebolag,nya de
flesta handelsbolag och kommanditbolag. För andra företag införs ingen

definition. Det gäller dels vissa speciella handelsbolag ochny enskilda
näringsidkare. För dessa föreslås definitionen i 1980 års årsredovis-att
ningslag alltjämt skall gälla. För ekonomiska föreningar skall definitionen
i lagen ekonomiska föreningar alltjämt gälla.om

Följande definition koncern ligger till grund för den föreslagnaav en
lagstiftningen.

Regeringenhar i 19959674 föreslagit möjligheten bedrivabankverksamhetprop. att att
i ekonomiskföreningskall finnaskvar och dettaskall kunnaskemedstödatt lagav en ny

medlemsbanker.Lagen överensstämmeri huvudsakom föreningsbankslagen,med vilken
föreslåsupphöra gälla samtidigt lagenatt medlemsbankerföreslåsträdai krañ, densom om
l januari 1996.



55gällandeHuvuddragen i rätt1995:106SOU

aktiersamtligaföretag° förhälften rösternainnehar änEtt avmer
juridiskiandelareller person.annanen

ochjuridiskandelar ielleraktierföretag ägerEtt2. personen annan
hälftenänöveri dennaandra delägareavtal medgrundförfogar på merav

andelar.aktier ellersamtligaförrösternaav
ochjuridiskiandelaraktier ellerföretag ägerEtt3. personannanen

styrelsei dessledamöternahälftenäneller avsättahar rätt att utse avmer
ledningsorgan.motsvarandeeller

ochjuridiskiandelaraktier ellerföretag ägerEtt4. personannanen
avtalgrunddenna påinflytande överbestämmandeutövahar rätt avettatt

bolagsord-i dessföreskriftgrundeller påjuridiskadenmed avpersonen
stadgar.därmed jämförbarabolagsavtal ellerning,

juridiskaandraoch denmoderföretagföretagetsituationer utgördessaI
dotterföretag.personen

eller fleraochmoderföretagellerdotterföretag, ettOm ettett
sådanahartillsammansdotterföretageller fleradotterföretag tillsammans,
dennaär ävenjuridiski 1-3 överrättigheter person,en annansom avses

i koncernen.dotterföretagjuridiska person
i 4 överrättighetersådanadotterföretag harOm annanenett som avses

dennaskall ävenandelar,aktier ellervilket det ägerijuridisk person,
i koncernen.dotterföretagjuridiska somperson anses

redovisnings-till EG:sanpassningenkoncemdefmitionDen genomsom
sålunda deomfattarlagstiftningensvenskai denintroducerasregler

i detdförundantag 1.1medi artikelredovisats 1.1,situationer aa,som
detbl.a.innebärdefinitionenändrade attbolagsdirektivet. Densjunde nu-

ochutmönstrasmed äganderättinnehasskallaktiernavarande påkravet att
mellan ägare.konsortialavtalgrundas även påkoncemförhållanden kanatt

koncemdefi-utvidgaanledningfunnitsålunda inteharRegeringen att
bolags-sjundei detoch 1.2dartiklarna 1.1det sättnitionen på aasom

harRegeringen113.del II,199596:10,medgerdirektivet se s.prop.
s.k.beträffandeförändringföreslå någonanledningfunnithellerinte att
vidbetydelseharkoncemdefinitionenvilket densätt5050-företag. På nya

associationsform lagenför denbeteckningen9 respektivelagiföretagbytsOrdet sommotut
användssparbankslagenibankaktiebolag,sålundabankakliebolagslagenanvändsbehandlar.l

användsbolagi aktiebolagslagenSparbank, osv.
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harmoniseringen den svenska lagstiftningen till BCCI-direktivetav
behandlas i avsnitt 4.5.
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Överväganden förslagoch4

Allmänt4.1

den finansiellatillsynen inomskärpaBCCI-direktivet ärSyftet med att
därförSverige ärför medlemsstaterna.Direktivet tvingandesektorn. är

direktivets krav. Detlagstiftningen tillsvenskadenskyldigt att anpassa
läggerdirektivetminiminivådendock möjlighet utöverfinns att som

förmed undantagfunnit skäl till dettaemellertid inteKommittén harfast.
kommittén åter-tidigarefall.särskilt angivna Somvissa attsagts avser

varvidfinansiella företagiställningfrågan revisorernaskomma till om
komma omprövas.ställningstagandena kan att

lagstiftning medländer införtinga andrakommittén erfarit har ännuSåvitt
direktivetdock, innanStorbritannien harBCCI-direktivet.anledning varav
andra bolagochskyldighet för bankerinförtslutbehandlat och antaget,
skälig miss-tillsynlagstiftning underenligt särskild står att rapporterasom

bl.a.tillsynsmyndigheten. Itillförskingringsbrottbedrägeri- ochtanke om
medregeringskansliemainomDanmark pågår arbeteFinland och att an-

bestämmelser. I dettalagstiftningen till direktivetsnationelladenpassa
nödvändiga ochärförfattningsändringari vilka lagarkapitel behandlas som

införas.börvilka lagändringar som

Sverigefördetden miniminiváinteEftersom kommittén går utöver som
för-anledning prövafinns det inteBCCI-direktivet lägger fastbindande att

dir. 1994:23.åtagandenoffentligadirektivet prövningslagen mot om av
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4.2 Rapporteringsskyldighet i finansiella företag

Kommitténs förslag: Bestämmelser rapporteringsskyldighet tillom
Finansinspektionen skall införas för revisorer i banker, kreditmark-
nadsbolag, försäkringsbolag, understödsföreningar, värdepappersbolag,
fondbolag och hypoteksinstitut.

4.2.1 Kreditinstitut

Enligt artikel 5 i BCCI-direktivet skall bestämmelserna rapporterings-om
skyldighet för revisorer läggas till artikel i Rådets första direktiv12som a

den 12 december samordning1977 lagar och andra författningarav om av
drivarätten och verksamhet i kreditinstitut första banksam-att startaom

ordningsdirektivet, 77780EEG. Artikel i det första banksamordnings-12
direktivet, handlar sekretess och informationsutbyte mellansom om
myndigheter, ändradär Rådets andra direktiv samordninggenom avom
lagar och andra författningar och driva irätten verksamhetatt startaom
kreditinstitut andra bankyamordrzirzgsdirektivet, 89646EEG.

EG:s banksamordningsdirektiv såvitt frågaär i främst kredit-avser nu- -
institut enligt den definition återfinns deti första banksamordnings-som
direktivet. Med kreditinstitut där företag verksamhet bestårettavses vars
i från allmänheten insättningar och andra âterbetalningspliktigaatt ta emot
medel och bevilja kredit för räkning. ingressen tillI direktivet för-att egen
tydligas definitionen omfattar företag medel från allmän-att tar emotsom
heten, antingen insättningar eller form,i fortlöpandesåsomgenom annan
utgivning obligationer eller andra jämförbara värdepapper. Definitionenav
har behandlatsnärmare i 199293:89 ändrad lagstiftning förprop. om
banker och andra kreditinstitut med anledning EES-avtalet De-av m.m.
finitionen träffar både banker och kreditmarknadsbolag, vilka finansierar

Ävensig den allmännapå marknaden. hypoteksinstituten faller in under

definitionen. Detta har tidigare kommit till uttryck, dåexempelvis lik-
formiga kapitaltäckningsregler, grundade direktiv kapitalbasenpå EG:s om
i kreditinstitut 89299EEG och direktivet kapitaltäckningsgrad förom
kreditinstitut 89647EEG, infördes 1990.âr
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revisorersärskild fråga regler rapporteringsskyldighet förEn är om om
hypoteksinsti-bör införas för hypoteksinstituten. Sverige finns slagI tre av
Sveriges all-nämligen Konungariket Sveriges stadshypotekskassa,tut,

hypoteksbank med landshypoteksföreningar Svenska skeppshy-männa samt
framtida verksamhet har underpotekskassan. Institutens organisation och

längre tid varit föremål för utredning vilket för Stadshypoteks del resul-en
i organisation. Beträffande Landshypotek har beslutats lagterat en ny en

bet.ombildning landshypoteksinstitutionen l99394:216,prop.om av
199394:NU27, rskr. 199394:446, 1994:758.SFS

Stadshypotek ombildades januari institutets rörelseden 19931 attgenom
överfördes till för ändamålet bildat kreditaktiebolag, Stadshypotek AB.ett
Ombildningen gick till det Stadshypotekskassan och stadshypo-på sättet att

fördes tillteksföreningama fusionerades, varefter rörelsen över ett av
aktiebolag l99ll92zNU32, rskr.kassan helägt 199192:119, bet.prop.

Konungariket1991922323, 1968:576SFS 1992:701. Lagen om
Sveriges stadshypotekskassa och stadshypoteksföreningar upphävdesom

stadshypotekskassa.och lagen Konungariket Sverigesersattes av om
kreditmarknads-Bolaget inordnades därmed i den lagstiftning reglerarsom

bolagens verksamhet. Efter ombildningen förvaltar kassan obligationsskul-

för-den och utställda Stadshypotek ochAB. Dessutom ägerreverser av
aktierna i Stads-valtar kassan under övergångsperiod huvuddelenen av

hypotek enligt vad uttalasAB. Kassans aktieinnehav i bolaget skall, som
i 199192: Ombildningen stadshypoteksorganisationen,191 av-prop. om av
vecklas inom tio fram tillår. Under övergångstid, utgången år 1994,en av
skulle kassan ha fortsättningsvis bedriva upplåning.rätt även Iatt prop.

föreslogs utvidgad medel.199495 82 rätt för kassan låna Dettaatt: en upp
innebär medelkassan till och med den juli 1997 har rått låna31att att upp

föreutgivande obligationer i obligationslån har lagtsgenom som uppav
utgången år 1994.av

Vad gäller allmänna hypoteksbank och landshypoteksförerzirzSveriges garna
Landshypotek kan följande Landshypoteksorganisationennoteras. reg-
lerades fram till Sveriges all-den januari 1995 lagen 1970:651 omav

landshypoteksföreningar.hypoteksbank och Sedan den ja-männa 1om
nuari regleras Sveriges allmänna1995 Hypoteksbanken lagenav om
hypoteksbank. Riksdagen beslutade ombildning Landshypotekom en av
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den januari 1995. Ombildningen har skett landshypoteks-1 attper genom
föreningarna har ombildats till föreningarna bildad ekonomisken av
förening. ekonomiska föreningen tillskj rörelseDen har apport-som
egendom till föreningen bildat aktiebolag kreditmarknadsbolagett av -
Landshypotek AB föreningen erhållit samtliga aktier i bolaget.mot att-
Hypoteksbanken har överlåtit sin rörelse, obligationsskulden ochutom
övrig upplåning, till kreditmarknadsbolaget. Banken har erhållit reverser

låneförbindelsereller andra bolaget. Grundfonden kvar i Hypoteks-ärav
banken. Fonden till förfogande för upplåning ytterligareställs bankens iny

halvttvå och år. Hypoteksbanken skall avveckla den uteståendeett
obligationsstocken. tidDärefter skall banken likvideras. Under den som
Hypoteksbanken för nyupplåning de medel behövs för ut-svarar av som
låning i kreditmarknadsbolagets defmitionsmåssigt fort-rörelse bankenär

kreditinstitut. Hypoteksbanken och kreditmarknadsbolagetsatt att anse som
skall ha kapitaltäckning och halvtunder de tvâ årettgemensam som
Hypoteksbanken för Landshypotek kapitalförsörjningAB:s prop.svarar
1993941216 Bestämmelserna i lagen Sveriges allmänna hypo-38.s. om
teksbank reglerar kapitaltäckningen tid Hypoteksbankenunder den som

för nyupplåning för utlåning i kreditmark-de medel behövssvarar av som
nadsbolagets rörelse, dvs. fram till den juli 1997.1

Såväl Stadshypotek kommer omfattas be-AB Landshypotek AB attsom av
stämmelserna rapporteringsskyldighet för revisorer i kreditmarknads-om
bolag. Frågan är motsvarande rapporteringsskyldighet bör införas förom
Stadshypotekskassan och Hypoteksbanken. Stadshypotekskassan försvarar
nyupplåning medel obligationer enligt redan före åratt utav genom ge
1995 upplagda emissionsprogram. Hypoteksbanken för nyupplåningsvarar

de medel för Landshypotek rörelse. Såvälbehövs utlåning i AB:sav som
Stadshypotekskassan Hypoteksbanken därmed kreditinstitut. Trotsärsom
Stadshypotekskassans begränsade verksamhet böroch Hypoteksbankens

regler rapporteringsskyldighet för revisorer dessa institut införas.iom

Svenska skeppshypotekskassart, regleras lagen Svenskaavsom om
skeppshypotekskassan, kreditinstitut. det första banksamord-är Frånett
ningsdirektivets tillämpningsområde undantagits centralbanker,har post-
giroinstitut vissa angivna kreditinstitut olikai medlemsstater. I detsamt
svenska anslutningsfördraget har införts tillägg till artikel 2.2 i detett
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första banksamordningsdirektivet innebär direktivet inte är till-attsom
lämpligt på Skeppshypotekskassan. I BCCI-direktivet finns inte, isom
vissa andra direktiv bl.a. direktivet kapitaltäckningsgrad för kredit-om
institut, någon hänvisning till undantagsbeståmmelsen i artikel 2.2 i det
första banksamordningsdirektivet. Detta torde emellertid inte heller vara
nödvändigt. BCCI-direktivet ändrar endast redan befintliga direktiv, bl.a.
det första banksamordningsdirektivet. BCCI-direktivet torde därför inte
gälla Skeppshypotekskassan. Det kan emellertid ändamålsenligt attvara
revisorer i Skeppshypotekskassan omfattas motsvarande reglerav om
rapporteringsskyldighet föreslås för övriga finansiella företag. Sådanasom
regler bör därför införas.

Definitionen kreditinstitut träffar också värdepappersbolag tarav emotsom
medel konto.på Vårdepappersbolag omfattas direktivet investe-av om
ringstjänster inom värdepappersområdet och behandlas särskilt i avsnitt
4.2.3.

Bestämmelser rapporteringsplikt för revisorer i kreditinstitut skallom
sålunda införas i de författningar reglerar banker, kreditmark-som
nadsbolag, Stadshypotekskassan, Hypoteksbanken och Skeppshypo-
tekskassan. Bestämmelser revision i banker finns i kap. bankrörelse-3om
lagen avsnittse 3.3. En bestämmelse rapporteringsskyldighet förom
revisorer i banker bör lämpligen in i detta kapitel. Vad gäller kredit-tas
marknadsbolag saknas motsvarande reglering i kreditmarknadsbolagslagen.
Revisionsfrågoma för kreditmarknadsbolag behandlas i stället i aktie-
bolagslagen. De särregler aktuellaär bör föras in i kreditmark-som nu
nadsbolagslagen. Regler för Stadshypotekskassan finns i lagen om
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och i förordningen med regle-

för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa.mente Regler för Hypoteks-
banken finns i lagen Sveriges allmänna hypoteksbank och i förord-om
ningen med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank. Skeppshypo-
tekskassan regleras i lagen Svenska skeppshypotekskassan. Bestämmel-om

rapporteringsskyldighet för revisorer i dessa hypoteksinstitut börser om
införas i respektive lag reglerar deras verksamhet.som

° Det svenskaanslulningsfördraget,del avdelning XI, Kreditinstitut,lll. SFS
1994:1501, 2396.s.
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understödsföreningarFörsäkringsbolag och4.2.2

rapporterings-bestämmelsernaskallBCCI-direktivetiartikel 5Enligt om
direktivRådetsiartikel 16tillrevisorer läggasförskyldighet avasom

författningarandraochsamordning lagarjuni 1992den 18 av-somavom
direktivändringlivförsäkringförsäkringdirekt än samt avomser annan

9249skadeförsäkringsdirelctivet,tredje88357EEGoch73239EEG
iartikel 15tillläggasbeståmmelsemaVidare skall deEEG. asomnya

ochlagarsamordningnovember 1992den 10direktivRådets avomav
ändringochlivförsäkringdirektförfattningarandra avomsom avser

liiförsäkringsdirekzivet,tredje90619EEGoch79267EEGdirektiven

9296EEG.

verk-sådanförlivförsäkringsdirektiv gällerskade- respektivetredjeEG:s
försäkringsbolagömsesidigaförsäkringsaktiebolag,bedrivssamhet avsom

försäk-ömsesidigaochunderstödsföreningar. Försäkringsaktiebolagoch
bedrivsVerksamhetförsäkringsrörelselagen.iringsbolag regleras avsom

understödsföreningar.i lagenfrämstreglerasunderstödsföreningar om
ekonomiskalagtill 1951 årshänvisningardock flerainnehållerLagen om

föreningar.

iändringaromfattandemedfört relativthardirektivennämndaDe nu
för-ömsesidigaochförsäkringsaktiebolaglagstiftning såvittsvensk avser
in-detinnebärLagändringama199495:184. attsäkringsbolag se prop.

prövninghemlandstillsynauktorisation,endaregler samtförts omom en
löpandevid denkoncessionsgivning ochvidföretagsledningochägareav
ochförsäkringsbolags grunderinförts reglerVidare hartillsynen. av-om

tillgångarplaceringgrunder,stadfástelseskaffande svararsomavavav

skadeförsäkringsdirektivet73239EEG ochförstaaniklama l i dettillägg tillAv ett a
föreskriva,skallSverigeföljer79267EEG attlivförsäkringsdirektivetdet första att

auktorisationskallansökerSverigeoch antainomförsäkringsföretag etableras omsomsom
ellerförsäkringsbolagömsesidigaförsäkringsaktiebolag,Företagsformer:följandenågonav

ll.avdelning XI, B,delanlutningsfördraget,svenskaunderstödsföreningar detse
1994:1501, 2396.Försäkring,SFS s.
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de försäkringstekniska skulderna överlåtelsemot bestånd. Lagensamt av
understödsföreningar har ännu inte harmoniserats med EG-rätten.om

Försäkringsrörelselagen innehåller såväl rörelseregler associations-som
rättsliga regler för försåkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag.
Bestämmelser rapporteringsskyldighet för revisorer i dessa bolag börom
därför införas i försäkringsrörelselagen.

En understödsförening föreningär för inbördes bistånd med uppgift atten
lämna sjukhjälp, begravningshjålp, pension eller liknande understöd åt sina
medlemmar eller dessanhöriga. Föreningarna bedriver försäkringsverksam-
het och de i principär uppbyggda ekonomiska Föreningar. En under-som
stödsförening kan meddela pensionsförsäkring, kapitalförsäkring eller sjuk-
försäkring. Bestämmelser revision i understödsföreningar finns i delsom
lagen understödsföreningar, dels 1951 lagârs ekonomiska före-om om
ningar. Lagen understödsföreningar har, ännu intesagts,om som nyss
ändrats så den uppfyller EG-direktivens krav. Enligt vadatt kommittén in-
hämtat har regeringen dock för avsikt tillsätta utredning bl.a.att en som
skall få i uppdrag överväga på vilket lagensätt bör harmoniserasatt med
EG-rätten. Bestämmelser rapporteringsskyldighet för revisorer i under-om
stödsföreningar bör in i lagen understödsföreningar.tas om

4.2.3 Värdepappersbolag

Enligt artikel 5 i BCCl-direktivet skall bestämmelserna rapporterings-om
skyldighet för revisorer läggas till artikel 25 i Rådets direktivsom a av
den 10 maj 1993 investeringstjänster inom värdepappersomrâdetom
9322EEG. Artikel 25 i detta direktiv handlar sekretess och informa-om
tionsutbyte mellan myndigheter.

Direktivet investeringstjänster på värdepappersomrâdet är avsettom att
förverkliga den inre marknaden värdepapperson-irâdet och är utformat
efter mönster det andra banksamordningsdirektivet. direktivetIav
föreskrivs obligatorisk auktorisation för juridiska och vissa fysiska per-

yrkesmässigt tillhandahåller investeringstjänster värdepappers-soner som
företag. Definitionen vad utgör investeringstjänster överensstäm-av som

i huvudsak med det tillståndspliktiga området i lagen värdepappers-mer om
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direktivetsidoverksamheterför deMotsvarande gäller irörelse. stort som
kreditinsti-värdepappersföretag änfår dock andradirektivettillåter. Enligt

därmed inte hellerochmedel i rörelsenanvända kunders emotinte tatut
direktivetdefinieras iVårdepappersföretaginlåning.medel kontopå som

rörelse består iellerverksamhetregelmässiga attjuridisk varsperson
Vissatredje man.tillinvesteringstjänstertillhandahållayrkesmässigt

tillämpningsområde,direktivetsfrånundantasoch verksamheterföretag
inominvesteringstjänster interntförsäkringsföretagnämligen samt en

tillfälligt slag.och advokattjänsterkoncern av

saknarvärdepappersrörelseregleras i lagenVärdepappersrörelse somom
tillhänvisningallmänhellerfinns inte någonrevision. I lagenregler om

tvekaninte råda någontorde dock attregler. Detaktiebolagslagens om
särreglervärdepappersbolag. Detillämplig påaktiebolagslagen är som nu

värdepappersrörelse.i lagenaktuella bör inblir tas om

Fondbolag4.2.4

tillläggasi artikel 5reglernaskall deBCCI-direktivetEnligt somnya
samordning1985decemberdirektiv denRådets 20artikel 50 i avomava

investeringarkollektivaförföretagförfattningarandralagar och som avser
8561 l EEG.UCITS-direlaifondföretagöverlåtbara värdepapperi vet,

direktivet enda syftehar tillvilkaföretagdefinieras i attFondföretag som
kapital frånmedöverlåtbara värdepapperinvesteringar ikollektivaföreta

andelarriskspridning ochprincipenoch tillämparallmänheten varsomsom
medel företagetsmedeller inlösesåterköpsinnehavamabegäranpå urav

börsvärdetsäkravidtar förfondföretagåtgärdtillgångar. En attattettsom
andelamasavviker frånväsentlig månandelar inte i någon netto-dessav

kanEnligt artikel 1.3inlösen.ellerjämställas med återköpskallvärde
grundkontraktsrättsliglag, antingenmed stödfondföretag bildas av

eller enligtförvaltningsföretagförvaltadevärdepappersfondersom av
grund investe-bolagsrättslig somunit eller påtrustlagstiftning trustsom

alternativet.förstaSverige har valt detringsbolag.

harvärdepappersfonder. Lageni lagen anpassatsFondföretag regleras om
värde-Enligt lagenUCITS-direktivet.minimikrav finns itill de omsom
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Finansin-pappersfonder får fondverksamhet inte tillståndutövas utan av
Med fondverksamhet förvaltning värdepap-spektionen. den av enavses

fondenpersfond och den försäljning och inlösen andelar i utövasav som
fått tillståndfondbolag. fondbolag svenskt aktiebolagEtt är ettett somav

fondverksamhet. varje värdepappersfond skall det finnasutöva Föratt ett
förvaringsinstitut. Bank eller kreditinstitut kan förvarings-ett annat vara
institut. värdepappersfon-I förarbetena 198990:153 till lagenprop. om
der framgår begreppet kreditinstitut vidsträckt betydelsehar änatt en mer

hänvisasden följer definition jfr 58. Bl.a. till vadEG:savsom ovan s.
kreditinstitut Sverigesmed enligt lagen 1988: 1385som avses om

kreditpolitiskariksbank och den Upphävda lagen 1974:922numera om
förvarings-medel. Exakt vilka institut skall kunna komma ifrågasom som

institut emellertid inte. oeftergivligt krav dockEtt sägs att ettanges vara
förvaringsinstitut skall under Finansinspektionens tillsyn.stå

Rapporteringsskyldighet skall åläggas revisorer i fondbolag. Frågan är om
rapporteringsskyldighet förvaringsinstitut.bör åläggas revisorer iäven

bank förvaringsinstitut.Som kan eller kreditinstitutsagts annatnyss vara
Enligt förarbetena till lagen värdepappersfonder skulle företagettom som
inte kommer omfattas de föreslagna bestämmelsernaatt rapporte-av om
ringsskyldigheti bankrörelselagen m.fl. lagar kunna komma ifråga som
förvaringsinstitut. praktiken förefaller det dock i det uteslutetl närmaste

sådant institut skulle förvaringsinstitut. finnsDet därföratt ett utses som
inte skäl införa särskilda regler rapporteringsskyldighet för revi-att om

i förvaringsinstitut.sorer

Revisionsfrâgoma för fondbolagen regleras enligt lagen värdepap-6 § om
persfonder i aktiebolagslagen. särregler blir aktuella bör inDe tassom nu
i lagen värdepappersfonder.om

i-l5-ll86
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4.3 Rapporteringsskyldighetens innehållnärmare

Kommitténs förslag: Revisor i finansiellt företag skall skyldigett vara
omgående till Finansinspektionen sådana förhållandenatt rapportera

rörande företaget revisorn får kännedom han fullgörnär sittsom om
revisorsuppdrag företageti och kan antassom

negativt påverka företagets fortsatta drift,
2. utgöra inte oväsentlig överträdelse de författningar regleraren av som
företagets verksamhet, eller
3. leda till tillstyrkavägran fastställande årsredovisningen elleratt av
anmärkning eller erinran.

4.3.1 Vilka omfattas rapporteringsskyldighetenav

Enligt direktivet skall varje auktoriserad i finansiellt företagettperson som
utför i artikel 51 i direktiv 78660EEG, artikel i direktiv 8334937ett
EEG eller i artikel 31 i direktiv 856l1EEG angivet uppdrag eller annat
uppdrag föreskrivet i lag åläggas rapporteringsskyldighet. Rapporte-en
ringsskyldigheten omfattar därigenom både revisorer,stämmovalda sådana

med stöd bestämmelse i bolagsordningen, s.k. minoritets-utsettssom av
Ävenoch medrevisorer, och Finansinspektionen förordnade revisorer.av

granskare omfattas. Däremot omfattas inte revisorer inomtjänstgörsom
företagens intemrevision.

4.3.2 Vilka uppgifter skall rapporteras

direktivet framgårAv rapporteringsskyldigheten ...alla uppgifteratt avser
eller beslut rörande detta företag fått kännedom vidhan harsom om
utförandet sitt uppdrag..... revisionsuppdragets omfatt-Det är alltsåav
ning utgör avgränsningen för rapporteringsskyldigheten. Gränsdrag-som
ningen för vad ingår i revisionsuppdraget emellertid intesom synes vara
helt klar och dessutom stadd i ständig förändring i svensk Kommitténrätt.

det inte i detta sammanhang kan komma ifråga söka ändraatt attanser
gällande i dettarätt avseende nöjer sig med påpeka vissa svårig-utan att
heter kan vid tillämpningenuppstå reglerna rapporteringsskyl-som av om
dighet.
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möjligtDet är revisorn kan få information det reviderade företagetatt om
på sätt än vid fullgörande sitt revisorsuppdrag. kanDetannat ex-av
empelvis gälla sådan information han får del vid fullgörande avsom av
konsultuppdrag det reviderade företaget, vid fullgörande revisorsupp-åt av
drag i företag eller sådant han får del massmedia.ett annat som av genom
Frågan sådan information medföra rapporteringsskyldighet.är skallom
Eftersom det revisionsuppdragets omfattningär skall utgångs-varasom
punkten i denna prövning blir den avgörande frågan huruvida revisorn

använder, eller sig kunna använda, infomiationen vid fullgörandetanser
sitt uppdrag. Styrande för detta är i sin det regelverk väglederturav som

revisorernas arbete. uppgiftEn i massmedia medför således inte i sig

rapporteringsskyldighet föranlederden åtgärder slag,någotmen om av
frågor, påpekanden eller liknande, inom revisionsuppdraget kan den

komma medföra rapporteringsskyldighet, för det fall förutsättningarnaatt
för sådan övrigti uppfyllda. för uppgifter revisorär Detsamma gäller som
får del på det gäller information fårsätt. När revisorn delarmatav som

uppdrag i företagandra har han särskilt beakta reglernaattav genom om
sekretess när han beslutar i frågan huruvida informationen skall användas

i företag prövningen i övrigtär densamma. Kommerett annat men
informationen via konsultuppdrag torde den i regel kunna användas iett
revisionsuppdraget.

När det gäller uppgifter revisor får del iuppdrag moder-som av genom
förbindelse,företag, eller företag med likartad till det finansiella

företaget gäller den skillnaden revisorn i dessa fall inte skall göraatt en
särskild prövning uppgifterna finansiellaskall användas i detav om
företaget han skall bedöma rapporteringsskyldigheten medutan ut-
gångspunkt direkt i i moderföretaget.uppdraget blir alltså inte frågaDet

med hänsyn till sekretess och liknande uppgifternaavgöra skallattom om
användas i det finansiella företaget. Förhållanden rörande finansielladet

företaget framkommer i moderföretag, eller företag likartadmedsom
förbindelse, medför i stället direkt, förutsättningarna i övrigt ärom
uppfyllda, rapporteringsskyldighet.

z Vad medlikartad förbindelsebehandlasiavsnitt4.5.2.somavses
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Rapporteringsskyldigheten omfattar uppgifter ellerenligt direktivet alla

beslut ...s0m är ägnade att
påtagligutgöra överträdelse lagar, förordningar eller bestämmel-en av-

reglerar villkoren för auktorisation eller särskilt reglerarser som som
bedrivandet finansiella företags verksamhet,av
påverka finansielladet företagets fortsatta drift, eller-
leda till vägran godkänna räkenskapema eller till reservationeratt att-
framställs. .. .

Enligt den första strecksatsen i direktivet omfattar alltså rapporteringsskyl-
digheten uppgifter eller beslut ägnade påtagligär ...utgöraattsom en
överträdelse lagar, förordningar... den svenska versionen Rådets. Iav av
Förklaringar skall föras Rådets protokoll den majin i av 15 1995som
sägs Rådet och kommissionen påpekar med väsentlig överträdelseatt att

alla överträdelser innehållet i lagar och bestämmelser inte äravses av som
formella. Troligtvis beror skillnaden mellan användandetrent av

påtaglig och väsentlig överträdelse olikheter i översättningen tillpå

svenska och därmed ingen innehâllsmässig skillnad avsedd.är Den

engelska versionen constitute breach.använder uttrycket materiala
Avsikten med båda uttrycken det endast bagatellartadeärattsynes vara
överträdelser skall undantas från rapporteringsskyldighet. lagtextenIsom
uttrycks detta inte oväsentliga skalldet är överträdelserattsom som
rapporteras.

Direktivet i första förordningaranvänder den strecksatsen lagar,termema
eller bestämmelser. kan samlingsbegreppet för-Dessa sammanfattas med

fattningar. innebär samtliga utfärdade riksdag,Detta författningaratt av
regering, eller med Finansinspektionen,bemyndigande från dessa, t.ex. av
kommer omfattas.att

Enligt den andra strecksatsen i direktivet revisorerna för-skall rapportera
hållanden fortsattaär ägnade ...påverka det finansiella företagetsattsom
drift... Ordvalet skulle kunna tolkas händelser. alla någotsomsom om

företagetsätt påverkar det finansiella i framtiden skall medföra rapporte-
ringsskyldighet. direktivet,Syftet med det framgår bl.a. punktenavsom
15 i ingressen till direktivet, dock det skall frågaatt vara omsynes vara
händelser riskerar företaget negativtpåtagligt påverkaatt ettsom mer
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före-det i lagtextens uttryck negativt påverkasätt. Kommittén attanser
fortsatta drift i ligger inte obetydligt kvalifikationskrav.sigtagets ett

Kommittén ordningen mellan vad följerhar i lagtexten kastat avom som
den första och den andra strecksatsen.

rapporteringsskyldighetEnligt den tredje strecksatsen i direktivet skall

införas för förhållanden leda till godkännakan vägran attantassom
inte i svensk lag,räkenskapema. räkenskaper definierasBegreppet men

bokföring, bokslut,omfatta veriñkationshantering, löpande externanses
kontroll.internredovisning, arkivering râkenskapsmaterial internsamtav

enligt inte möjlighet godkänna eller underkännaRevisor har svensk rått att
angående fastställandeträkenskapema. Revisor skall däremot uttala sig av

i förvaltningsbe-balansräkningen och resultaträkningen angående detsamt
beträffande bolagets vinsträttelsen framställda förslaget till dispositioner

rapporteringsskyldigheten till dettaeller förlust. lämpligt knytaDet är att
uttalande årsredovisningen.om

efter slutförd revisionuttalanden revisor i övrigt under ellerDe görsom
aktiebolagsla-terminologi i anslutning tillbrukar, med den användssom

ochi anmärkningar, erinringar, påpekandennormalt indelas upp-gen,
3lysningar.

sig alltså tillAnmärkningar i revisionsberättelsen och riktarskall intas
tredje och fjärdeaktieägarna Enligt kap.och allmänheten. 10 10 §

aktiebolagslagen vissaifråga endast istyckena kan anmärkning komma

bliverkställande direktör kanangivna fall, nämligen styrelse ellernär
eller bolagsord-skadeståndsskyldiga, de aktiebolagslagennär överträtt

avgifter.underlåtit redovisa skatter ochningen eller bolagetnär att

3.5avsnitt3.2.2, 3.3, 3.4, 3.8.Seäven och

inteHänvisningama paragraferi avsnitt l0 aktiebolagslagentill detta kap. annatomavser
anges.
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bolagsledningen.tillErinringar enligt skall skriftliga och riktas11 § vara
Erinringama behöver inte offentlighet. finns inga begränsningarDetges
i vilka fall erinringar framställas. skall emellertid sådankan De vara av
beskaffenhet de inte bör bringas till aktieägamas kännedom grundpåatt

de mindre betydelsefulla affärshemligheter eller dylikt.är eller berörattav
De kan med andra 0rd allvarligt slag detta inte böratrotsav gesvara men
offentlighet grund risken för skada för företaget. skall under-på Detav
strykas denna skadebedömning får revisorn inte det gällergöra näratt an-
märkningar. föreligger.Sådana skall alltid framställas förutsättningarom

Pâpekanden brukar det kallas revisor muntligt eller skriftligt tillnär

bolagsledningen allvarligtframför kritik och iakttagelser mindreärsom av
slag erinringar.än

Upplysningar behandlas stycket sista meningen. Upplysningari 10 tredje§

skall in i revisionsberättelsen sig ochoch riktar alltså till aktieägaretas
allmänheten. möjlighet för revisor lämnaDenna bestämmelse lämnar atten

upplysningarde han önskar delge aktieägarna. upplysningarTermensom
förekommer också i andra stycket sista meningen där det för detsägs att
fall årsredovisningen inte de uppgifter krävs enligt kap.lämnar llsom
skall revisorerna möjligt kompletteradetta och medange om egna upp-
lysningar i revisionsberättelsen.

Enligt tredje strecksatsen i direktivet skall rapporteringsskyldighetden
reservationerockså införas för förhållanden leda tillkan attantassom

framställs. Reservationer uttryck. Förär inget i svensk vedertageträtt att
vilkaavgöra nämnda situationer skall omfattas rapporte-av ovan avsom

ringsskyldighet får därför tolkning uttrycket får betraktasgöras. Deten av
självklart till anmärkning skallförhållanden kan ledaatt antassom som

föranleda tveksamt med förhållanden kanMer är det antasrapport. som
leda till erinran. Vissa förhållanden bagatellar-dessa nämntsärav avsom
tad karaktär medan kan i principandra kan allvarlig karaktär. Devara av

lika allvarlig karaktär till anmärkningsådana ledervara av som som men
falla Skälet tillså säga utanför tillämpningsområdet för anmärkningar.att

5 Aktiebolagskommilténs organisation 236Se betänkande 1995:44 AktiebolagetsSOU s.
och KednerRoos, Akticbolagslagen, 1-10, 315.del kap. tredjeupplagan,s.
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revisorn väljer inte offentliggöra förhållanden kan,sådanaatt att som
de riskerar skada företaget, avvägning intenämnts, äratt attvara en som

tillåten detnår gäller anmärkningar. Eftersom erinringar har brettsåett
tillämpningsområde kan befarasdet upphov till vissa tillåmpningssvårig-ge
heter inkludera dem. det gäller den tolkningen ordetNår närmareatt av
reservationer direktivtexteni har kommittén upplystsså någonattom
lagfåst motsvarighet till erinringar inte förekomma i övriga Europa,synes
vilketi och för sig talar för vidavsikten utforrnandet direktivet inteatt av

de skulle omfattas. Det kan dock inte onaturligsågas någonattvar vara
tolkning hävda erinringar fonn reservationer, låtäratt att en av vara
framställda till bolagsledningen och inte till aktieägarna allmänheten.och

Det skål starkast för inkludera inomtalar erinringar, områdetävenattsom
medför rapporteringsskyldighet, det kan det sådanaär äratt antas attsom
kommer till användning vid förhållandenpåpekande sådanasom av som

har speciell aktualitet för finansiella företag. kan gälla redo-Det t.ex. att
visningen positioner i olika finansiella inteinstrument bedömsav som
adekvat.

En samlad bedömning vad till kommittén föreslårledersagts attav som
förhållanden kan leda till erinran omfattasävenatt antas rapporte-som av

ringsskyldigheten.

Både påpekanden och upplysningar, enligt tredje stycket sista10 §

meningen, har karaktär frivilligt informationslämnande inteen av som
lämpar sig lägga till grund för rapporteringsskyldighet. det gällerNäratt
upplysningar enligt andra stycket sista meningen syftet med dessaär såatt
fullständig information möjligt skall lämnas. uppgiftsskyldighetDennasom
för revisorerna inte ikan falla under begreppet reservationeranses
direktivet och skall alltså undantas från rapporteringsskyldigheten.

Lagregleringen och terminologin i densamma i bankrörelsela-är stort sett
försäkringsrörelselagen föreningar,och i 1951 lag ekonomiskaårsgen, om
demed undantagen de sistnämnda lagarna inte innehållertvå någonatt

skyldighet på skatte- och avgiftsområdet.att rapportera

föreslagnaDet kan svårigheter för revisorn vid tillämpning deuppstå av
reglerna. typsituationerHär nedan skall därför exempel därpåges rap-
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före-Inledningsvis skall deporteringsskyldighet kan föreligga. sägas att
revisorsuppdragets innehåll. Detreglerna inte avsedda ändraslagna är att

medspeciella undersökningarrevisorn inte behöver görainnebär att an-
skall vissamedför endast hanledning reglerna de att rapporterautanav
sitt uppdrag.upptäcker vid fullgörandetförhållanden han avsom

förhållandenförsta punktenRapporteringsskyldighet enligt den föreslagna

bådedriftföretagets fortsatta kan rörakan negativt påverkaantas ensom
enskildaförhållanden. När det gällerenskild affär och generellamer

tillförluster, exempelviskreditförluster och andraaffärer kan de bådeavse
konstaterade för-frågaföljd valutaaffärer. behöver inteDet vara omav

påtaglig risk för ñrluster. Förtillräckligt finnsluster det är detutan att en
storleksordningen den i sig för-denenskild affär skall attatt vara aven

förlust i för-innebär risk förtorde krävas denanleder rapport att av,
bör dock intestorlek, betydande belopp. Dethållande till företagets vara

fortbestånd skallföretagetsendast förluster äventyrarså rapporte-att som
förlustrisker kan nämligenförlusterInformation andraäven storaomras.

med infor-Finansinspektionen i kombinationintresse för annanvara av
missförhållandenellermation inspektionen besitter utgöra symptomsom

kan föranleda tillsynsinsatser.extrasom

brister idet främst frågadet generella planet ärPå rapporteraattom
styrelsenfrågarutiner och instruktioner. Det kan attsystem, omvara

sådant detinstitut sättändrat de interna instruktionerna för på attettett
ökade risknivån ärbetydelse denmedför ökade risker. har ingenDet om

utformningenmisslyckats medavsedd eller den följer institutetattom av
tradingfunktionen inteinstruktionerna. också frågaDet kan attomav vara
del företaget ellerkontrollfunktionen i hela ellerskild från någonär av

rapporteringsskyldighetförbristande rutiner. En förutsättningandra att
skall riskeraförhållandet påtagligtskall föreligga genomgåendeär att mer

iställning och förmåga rättallvarligt påverka institutets ekonomiska attatt
infria ekonomiska åtaganden.tid institutets

kanandra punkten förhållandenRapporteringsskyldigheten enligt an-som
reglerarde författningarinte oväsentlig överträdelseutgöratas somaven

hand sikte de bestämmelserföretagets verksamhet i första påtar som reg-
kallasfråga vad brukarlerar institutens risktagande, främst detär om som
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rörelsereglema för olika institutskategorier. Det är endast överträdelser av
författningar omfattas reglerna. Situationer då institut inte efter-som av
lever Finansinspektionens allmänna råd medför alltså inte rapporterings-

Överträdelserskyldighet enligt denna punkt. rörelsereglema torde alltidav
medföra rapporteringsskyldighet. Det är nämligen tänka sigsvårt att att en
sådan överträdelse skulle betecknas oväsentlig. Rapporteringsskyldig-som
het kan grund företagetuppstå på bedriver verksamhet det inteattav som
har tillstånd till, innehar egendom inte tillåten, inte uppfyllerär desom
kapitalkrav ställs företagetpå eller lämnar krediter på otillåtet sätt.ettsom

För de finansiella företagen finns bestämmelser skyldighet lämnaattom
vissa statistikuppgifter och anmäla vissa förhållanden firmarörande ochatt
styrelsens sammansättning till Finansinspektionen. Mindre dröjsmålosv.
med lämnande sådana uppgifter bör i normalfallet kunna betraktasav som

oväsentli överträdelse och därför inte medföra rapporteringsskyldigheten g
vid upptäckt revisorn.av

Bestämmelsen främst sikte på överträdelser de författningartar av som
speciellt reglerar de olika finansiella institutens verksamhet. Den gäller
alltså inte författningar träffar alla verksamhet,typer t.ex.som av som
miljö- och arbetstidslagstiftning. Gränsdragningen kan möjligen bli svår i
vissa fall i första hand bestämmelsen överträdelser demen avser av
centrala lagarna och föreskrifterna för varje institutskategori, såsom t.ex.
bankrörelselagen, kreditmarknadsbolagslagen och försäkringsrörelselagen.
Vidare bör rapporteringsskyldigheten omfatta vissa bestämmelser, som
visserligen har generellt tillämpningsområde speciellt berörett men som
finansiella företag, vissa grövre förmögenhetsbrott.t.ex.

När det slutligen gäller tredje punkten förhållanden kan leda tillantassom
vägran tillstyrka fastställande årsredovisningen eller anmärkningatt av
eller erinran finns inte anledning här utvecklanärmare vilka situationeratt

kan leda till tillstyrkavägran fastställande årsredovisningen,attsom av an-
märkning i revisionsberättelsen eller erinran eftersom denna fråga rikligtär
kommenterad i revisionslitteraturen. Det skall endast påpekas revisoratt
är skyldig omgående sådana förhållanden kan ledaatt rapportera antassom
till formnågon påpekande. Det behöver alltså inte säkert detattav vara
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för revisorn skalltill påpekandeupptäckta förhållandet kommer leda attatt
dröjsmålskyldig rapportera.att utanvara

tidpunkt rapportering ske4.3.3 Vid vilken skall

Kommitténrapportering ske omgående.Enligt direktivtexten skall anser
föruttryckbör användas i lagtexten. Begreppetbegrepp attatt gersamma

förhållandentidsutdräktrevisor skyldig onödigär rapporteraatt utan som
fonnellaifrågakommer naturligtvis inte väntahan har upptäckt. Det att av

kan det interevisionsberättelse har Däremotskål, exempelvis tills avgetts.
varje misstanke.revisorn bör Omsådan brådska rapporteraattanses vara

får hanförutsättningar uppfylldarevisorn osäker bestämmelsens ärär om
kontroller innan hangöra nämnare rapporterar.

bestämmelse god4.3.4 Direktivets troom

revisorer lämnarBCCI-direktivet uppgifterEnligt artikel 5.2 i utgör som
överträdelsebehöriga myndigheterna inte någoni god till detro aven

medförbestämmelse, ochtystnadsplikt föreskriven i avtal, lag, eller annan
medbestämmelse kaninte helst för revisorerna. Dennanågot som ansvar

bestämmelsensannolikhet uppfylld redanstörsta rapporte-genom omanses
motsvarande be-ochringsskyldighet kap. bankrörelselagen3 8 §a

vissastadgad skyldighet lämnastämmelse i övriga lagar. i lagEn att
dennamedföra fullgörandetupplysningar kan nämligen inte att av

tystnadsplikt. Dettaför överträdelseskyldighet leder till någonavansvar
former för-olikagäller första hand för tystnadsplikt ålagtsi avgenomsom

regeringen eller Finans-utfärdats riksdagen,fattningar, deoavsett avom
kap.bankrörelselagen, 10inspektionen. i första hand kap. §Det år 3 14

aktiebolagslagen ärförsäkringsrörelselagen och kap. 13 §14 § 10 som
tystnadsplikt rörande angelägen-revisoraktuella. Enligt paragrafema har

kap. §för företaget. 3 14heter röjande kan till nackdelvaravars
enligtbankrörelselagen,bankrörelselagen erinrar också kap. 10 §1om

obehörigen får röjas. Motsva-vilken enskildas förhållanden till bank inte
institutskategoriema medrande ordning föreslås för de andraäven

inte finns någonför försäkringsrörelselagen i vilken detundantag
bankrörelselagen. lagenparagrafen i Imotsvarighet till den nämndasenast

stadshypoteks-Konungariket Sverigesunderstödsföreningar, lagenom om
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kassa, lagen Sveriges allmänna hypoteksbank och lagen Svenskaom om
skeppshypotekskassan saknas bestämmelser tystnadspliktoch sekretess.om
Det skall slutligen anmärkas sekretesslagen 1980: 100 inte är tillämpligatt

verksamhetenpå i de finansiella institut detta betänkande omfattar.som

Skyldigheten kan inte heller inskränkasatt avtal mellanrapportera genom
företaget och revisorn, eller för den delen mellan någon och revi-arman

och därmed torde också följa korrekt fullgörandeatt ettsorn, rapporte-av
ringsskyldigheten inte heller kan leda till någon på avtal grundad sanktion.

För tydlighetens skull är det dock befogat i den paragraf regleraratt, som
revisors tystnadsplikt i respektive lag, in erinran denta rapporte-en om
ringsskyldighet Finansinspektionen ålagts revisorernagentemot som genom
den föreslagna lagstiftningen.

Direktivet föreskriver, nämnts, lämnande uppgifter i godatt trosom av
inte skall medföra några sanktioner. Uttrycket god används emellertidtro
inte i den föreslagna lagtexten. Avgörande för frågan det varit be-om
rättigat visst förhållande bliratt i stället bestämmelsenrapportera ett om
rapporteringsskyldighet kap.3 8 bankrörelselagen§ och motsvarandea
bestämmelse i övriga lagar. förevarandeI hänseende torde det tolk-vara
ningen rekvisitet kan fårantas betydelse.störst Rekvisitet ärav som

tjäna gräns mellan sådana situationeravsett där revisornatt skyldigärsom
och sådana där han inteatt harrapportera sådan skyldighet. I det senare

fallet kan han också förhindrad grundpå sekretess-att rapporteravara av
regler. Det kan olika orsaker bli aktuellt i efterhand bedömaattav
revisorns prövning, exempelvis kan det bli aktuellt inom förramen en
skadeståndstalan eller disciplinärende.ett

För revisor är det naturligtvis viktstörsta i enskilt fall kunnaatt etten av
avgöra huruvida rapporteringsskyldighet föreligger eller inte. Vid sådanen
bedömning skall han i första hand pröva huruvida de faktiska förhållande-

eventuellt kan föranleda rapporteringsskyldighet föreligger. Härna som
bör strängt beviskrav upprätthållas.ett Revisorn skall alltså i detvara

6 Möjligen finns det även för situationer där rapporteringsskyldighetenligtutrymme
bestämmelseninte föreligger där röjande uppgiñerändåinteskullemedföraettmen av ansvar
på grund någrasekretessreglerinte tillämpliga.ärattav
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Är han osäker måstesakförhållandena föreligger.säker pånärmaste att
revisorns prövning äriundersökningar. Nästahan närmaregöra attsteg

rapporteringsskyl-medförsådana desakförhållandenabedöma är attom
för-det kan antasAvgörande här enligt lagtexten,dighet. är, attom

uppräknade rekvisiten. Förde i punkternahållandena uppfyller 1-3 att en
helthan alltså interapporteringsskyldig behöverskallrevisor varavara

revisornPrövningen skallrekvisiten.förhållandena uppfyllersäker på att
information äventillgängligutifrån sin kunskap ochi första hand göra men

exempelvisefterforskningar,bli aktuellt med vissahär kan det nämnare

rättsutredningar.

Sanktioner4.4

försanktionföreslår inte någonKommitténs slutsats: Kommittén
rapporteringsskyldighet.fullgöra sinrevisorer underlåter attsom

revisorersanktion ñrföreskriver inteBCCI-direktivet någon som
enlighet därmedrapporteringsskyldighet. Isinunderlåter fullgöraatt

underlåterrevisorsanktion.heller kommittén någon Omföreslår inte en
aktuellt medi första handrapporteringsskyldighet blir detsinfullgöraatt

Även sanktionerrevisorslagen.påföljder enligt 22 §disciplinära som
bli aktuella.torde kunnarevisionsorganisationemas stadgarföreskrivs i

skadeståndsskyldighet kan ak-frågan revisorsvidare tänkbartDet år att om
det i säll-Slutligen kanbankrörelselagen.enligt 5 kap. 2 §tualiseras, t.ex.

underlåterrevisoraktuellt med straffrättsligt närfall bli attsynta ansvar
eller ledsig brottförhållande visarmisstänkt ettettettrapportera varasom

i brott.ett

fel-i de fall då hanaktualiserasskadeståndsskyldighet kan ävenRevisors
till bestämmelsenhänförligavissa förhållandenaktigt rapporterat omsom

motsvarandebankrörelselagen ochrapporteringsskyldighet kap. 8 §3 a
betydandeföranledaanmälningar kanbestämmelse i Övriga lagar. Sådana

utpekadeföretaget deför berördaolägenheter såväl detskador och som
tjänstemännen.
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Koncerndefinitionen direktivet4.5 och

Kommitténs förslag: revisor utför revisorsuppdrag iävenOm en
förbindelse med, detmoderföretag till eller i företag har likartadsom en
förhållandenfinansiella företaget, skall revisorn rörävenrapportera som

får utför sådantdet finansiella företaget han kännedom när han ettsom
uppdrag.

Enligt artikel 5 i BCCI-direktivet den rapporteringsskyldighet somavser
får kännedom vid full-åläggs revisor förhållanden revisornen som om

företag. skall dock, enligtgörandet sitt uppdrag i visst Ett undantagettav
direktivet, uppdragför förhållanden revisorn får reda pågöras genomsom
i från kontrollföretag har förbindelser härrörande övernäraett som

förbindelseföretaget. Kontroll definieras i artikel b innebärande2.1 som
omfattasmellan moderföretag och dotterföretag i alla de fallett ett avsom

83349EEG, för-artiklarna och i direktiv eller likartad1.21.1 en
bindelse företag. detmellan fysisk eller juridisk och Inågon ettperson
följande mellan företag omfattasavsnittet behandlas vilka relationer som

BCCI-direktivetde nämnda artiklarna. I avsnitt 4.5.2 behandlas vadav
benämner likartade förbindelser.

4.5. Koncemförhâllanden1

avsnitt i artiklarna ochoch framgår föreskrifternaAv 3.10.2 3. 10.3 1.1att
i det sjunde bolagsdirektivet enligt regeringens förslag skall implemen-1.2

i svenska lagstiftningen omfattning föreskrifternaden i den ärteras som
inte antagit detvingande för medlemsstaterna. Riksdagen har ännu av

regeringen föreslagna föreslås träda i kraft den ja-lagändringama, vilka 1
Ävennuari i författningstext1996. det kan bli vissa ändringar denom som

riksdagen kommittén överväganden från dei sina fortsattautgårantar av
innebär denregeringen föreslagna lagändringama. Regeringens förslag att

koncemdefmitionen föreskrifternai allt väsentligt inte omfattar inya
artiklarna d och i det sjunde bolagsdirektivet.1.1 1.2aa

7 förhållandenVilka behandlasi avsnitt4.3.2.somavses

54.3 i fördragetRådetssjundedirektiv den 13 juni 1983 artikelgrundat pá omav g
redovisning sjundebolagsdirektivel.sammanställd det
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artikelI d behandlas fall1.1 s.k. praktisk majoritet. Belgien ochaa av
Danmark har fört in föreskriften i sin lagstiftning. Flertalet andra länder

har valt inte föra in den i sin lagstiftning. skäl förSom inte införaatt att
föreskriften i den svenska lagstiftningen regeringen följande prop.anger
l99596:10, del Il, 5.112.

gällandel svensk kanrätt praktisk majoritet visserligen upphov tillge
koncemförhållande enligt sekundärregeln. praktikenI har dockett man

sällan eller aldrig det finns sådan praktisk majoritet detansett att atten
enbart på grund därav föreligger koncemförhâllande Rundfelt,seett
Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1994, regel141. Ens. av
detta slag torde också förenad med betydande praktiska olägen-vara
heter. Bl.a. är det först på bolagsstämman efteråret räkenskapsåret

det fastställagår moderbolaget har praktisk majoritet.attsom om
Regeringen därför den lagstiftningen inte bör innehållaattanser nya

bestämmelsenågon motsvarande artikel d aa.1.1

Artikel innehåller föreskrifter1.2 faktiskt bestämmande inflytande ellerom
ledning. I Redovisningskommitténs delbetänkande SOUgemensam

Års-1994:17, del 171 och koncemredovisning enligt EG-direktivs.
uttalas bestämmelsen i artikel ligger innehållsmässigt1.2 näraatt a
sekundärregeln i svensk rätt. Eftersom sekundärregeln föreslås bli upphävd

kommittén artikeln inte bör föranleda någon lagstiftningsåtgärd.attanser
Tillämpningsområdet för bestämmelsen i artikel 1.2 b torde, enligt
kommittén, i fall delvis omfattas direktivets tvingande bestämmelsevart av
i artikel l övrigtl.l kommittén artikel b inte bör föranleda1.2attc. anser
någon lagstiftningsátgärd. Regeringen delar Redovisningskommitténs upp-
fattning och utvidgning koncembegreppet på det sättattanser en av som
bl.a. artikel 1.2 medger skulle innebära betydande avgränsningsproblem
i den praktiska tillämpningen prop. 199596210, del ll, 113.s.

Frågan är BCCl-direktivets hänvisning till det sjunde bolagsdirektivetom
alla de situationer räknas i detta eller endast de situationeravser som upp

omfattas tvingande föreskrifter. Direktivets ordalydelse, i alla desom av
fall omfattas artiklarna och talar förl.l 1.2, närmast det förstasom av
alternativet. En sådan tolkning torde emellertid upphov till betydandege
tilllämpningssvårigheter i länderde inte har infört dennasom mer
omfattande koncerndefinition i sin lagstiftning. Utöver ordalydelsen finns
heller inget tyder på denna långtgående tolkning, i vissattsom mer som
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strider systematikenmån direktiven emellan, avsedd. Möjligenärmot
borde det tydligare ha markerats från systematiken ärett avsteg avsett.om

naturligaste och olikaDen praktiska tolkningen från medlems-mest sett
länders perspektiv det inte finns skyldighet tillämpaär någon BCCI-att att
direktivet vad följer det sjunde bolags-på strängare sätt änett som av
direktivet. Kommittén har vid samråd med tjänstemän vid EG-kommissio-

stöd förtätt denna tolkning. finns således, med anledningDetnen av
artiklarna och i det sjunde bolagsdirektivet, inte skäl införa1.1 1.2 att
bestämmelser revisorerrapporteringsskyldighet för för fler relationerom
mellan företag dem omfattas den koncemdeñnitionen.än som av nya

Likartade4.5.2 förbindelser

föreslagnaDen koncemdeñnitionen inkluderar inte vad artikeli 2.1som
b i BCCI-direktivet likartad förbindelse mellan fysisksägs någonvara en
eller juridisk och företag. vad kanFrågan år utgöraettperson som anses

likartad förbindelse. ledning för tolkningen härav inte iNågonen ges
ingressen till direktivet. den engelska översättningen används similarI a

relationship between natural legal and undertaking.any or person an

Ett exempel likartad förbindelse kan s.k. koncerner,på oäkta dvs.vara
företag inte i sådant sambandstår med varandra de utgörattsom en
koncern i lagens mening bl.a. eller ihar huvudsakmen som en gemensam

företagsledning. Sådana koncerner hittills inte träffatshargemensam av
koncemdeñnitionen. Enligt regeringens mening bör sådana företag inte

heller i fortsättningen behandlas koncemföretag. föreslåsDäremot attsom
Finansinspektionen skall kunna föreskriva bestämmelserna koncern-att om
redovisning i den lagen årsredovisning i kreditinstitut ochnya om
värdepappersbolag, skall intekunna tillämpas företag somen grupp av
utgör koncern enligt koncembeståmmelsema haren som en gemen-men

eller i huvudsak ledning. dag kan FinansinspektionenIsam gemensam
enligt kap.1 9 försäkringsrörelselagen, i enskilt fall, besluta bl.a.§ ett om

koncemredovisning skall försäkringsföretagupprättas föratt en grupp av
med eller i huvudsak ledning.en gemensam gemensam

Ett exempel vad skulle kunna likartad förbindelsepå utgöraannat som en
relationer mellan företagär ingår i finansiell företagsgrupp enligtsom en



överväganden80 och förslag 1995:106SOU

6 kap. och §§ kapitaltäckningslagen. Definitionen finansiell företags-l 2 av
följer artiklarna och i direktivet gruppbaserad tillsyn3.1 3.2grupp av om

kreditinstitut 9230EEG.över I direktivet uppställs regler för tillsyn

finansiella företagsgrupper.över Tillsynen finansiella företagsgrupperöver

gruppbaserad tillsyn kan sägas bestå delar. första delen denDen ärtreav
tillsyn eller övervakning Finansinspektionen skall ha företags-översom

andra delen deDen är beräkningar skall kapital-görasgruppen. avsom
krav för kreditrisker och marknadsrisker begränsningarsamt storaav
exponeringar. dessa beräkningar begränsningarFör och behövs särskilt

upprättade redovisningar. tredje delen omfattar således denDen grupp-
baserade redovisningen och de olika metoderna för sammanställningen

konsolideringen.

finansiellEn företagsgrupp skall enligt kapitaltäckningslagen6 kap. §l
föreligga i följande situationer.tre

kreditinstitut,Om värdepappersbolag eller holdingföretag medett ett ett
verksamhetfinansiell moderföretag till kreditinstitut, värdepappers-år

bolag, motsvarande utländska företag eller finansiella institut.

kreditinstitut,2. Om värdepappersbolag eller holdingföretag medett ett ett
finansiell verksamhet innehar ägarintresse i kreditinstitut, värdepappers-

bolag, motsvarande utländska företag eller finansiella institut. För att
ägarintresset skall ingå i den finansiella företagsgruppen krävs företagetatt

det finns ägarintresse leds tillsammans flera andrai med ellerettsom
företag och varje företags begränsat till den andel kapitaletäransvar av

företagen innehar. således fråga samriskföretag jointDet är ettsom om
venture.

kreditinstitut, med3. Om värdepappersbolag eller holdingbolagett ett ett
finansiell verksamhet har enligt ochdotterföretag punkten 1ett ett
ägarintresse i samriskföretag finansiellenligt punkten 2. Begreppetett
företagsgrupp avviker från koncembegreppet, dels sådananågot attgenom
ägarintressen inte dotterföretag ingår, dels inte allaär attsom genom
dotterföretag ingår.

9 l l kap. 1 kapitaltäckningslagendefinieras holdingöretag medjinansiell verksamhet§ ett
finansielltinstitut har minst dotterföretag kreditinstitut, värdepappers-ärett ettsom som som

bolag eller motsvarande företag iutländskt och dotterföretag övrigt uteslutandeävenvars
eller huvudsakligen företagutgörs sådana eller finansiellainstitut.av
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fårFinansinspektionenbemyndigande,regeringenseller, efterRegeringen
skallföretagsgrupperfinansiellabestämmelsernaföreskrivavidare att om

kapital-kap. 2 §omfattas 6situationerandraför vissagälla även avsom
deskall ävenföreliggerfinansiell företagsgrupptäckningslagen. Når en

det finnsi vilkaföretag ellerdotterföretag ettäringåanknutna som
ägarintresse.

ellersvensktanknutetföretag2° definieraskapitaltäckningslagen ettl kap. 1 §I en som
fast egendom,förvaltai ellerägaverksamhetbestårhuvudsakligaföretagutländskt attvars

medsambandharverksamhetliknande ettbedrivadatatjänsterellertillhandahålla somannan
företagsutländskamotsvarandeellervärdepappersbolagskreditinstituts,fleraeller

verksamhet.huvudsakliga
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Författningskommentar5

bankrörelsela-iändringtill lag5.1 Förslaget om

1987:617gen

3 kap.

3 § tredje stycket

revisionen.förhuvudansvarigutpekabolagtill revisor måsteEtt utsett en
vidskyldighet närvaraochjäv revisors rättBestämmelserna och attom om

Även föreslagnadenhuvudansvarige.dentillämpas påbolagsstämma
åläg-skallbankrörelselagenkap.rapporteringsskyldigheten enligt 3 8 §a

huvudansvarige.dengas

8a§

rapporterings-revisorsinnehåller bestämmelserParagrafen ochär omny
allmän-behandlas iBestämmelsenFinansinspektionen.skyldighet till

omfattar bådebestämmelsenföreslagnaavsnitt Denmotiveringen 4.3.
bestämmelse istödmedsådanastämmovalda revisorer, utsetts avsom

bankrörelselagen ochenligt kap. §medrevisorer 3 2bolagsordningen, av
Även omfattas,granskarerevisorer.förordnadeFinansinspektionen se

reviso-omfattas intestycket. Däremottredjetill kap. 15 §kommentaren 3
intemrevision.inom bankernastjänstgörrer som

stycketFörsta
inomförBCCI-direktiveti0rdlagtexten användsI att angesomsamma

nämligenfullgöras, om-skallrapporteringsskyldighetenvilken tid som
onödigskyldigrevisorför äruttryckgående. Begreppet att utanattger

revisorn ärupptäckt. Omhan harförhållandentidsutdräkt rapportera som
närmareuppfyllda får han göraparagrafens förutsättningar ärosäker om

innan hankontroller rapporterar.
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Direktivet revisorernas uppgiftsskyldighetatt allaanger uppgifteravser
eller beslut rörande det finansiella företaget. Ordet förhållanden som
används i lagtexten är ha innebörd.avsett att samma

Rapporteringsskyldigheten gäller förhållanden revisorn får kännedomsom
när han fullgör revisorsuppdraget i banken. Vilka förhållanden som
närmare behandlas i allmänmotiveringen avsnitt 4.3.2.avses

Första stycket första punkten
Den andra strecksatsen i direktivet talar revisorerna skallatt rapporteraom
förhållanden är ägnade påverka det finansiella företagetsatt fortsattasom
drift. Den rapporteringsskyldighet åläggs revisor dennasom genom
bestämmelse går utöver vad han är skyldig upplysa i revisions-att om
berättelsen. Nonnalt uttalar sig sålunda revisorer inte bankens fortsattaom
drift, vilket kan bli nödvändigt enligt denna punkt. Vilka förhållanden som
är avsedda behandlasatt utförligarerapporteras i allmänmotiveringen
avsnitt 4.3.2.

Första stycket andra punkten
Enligt andra punkten åläggs revisor överträdelseratt interapportera som
är oväsentliga alla de författningar reglerar bankers verksamhet.av som
Användandet ordet författningar se Myndigheternas föreskrifter,av
Ds 1992: 12 innebärl samtliga bestämmelseratt utfärdade regering ochav
riksdag eller med bemyndigande från dessa, Finansinspektionen,t.ex. av
faller under lagtextens ordalag. Bestämmelsen behandlas utförligare i all-
mänmotiveringen avsnitt 4.3.2.

Första stycket tredje punkten
Enligt denna punkt knyts rapporteringsskyldigheten till det uttalande som
revisor skall göra angående årsredovisningen till de fall skallsamt som
föranleda anmärkning eller erinran. Bestämmelsen behandlas i allmän-
motiveringen avsnitt 4.3.2.

Andra stycket

I det andra stycket utvidgas rapporteringsskyldigheten till ävenatt avse
förhållanden den är revisor både i banken och isom bankenssom
moderföretag, eller företag har likartad förbindelse med banken,som en
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ellermoderföretagetirevisorsuppdragsittfullgörandetvidfår reda på av
Även vid sådanabanken.medförbindelselikartadharföretagi det ensom

rörandeförhållandenendast ärdetbegränsningengäller alltså attuppdrag
uppdraget,detfullgörandetvidreda påfårrevisorn sombanken avsom

tillmoderföretagårföretagsituationervilkaI ettskallhan rapportera.
regeringenföreslagitskoncemdefinitionendenföljerbanken avsomnyaav

avsnittiutförligarebehandlasKoncemdefmitionen199596:10.prop.
och 4.5.1.3.10

koncern,oäktas.k.finnsdetföreligga dåförbindelse kanlikartadEn en
de utgörvarandramedsamband atti sådantstårinte endvs. företag som

huvudsakiellerbl.a. harmeningi lagenskoncern gemensamenmen som
föreliggaförbindelselikartadkanLikasåföretagsledning. engemensam

ochkap.enligt 6 1företagsgruppfinansiellingår iföretagmellan ensom
4.5.2.avsnittallmänmotiveringenvidarekapitaltåckningslagen. Se2 §§

stycket14 § fjärde

paragrafentystnadsplikt. IrevisorsbestämmelserinnehållerParagrafen om
bestämmelsefinnsdeterinranmedstycke att ominförs enett nytt omen

irapporteringsskyldighet 8revisors a

tredje stycket§15

räkenskaperochförvaltningbankensgranskauppgift årGranskares att
banken.iförhållandenåtgärder ellervissaellertidförflutenvissunder

påståendenefterståndtillvanligengranskning kommer omSärskild
oftare ängranskningsådantroligtdärförärmissförhållanden. Det att en

iförhållandensådanatillleder framrevisionordinarie avsesatt somen
särskild granskareåläggaskälsigiär attupptäcks. Detta ett8 a§

tidsvinstdenskäl ärYtterligareenligt 8rapporteringsskyldighet etta
tilldirektgranskare rapporterarkan uppnåsfall atti vissa genomsom

inspektionen.
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5.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1992:1610 kreditmarknadsbolagom

Zkap.

7a§

Paragrafen år och överensstämmer, med nödvändiga ändringar, medny
förslaget till den paragrafen i kap.3 8 § bankrörelselagen. Senya a
författningskommentaren till den paragrafen och allmänmotiveringen
avsnitt 4.3.

7b§

Paragrafen, är är avsedd ha i sakligaatt innehållsom stort settny, samma
3 kap. 14 bankrörelselagen.§ Utformningensom sker dock med en

hänvisning till motsvarande bestämmelse i aktiebolagslagen jämte två
tillägg endast kreditmarknadsbolag. Tilläggensom delsavser avser
tystnadsplikten, dels rapporteringsskyldigheten till Finansinspektionen.
Avsikten med tilläggen är det tydligt skall framgåatt lämnandeatt av
uppgifter enligt 2 kap. 7 kreditmarknadsbolagslagen§ till inspektionena
inte skall utgöra brott någonett tystnadsplikt,mot den förelagtsoavsett om

författning eller avtal. Se även allmänmotiveringengenom avsnitt 4.3.4.

7c§

Paragrafen, är är avsedd ha sakliga innehållattsom ny, samma som
kap.3 15 § tredje stycket bankrörelselagen. författningskommentarenSe

till den paragrafen.
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försäkrings-iändringtill lagFörslaget5.3 om

1982:713rörelselagen

10 kap.
tredje stycket§3

kap.i 3detsammaparagrafen äriändringeniinnehålletsakliga somDet
till denförfattningskommentarenbankrörelselagen. Sestyckettredje3 §

paragrafen.

§8 a

paragrafer-detillförslagenmedöverensstämmerochParagrafen är nyany
kreditmarknadsbolags-kap. 7 §och 2bankrörelselagen§i kap. 83 aana

ochbankrörelselagen§till kap. 83författningskommentarenlagen. Se a
avsnitt 4.3.allmänmotiveringen

stycket14 § andra

endastinnehållerochparagrafen ärstycket ii andra enmeningenSista ny
försäk-§kap. 8enligt 10rapporteringsskyldighetrevisorserinran aom

ringsrörelselagen.

i lagenändringtill lagFörslaget5.4 om

understödsföreningar1972:262 om

32a§

med deavseendenväsentligaiöverensstämmeroch nyaParagrafen är ny
kreditmarknads-7 §kap.bankrörelselagen, 2§paragrafema i kap. 83 aa

försäkringsrörelselagen.8 §och kap.10bolagslagen a

dock i tvåskiljer sigunderstödsföreningari lagen av-Bestämmelsen om
Förlagarna.angivnadebestämmelse imotsvarandefrånseenden ovan

vissaunderstödsföreningarlagenförutomgällerunderstödsföreningar om
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bestämmelser revision i 1951 års lag ekonomiska föreningar. Tillom om
följd härav sker hänvisningen i tredje punkten till vad medsom avses
anmärkningar och erinringar i 1951 års lag. Lagen understöds-om
föreningar innehåller inte några bestämmelser koncemförhållanden. Enom
understödsförening torde därför inte kunna ingå i koncern. Bestämmel-en

tagits in i andra stycket i motsvarande paragrafer isen bankrörelsela-som
m.fl. lagar saknar därför aktualitet för understödsföreningamasgen del.

I övrigt hänvisas till författningskommentaren till kap.3 8 § bankrörelse-a
lagen och allmänmotiveringen avsnitt 4.3.

5.5 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:981 värdepappersrörelseom

2kap.

4a§

Paragrafen är och överensstämmer, med nödvändiga ändringar, medny
förslagen till de paragrafema i 3 kap. 8 bankrörelselagen,§ 2 kap.nya a
7 § kreditmarknadsbolagslagen och kap.10 8 § försäkringsrörelsela-a a

Se författningskommentaren till kap.3 8 § bankrörelselagengen. ocha
allmånmotiveringen avsnitt 4.3.

4b§

Paragrafen, är år avsedd ha i sakliga innehållattsom stortny, sett samma
3 kap. fjärde14 § stycket bankrörelselagen. Utformningensom sker, på

sätt i kap.2 b7 kreditmarknadsbolagslagen,§samma hån-som genom en
visning till motsvarande bestämmelse i aktiebolagslagen jämte tilläggtvâ

endast värdepappersbolag. författningskommentarenJsom till be-avser
stämmelsen i kreditmarknadsbolagslagen och allmänmotiveringen avsnitt
4.3.4.

4c§

Paragrafen, är är avsedd ha sakliga innehållattsom ny, samma som
kap.3 15 § tredje stycket bankrörelselagen. Paragrafen har utformats på
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Sekreditmarknadsbolagslagen.kap. 7 §motsvarande 2sätt csom
bankrörelselagen.ibestämmelsentillförfattningskommentaren

iändring lagentill lagFörslaget5.6 om

värdepappersfonder1990: 1 14l om

6a§

medändringar,nödvändigamedParagrafen och överensstämmer,är ny
bankrörelselagen,kap. §i 3 8bestämmelsernatill deförslagen anya

försäkringsrörel-§10 kap. 8kreditmarknadsbolagslagen,7 §2 kap. aa
författnings-värdepappersrörelselagen. Sekap. 4 §selagen och 2 a

allmånmotiveringenochbankrörelselagentill kap. §3 8kommentaren a
avsnitt 4.3.

6b§

innehållsakligaiavsedd haParagrafen, är år stort settatt sammany,som
sker, påUtfommingenbankrörelselagen.fjärde stycketkap. 14 §3som

kap.och 2kreditmarknadsbolagslagenb §i kap. 72sätt somsamma
motsvarandetillhänvisningvärdepappersrörelse,b lagen4 § engenomom

fond-endasttilläggjämte tvåaktiebolagslagenbestämmelse i avsersom
kreditmark-ibestämmelsentillförfattningskommentarenJfrbolag.

avsnitt 4.3.4.allmänmotiveringennadsbolagslagen och

§6 c

innehållsakligahaavseddärParagrafen, är att somsammany,som
har utformats påParagrafenbankrörelselagen.stycket15 tredjekap. §3

och kap.kreditmarknadsbolagslagen 2kap. 7 §motsvarande sätt 2 csom
till be-författningskommentarenvärdepappersrörelse. Selagen§4 omc

bankrörelselagen.stämmelsen i
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5.7 Förslaget till lag ändring i lagenom

1992:701 Konungariket Sverigesom

stadshypotekskassa

3 §a

Paragrafen år och överensstämmer i väsentliga avseenden medny
förslagen till de paragrafema i kap.3 8 bankrörelselagen,§ kap.2nya a

kreditmarknadsbolagslagen,7 § lO kap. försåkringsrörelselagen,8 §a a
2 kap. lagen4 § värdepappersrörelse och 6 § lagen värdepap-a om a om
persfonder.

Bestämmelsen i lagen Konungariket Sveriges stadshypotekskassa skiljerom
sig dock i två avseenden från motsvarande bestämmelse i de angivnaovan
lagarna. För revisorer i Stadshypotekskassan saknas uttryckliga regler om
vilka uttalanden revisor skall undergöra eller efter slutförd revision. Detta
gäller såväl beträffande uppgifter lämnas i revisionsberättelsensom som
i övrigt. Kommittén har därför inte funnit skål föreslå bestäm-någonatt
melse den tredje strecksatsen i artikel 5 i BCCl-direktivet.motsvararsom
Enligt denna bestämmelse skall revisor förhållanden kanrapportera som

leda till vägran godkänna räkenskapema eller tillantas reservatio-att att
framställs. För Stadshypotekskassan saknas också bestämmelserner om

koncemförhållanden. Kassan torde därför inte kunna ingå i koncern.någon
Bestämmelsen intagits i andra stycket i motsvarande paragrafer isom
bankrörelselagen m.fl. lagar saknar därför aktualitet för kassan.

5.8 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994:759 Sveriges allmännaom

hypoteksbank

4a§

Paragrafen är och överensstämmer i väsentliga avseenden medny
förslagen till de paragrafema i kap.3 8 § bankrörelselagen, 2 kap.nya a
7 kreditmarknadsbolagslagen,§ kap.10 8 försäkringsrörelselagen,§a a
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värdepap-lagenvärdepappersrörelse och 6 §kap. 4 § lagen2 omaa om
persfonder.

dockskiljer sighypoteksbanki Sveriges allmännaBestämmelsen lagen om
lagarna.de angivnamotsvarande bestämmelse iavseenden fråni två ovan

vilkauttryckliga regleri Hypoteksbanken saknasrevisorerFör om
slutförd revision. Dettaunder eller efterrevisor skalluttalanden göra
revisionsberättelsenibeträffande uppgifter lämnasgäller såväl somsom

föreslå be-funnit skäl någonKommittén har därför intei övrigt. att
ii artikel 5 BCCI-strecksatsenden tredjestämmelse motsvararsom

förhållandenskall revisorEnligt denna bestämmelsedirektivet. rapportera
eller tillräkenskapemaleda till godkännakan vägran attattantassom

bestämmelserHypoteksbanken saknasreservationer framställs. För om
ingå i någontorde därför inte kunnakoncemförhållanden. Hypoteksbanken

i motsvarandei andra stycketBestämmelsen tagitskoncern. som
aktualitet försaknar därförm.fl. lagarparagrafer i bankrörelselagen

ypoteksbanken.H

iändring lagen5.9 Förslaget till lag om

skeppshypotekskassan1980:1097 Svenskaom

26a§

medavseendeni väsentligaParagrafen ochär överensstämmerny
bankrörelselagen, 2 kap.förslagen till paragrafema i 3 kap. 8 §de anya
försäkringsrörelselagen,kreditmarknadsbolagslagen, kap. 8 §7 10§ aa

värdepap-och lagenvärdepappersrörelse, 6 §kap. lagen2 4 § omaoma
persfonder.

dockskiljer sigSvenska skeppshypotekskassanBestämmelsen i lagen om
angivna lagarna.bestämmelse i dei avseenden från motsvarandetvå ovan

skeppshypotekskassan,i lagen SvenskaDen bestämmelse angersomom
underSkeppshypotekskassan skall göraivilka uttalanden revisorersom

avseenden fråni vissaefter slutförd revision avvikereller 28 §, motsva-
förstaBestämmelsen im.fl. lagar.bestämmelse i bankrörelselagenrande

tillden knyterdärför utformats såtredje punkten harstycket att an
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utformningen 28 lagen Svenska skeppshypotekskassan.§ Endastav om
förhållanden föranledakan anmärkning omfattas rapporteringsskyl-som av
digheten. På motsvarande för Stadshypotekskassansätt och Hypoteks-som
banken saknas bestämmelser koncemñrhållanden. Skeppshypotekskas-om

torde därför inte kunna ingå i koncern. Bestämmelsen tagitsnågonsan som
in i andra stycket i motsvarande paragrafer i bankrörelselagen m.fl. lagar

saknar därför aktualitet för Skeppshypotekskassan.
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6 Ikraftträdande

lagstiftningenBCCI-direktivet skall införlivat med den svenska senastvara
anledningföranleds medden juli 1996. De bestämmelserna18 avnya som

för revisorer i finansi-direktivets bestämmelser rapporteringsskyldighetom
föreslås i kraft den juliella företag därför träda 1996.1
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Reservation

SöderqvistAv Lars

En i lag föreskriven rapporteringsskyldighet för revisorer, det slagav som
föreslås i betänkandet, skall präglas klarhet och inte minstav pregnans, av
rättssäkerhetsskäl. Det är därvid vikt, avgränsningenatt rapporte-av av
ringsskyldighetens omfattning tydligt framgår lagtextensåväl för-av som
arbetena till densamma, för i möjligaste förebyggamån oklarhetatt an-
gående den aktuella lagstiftningens innebörd hos dem omfattassom av
lagens tillämpningsområde.

Vikten tydliga gränser för den aktuella rapporteringsskyldigheten under-av
stryks det frågaär lagförslag, vari enskilda rättssubjektatt ettav om
åläggs förpliktelse, till visso medför tystnadspliktyttennera atten som en

eljest åvilar dem, skall sättas åsido. Revisorer inte rapporterarsom som
enligt den föreslagna rapporteringsskyldigheten, riskerar disciplinära på-
följder, medan opåkallad rapportering i princip kan medföra skadestånds-

för brott tystnadsplikten.motansvar

Enligt min uppfattning kvarstår visst för missförstånd i betänk-utrymme
andets förslag till lagtext och kommentar, enligt vad närmare kommersom

nedan.att anges

Avgränsningen den information, kan föranleda rapporteringsskyl-av som
dighet

förslagenI till författningstext rapporteringsskyldighetenattanges, om-
fattar ...sådana förhållanden rörande... det finansiella företaget ...som
revisorn får kännedom vid fullgörandet sitt revisorsuppdrag i ...om av
det finansiella företaget.
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informationOrdalagen i förslaget vid handen, enbart sådannärmast attger
år fullgöran-revisorn erhållit i denna sin egenskap och inomsom ramen

rapporteringsskyldidet det specifika revisionsuppdraget, omfattas av g-av
till författningsförslaget i be-heten. Emellertid framgår kommentarenav

rapporteringsskyldigheten inte denna begränsadetänkandet, haratt om-
sålunda, revisorn kanfattning. första stycket konstaterasPå 67 att er-s.

revisorsuppdrag.hålla information vid fullgörande sittpå sätt änannat av
rapporteringsskyl-den fortsatta framställningen framgår vidare,I att

digheten omfattar sådan information revisorn erhållit påäven annatsom
fullgörandet informationen användsvid sitt revisorsuppdrag,sätt än av om

den kanvid fullgörandet revisorsuppdraget, eller revisorn attom anserav
användas vid fullgörandet uppdraget.av

omfattning rapporteringsskyldigheten, det angivna avsnittetDen avav som
betänkandet inte med vad följer orda-överensstämma avanger, synes som

föreslagna beaktande vad anförtslagen i den lagtexten. Med av ovan an-
vissai lag föreskrivna skyldigheter fullgöra âligganden,gående att synes

detta innebära, risk föreligger vid framtida rättslig prövning, detatt att en
ellerskulle befinnas rapporteringsskyldigheten inte kan omfattaatt annat

följa lagtextensvad vid restriktiv tolkning kanän anses avmera som en
innebära rapporteringsskyldigheten inte skulleordalydelse, vilket skulle att

omfatta all den information vid införandet densamma. Dettaavsettssom av
förhållande otillfredsställande, själva sakfrågan hurär oavsett om om-
fattande rapporteringsskyldighet motiverad.kansom anses

frågan, rapporteringsskyldigheten omfattaVad gäller den sistnämnda skall

förhållanden via finansiellaalla sådana revisorn fått kärmedom detomsom
typisktföretaget, och vid objektiv bedömning kan fallasetten ansessom

inom för revisorsuppdrag i finansiellt företag den storlek ochett avramen
objektiv grund sålundadet slag är fråga. Den avgränsningvarom som

bör kan exempelvis ske hänvisning till vad i respektivegöras, genom som
lag granskningsskyldighetens omfattning. Jag den kopp-attom anseranges
ling, i betänkandet till individuelle revisorns övervägandengörs densom

inte tilloch till det individuella revisorsuppdragets omfattning bidrar att
tydligaskapa riktlinjer för vilket den aktuella rapporteringsskyl-på sätt

digheten skall fullgöras. visst härigenom skapasSnarare utrymmeettsynes
för skillnad utifrån hurgöra rapporteringsskyldigheten revisornatt ut-
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fört sitt uppdrag, vilket möjligen skulle kunna medföra, revi-ytterst att en
utfört sitt revisorsuppdrag med mindre allt lika,annatsor sorn omsorg,

skulle ha mindre långtgående rapporteringsskyldighet än omsorgsfullen en
revisor.

rapporteringsskyldighetenAtt omfattar all information typiskt ärsettsom
hänföra till revisorsuppdrag avseende finansiella företag, och inte blottatt

information hänför sig till individuellt revisorsuppdrag, medförettsom
också den fördelen, rapporteringsskyldighet avseende visst för-att ett
hållande inträder för revisorn i tidennär förhållande upptäcks.oavsett ett

exempelvisOm förhållande, bör inträffar visst år,ett rapporteras,som
upptäcks revisor förordnats först efterföljande inträderår,men av en som

rapporteringsskyldighet, vilket inte sker koppling tillgörs det indi-om
viduella revisorsuppdraget, eftersom detta endast revision räken-avser av
skapema från och med tidpunkten för förordnandet, och förhållandeett

enbart har bäring föregående räkenskapsperiod då inte omfattassom av
rapporteringsskyldigheten.

Mot bakgrund det ovanstående, bör enligt mitt förmenande betänkandetsav
förslag till lagtext i aktuell del ändras, enligt det följande förslaget avser

lydelse 3 kap. 8 § bankrörelselagen 1987:617.ny av a

En revisor skall omgående till Finansinspektionen sådana för-rapportera
hållanden omfattas revisors granskningsskyldighet enligt denna lagsom av
och revisorn får kännedom i samband med fullgörandet någotsom om av
uppdrag för banken, förhållandena kan antas...om

I konsekvens härmed, bör ändring andra stycket ske enligt följande.av

Första stycket gäller också i de fall revisorn får kännedom förhål-om
landena i samband med fullgörande varje uppdrag för bankens moder-av
företag, eller för företag har likartad förbindelse med banken.ett som en

Motsvarande justeringar bör, i tillämpliga delar, göras i övriga författ-
ningsförslag betänkandet omfattar.som

--l5-ll86
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rekvisiten förVad beträffar frågan, prövningenså rapporte-av omom
punk-uppfyllda första till tredjeringsskyldighet avseende förhållandena är

betänkandet f. angivits, revi-har i 75i angivet lagrum, s. attterna ovan
sakdenna fråga utifrån rekvisitet kan antas. Ihar prövaatt anges,sorn

utifrån sin kunskaprekvisiten uppfylldarevisorn har bedöma äratt att om
och tillgänglig information.

ankommer honom irevisorn i fall fullgjort vad påFrågan ett somom
anförts före-bör, skäl i detfråga rapporteringsskyldigheten, somavom

Även detta möj-långt möjligt objektiva grunder.gående, så göras på om
rekvisitet kanuttryckt redan användningenligen kan avgenomanses

tydligtdet vikt sättet för bedömningen klargörs på sätt,antas, är ettattav
bör iobjektiva grunder bedömningen bör baseras på,och de angessom

bedömningen revisornsmöjligt. frågaden utsträckning det är I avom
rapporteringsskyldighet föreliggeragerande denne tagit ställning tillnär om

bedömningsmodellobjektivaeller inte, ligger det till hands dennära att
normalt aktsamtillämpas jämförelse med hurskall utgörs ensom av en

situation.revisor skulle ha i motsvarandeagerat

kan erhållasden krets, från vilken informationAvgränsningen av

i betänkandetför revisor enligt förslagetRapporteringsskyldigheten om-
för uppdrag irevisor erhållit inomfattar information,även ramensom

har likartad för-moderföretag till finansiellt företag, eller företag som en
såvälrevisorsuppdrag itill det finansiella företaget. harbindelse Den som

harmoderföretaget eller det företagfinansiella företaget, idet som ensom
det finansiella före-förbindelse, erhåller informationlikartad och omsom

med lik-moderföretaget eller företagetinom för uppdraget itaget ramen
beträffande infor-rapporteringsskyldig dennaartad förbindelse, ävenär

mation.

förskål utvecklats det väsentligt, gränsernaärAv rapporte-attsom ovan
urskilja för den enskilde revi-ringsskyldigheten tydliga och lättagörs att

rapporteringsskyldighet föreligger ellerhar huruvidaavgöraattsorn som
situa-ff. vissa exempel påinte. betänkandets avsnitt 4.5.2 79I s. anges

föreligga, i öv-tioner där likartad förbindelse skulle kunna menansesen
förbindelseför likartadinte vägledning hur begreppetrigt erhålles någon
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skall förstås, vilket kan medföra svårigheter för revisorer avgöra huru-att
vida rapporteringsskyldighet föreligger eller inte beträffande information

erhålls från företag inte moderföretag.år Ett motiverat ställ-som som
ningstagande till frågan huruvida rekvisiten för rapporteringsskyldighet år
uppfyllda i de fall nämns i betänkandet i denna del skulle underlättasom
tolkningen och tillämpningen bestämmelserna. De faktorer, exempelvisav

administration, ledning, faktisk möjlighet fattagemensam attgemensam
beslut primärt skall vägledande för bedömningenetc., som vara av
huruvida likartad förbindelse skall föreligga, bör i fallvartanses anges
i motiven till lagförslaget.

Sakligt det lämpligt, rapporteringsskyldighetenssett omfattningattsynes
bestäms till omfatta de fall exemplifierats i betänkandet,att och attsom

företagmed med likartad förbindelse skall förstås bl.a. företag till-som
med det finansiella företaget ingår i företag, försammans en grupp av

vilka koncemredovisning skall upprättas enligt beslut Finansinspektio-av
enligt kap. ñrsäkringsrörelselagen,l 9 § eller i finansiell företags-nen en

enligt kap.6 eller1 § kapitaltäckningslagen,2 § i sistnämnt fallgrupp
under den tillkommande förutsättningen Finansinspektionens beslut.av
Härtill förutsätts det företaget har ställning iatt motsvararen gruppen som

moderbolags, i förhållande tillett det finansiella företaget, dvs. företag
har med eller dotterföretag likartad förbindelse,syster- omfattassom en

inte.

Frågan huruvida företag skall ha med moderbolag likartadettom anses en
förbindelse med det finansiella ñretaget, skall således primärt bedömas
utifrân huruvida finansiell företagsgrupp, enligt det ovanstående, före-en
ligger, utifrån det med moderbolaget likartadesamt företagets ställning i

i förhållande till det finansiella företaget.gruppen

Det avgörande för frågan huruvida rapporteringsskyldighet avseendeom
viss omständighet föreligger enligt det ovanstående, kommer inte i första
hand från informationen erhålls,att den aktuellautanvara vem om om-
ständigheten kan falla inom revisorsuppdraget för det finansiellaanses
företaget. Detta medför rapporteringsskyldighetens omfattning lättareatt är

bestämma, i det begränsasatt för diskussion frånatt utrymmet vilketom
bolag inom relevant information härrör. Detta ligger i linje meden grupp
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det övergripande syftet med beståmmelsema, bör att rapporte-som vara
ringsskyldigheten omfatta princip all information relevant,skall i ärsom

den faller inom för revisorsuppdraget, bestämt utifrånramen upp-om
materiella innehåll.dragets
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Översyn vissa rörelse- och tillsynsregler påav
bankområdet m.m.

Dir. 1995:86

Beslut vid regeringssammanträde 1995-06-01

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté skall utreda behovet ändringar i det regelverk styrav som
framför allt bankers och andra kreditinstituts verksamhet, andraävenmen
institut det finansiella omrâdet, värdepappersbolag och försäk-t.ex.
ringsbolag. Kommittén skall behovetutreda ändringar i tillsynensäven av
innehåll inriktningoch pä detta område. Om det lämpligt skallär
kommittén föreslå ändringar regelverket.av

Kommittén skall

behovet föröverväga ändrade regler hantering ekonomiskaav av-
risker och för intern kontroll i banker, kreditmarknadsbolag och
värdepappersbolag,
överväga behovet ändrade regler för beslutsdelegation ochav-
beslutsfattande inom instituten, innefattande arbetet inom styrelse
och ledning,
analysera de mål bör tillsynsvcrksamheten, värdera hurstyrasom-
angelägna olika tillsynsuppgifter bedöma hur riktlinjernaär samt
för verksamheten skall läggas fast,
överväga vissa frågor revisorernas roll,om-
överväga behovet ändrade regler för Finansinspektionens ingri-av-
panden och sanktioner,

behovetöverväga särskilda regler för situationer då enskiltettav-
kreditinstitut har finansiella svårigheter, samt
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straffrättsligaanalysera det nuvarande verkasättsystemets att-
reformer.området och överväga

Bakgrund

finansiella situation försvagadesDe svenska bankemas allvarligt i sam-
band långvariga högkonjunkturenmed den bröts slutet 1980-att mot av
talet. Den svenska ekonomin gick i osedvanligt djup lågkonjunkturen
med fallande tillgångspriser och stigande realräntor. Tidigare överhettning
med inslag prisspekulation fastighetsmarknadenstarka hade tilllettav
långsiktigt ohållbara prisstegringar. Avregleringar kreditmarknadenav
ledde i rådande ekonomiska klimatet till kraftigdet utlåningsexpansionen
och jakt Kreditgivningen i fallmarknadsandelar. kom många skeatt

alltför prisbubblan fastighetsmarknaden spracklösa grunder. När
och konjunkturläget allvarligt försvagades, tvingades först finans-antalett
bolag banker redovisa så kreditförluster ioch stora statenatt attsenare
syfte i betalningssystemet såg sigsäkra stabiliteten göraatt tvungen att

kreditinsti-stöd till bankerna och vissa andraåtagandetemporärtett om
tut.

i börjanDen finansiella kris drabbade i synnerhet bankerna avsom
för kontroll1990-talet anledning till översyn statens systemav avger en

dessa.
Även finansiella krisen. l börjanförsäkringsområdet har berörts denav

Ävenkonkurs.1990-talet försattes kreditförsäkringsbolag iettav par
kreditför-förluster området förandra drabbades inombolag storaav

säkring.
präglatsutvecklingdecenniets kreditmarknaden harDet senaste av
avskaffadeskvantitativa regleringar. Kreditregleringarnaavvecklingen av

radikalt1980-talet. ändradegradvis under mitten och slutet Dettaav
hinder för utländsk konkurrensarbetsvillkoren för bankema. Vidare togs

marknad kan beskrivasbort. Från ha verkat närmastatt som somen
friare och mark-skyddad bankerna konkurrensutsattarbetar en mernu

Även verksamhetför bankernasnad. de regler ger ramarnaom som
period skeddeförändrades under deti viss månrörelsereglema samma

Ävenför verksamheten. detta för-villkoreni lika hög gradknappast som
vissa regler.hållande bidrar till behovet översyn avav en

värdepappersbolagens förhållandenKreditmarknadsbolagens och är
verksamhet. Regleringenför bankernasintimt med villkorenförknippade
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dessa institut i viktiga avseendenstämmer med vad gälleröverensav som
för bankerna. Regelverket bör därför i samband medöver översynenses

regelverket för bankerna. Motsvarande gäller i vissa avseendenav
försäkringsområdet.

Tillsynsmyndighetens arbetsvillkor har också förändrats. Under de
tvâ decennierna har uppgifter förts till tillsynsmyndigheten.senaste nya

Detta i kombination med den snabba utvecklingen produkter och insti-av
användning teknik har ställt krav förändringar i tillsynenstutens av ny

utövande och inriktning. nämnda förändringarna,De i kombination med
i det oförändrade framnärmaste till slutet 1980-talet, fick tillresurser av
följd de traditionella och grundläggande tillsynsverksamhetema fickatt
mindre utrymme.

Bankinspektionen, tidigare ansvarade för tillsynen bankerna ochsom av
motsvarigheterna till dagens kreditmarknadsbolag, slogs den juli 1991l

med Försäkringsinspektionen till Finansinspektionen. Ett arbetesamman
pågår för närvarande inom Finansinspektionen för förändra verksam-att
hetens inriktning. Den nybildade myndigheten har genomgått flera
organisationsförändringar. Genom omorganisation den april 1994len
har inspektionen specialiserat verksamheten för effektivareuppnåatt en
tillsyn. Speciella enheter för finansiell analys och för operativ tillsyn har
skapats. Tillsynen har ändrats från tidigare ha varit institutsinriktad tillatt

bli funktionsinriktad. Tonvikten har allt lagts institutensatt mer
risktagande.

Ett led i förändringsarbetet har varit utveckla former för tillsynatt av
institutens interna styrning, information och kontroll. Till ledning för
instituten har inspektionen utfärdat allmänna råd styrning, intern infor-om
mation och intern kontroll inom kredit- och värdepappersinstitut för-samt
säkringsbolag. I anslutning till arbetet med de allmänna råden har inspek-
tionen skrivit till regeringen och hemställt lagreglering medatt mot-en
svarande inriktning Det fortsatta förändringsarbetetövervägs. inom
inspektionen inriktas riskerde finns i instituten, såsom kredit-nu som
risker, marknadsrisker, motpartsrisker etc.

Inom för de Finansinspektionenmedel tilldelas denramen som genom
sedvanliga budgetprocessen har den tämligen fria händer själv be-att

hurstämma skall användas. I månviss Finansinspek-styrsresurserna
tionens verksamhet och prioriteringar anvisningar i regleringsbrev ochav
särskilda uppdrag.
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utredningsarbeteTidigare

fungerat dra-och tillsynen harOmfattande lärdomar hur banksystemetom
efterföljandekrishanteringen, dels utred-gits, dels i arbetet med genom

ningar olika slag.av
främstfinansiella till bankerna har hanterats Bankstöds-Statens stöd av

199394261. Under detta harjfr regeringens skrivelse arbetenämnden
bankerna vidtagits.omfattande undersökningar de stödsökandemycket av

Nordbanken och Gota BankPå tid ägandehar utövatsstatens avsenare
Värdefull frågorkunskap här aktuella harBankstödsnämnden. omgenom

Erfarenheter bankkrisen,erhållits under arbetet. l rapporten, enav
till regeringen, daterad den 17 oktober 1994, Bankstöds-rapport ger

vissa bankkrisen. Rapportenuttryck för sin aspekternämnden avsyn
främst brister styrning, kontroll och informations-behandlar i bankemas

till-behovet förändringar i regelverket och försystem samt ramarnaav
synen.

tillkallade början ár 1993 kommitté Bankkriskom-Regeringen i enav
mittén, kommitténs uppdrag ingick kartlägga och be-Fi 1993:02. I att
skriva kreditmarknaden analysera orsakerna tillutvecklingen samt att
de uppstått. ingick tillsynens innehållproblem Vidare översynen avsom

Översyneninriktning skulle bakgrundoch i uppdraget. göras mot av en
omgärdar bankernas verksamhet. Kommit-analys det regelverkav som

författadeténs kommitténsarbete har resulterat i antalett rapporter, av
ordförande till kommittén. Rapporterna har publi-och knutnaav personer

någotBankkriskommitténs har avslutats betänkandearbete attcerats. utan
har avlämnats.

bankernasFinansinspektionen omfattande undersökningarhar gjort av
krisen. undersök-kreditgivning under tid föregick dessaden Avsom

arbetsformema inom haningar bankernatorde hel del slutsatser omen
dragits.

Nordbanken, Gota BankEn genomgång kreditgivningen i och Förstaav
möjligheterna föra skade-gjorts för undersökaSparbanken har attatt

dessa banker. Dessa under-stândstalan ledande befattningshavare imot
till skadestándsprocesserfinns publicerade, har lettsökningar, attsom

inletts vissa styrelseledamöter.mot
Några aktuellakreditförsäkring problem SOUl betänkandet -

till Försäkringsaktiebolagetredovisas orsakerna1992:30 analysen av
Finansinspektionens vadNjords vissa frågor tillsynkonkurs samt om
uppgift.kreditförsäkringgäller revisorernassamt
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Uppdraget

Skyddsintressena

Som inledningsvis djupaden bankkrisen anledning tillangetts ger en
tillsyn framföröversyn allt banker och kreditmark-överstatensav - -

nadsbolag. finns omfattandeDet kunskaper vilka skeendennu om som
lett fram till krisen i banksystemet. Det angeläget till dessaär att ta vara
erfarenheter i utredningsarbetet.

särskildaDen regleringen banker, andra kreditinstitut och värdepap-av
persbolag ställer krav dessas verksamhetstörre änsom arman
näringsverksamhet, motiveras finnsmed det särskilda skyddsintressenatt
på området. Ett sådant skyddsintresse stabiliteten i betalnings-är att

hotas banksystemets solvens i fråga. Omfattandesättssystemet om
störningar i den finansiella sektorn riskerar sprida sig tillatt resten av
ekonomin vilket medför negativa konsekvenser för den ekonomiska
utvecklingen. Ett viktigt syfte regleringenmed instituten är attav
förhindra sådana förlopp. Det finns därutöver direkt konsument-ett
skyddsintresse beakta. minstInte har bankernas inlåning betydelseatt stor
för den enskildes möjligheter sinhantera ekonomi effektivtatt ettegen
och säkert Kommittén bör redovisa sin uppfattningsätt. skyddsintres-om

för kommitténsgrund överväganden inom för dettasena som en ramen
uppdrag.

Försäkringsutredningen har i betänkandet för-Försäkringsrörelse i
ändring 1 SOU 1991:89 analyserat de särskilda för-skyddsintressena
säkringsområdet. kommitténl de delar har bedöma frågor röratt som
försäkringsverksamhet bör de uppfattningar framförts i det betänk-som
andet ligga till förgrund övervägandena.

Rörelsereglerna

Med utgångspunkt från kartläggning de erfarenheter dragitsaven som av
finanskrisen och kommitténs skyddsintressena det naturligtär attsyn

rörelsereglerna för andra kreditinstitut föröver banker och och värde-se
pappersbolag. Främst bör behovet kompletterande regler riskhante-av om
ring olika slag Intimt förknippad med denna frågaövervägas. är,av som
bl.a. Finansinspektionen framhållit i skrivelse till regeringen,sin behovet

den internaregler kontrollens innehåll och utformning. Kommit-av om
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téns arbete bör i första hand inriktas de nämnda frågorna ochnu
styrelsens och ledningens för internadet regelverkets utformningansvar
och efterlevnad. l den delen bör kommitténs ocksåöverväganden
inbegripa försäkringsbolag. Kommittén bör också uppmärksamhetägna

reglerna s.k. jävskrediter. Om kommittén det finns skälattom anser
för det, kan den också andra rörelseregler.överse

Regler ledning och delegeringom

l krisens efterdyningar har styrelse- ledningsfrâgoroch liksom olika
ansvarsfrágor fått uppmärksamhet. En de särskildaöversyn reglerstor av

finns styrning och ansvarsfördelning inom banker bör lgöras.som om
det sammanhanget bör motsvarande regler för försäkringsbolagäven ses

löver. samband härmed bör det motiveratövervägas ha andraär attom
regler i dessa avseenden för fallet bankaktiebolag och för-ärsom nu- -
säkringsbolag förän allmänna aktiebolag. l detta sammanhang bör
beaktas kreditmarknadsbolagen och värdepappersbolagen omfattasatt av
aktiebolagslagen och därmed delvis andra regler styrning ochatt om
ansvarfördelningen mellan bolagsorganen gäller för dessa bolag. Aktiebo-
lagskormnittén Ju 1990:08 har aktiebolagslagensöver reglersett om an-
svarsfördelningen mellan bolagsorganen och lagens sanktionssystem och
överlämnat delbetänkande SOU 1995:44 behandlar dessa frågor.ett som
Aktiebolagskommitténs överväganden förslagoch intresse förär ävenav
regleringen instituten på finansielladet omrâdet. Kommitténs närmareav
överväganden dessa frågor bör ske i ljuset de förslagav av som presen-

i aktiebolagskommitténs betänkande.terats

Vissa sekretessfrágor

Det har uppmärksammats reglerna sekretess, såsom de tolkats, haratt om
upphov till svårigheter bl.a. vid förvärv banker och vidgett kredit-av

givning till kreditmarknadsbolag. En sekretessreglemaöversyn förav
banker och kreditmarknadsbolag kan därför aktuell.vara
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Tillsynen

Ett starkt samband råder mellan utformningen rörelsereglema och ut-av
formningen tillsynsverksarnheten. önskvärtDet kommitténär medattav
utgångspunkt från de övergripande målen för tillsynen den skallatt-
bidra till finansielladet stabilitet och effektivitet ochsystemets ett gott
konsumentskydd värderar hur angelägna olika tillsynsuppgifter är.-
Kommittén ibör det sammanhanget uppmärksamma de synpunkter som
förts fram i Bankstödsnämndens tidigare nämnda i Riksrevi-rapport,
sionsverkets Statens tillsyn de finansiella marknadernaöver RRVrapport
1994: 15 och i Finansinspektionens skrivelse till Riksrevisionsverket den
22 december 1994 med anledning dnr 119-295894.rapportenav

Kommitténs överväganden i dessa frågor bör göras bakgrundmot av
analys vilka fordras för tillsynsarbete i enlighetatt etten av resurser som

kommitténs förslagmed skall kunna utföras. Kommittén bör i det sam-
manhanget inte bara önskvärd ambitionsnivâ också uttala sigutanange en

tillsynsarbetets inriktning vid oförändrad resursnivâ för inspek-om en
tionen. det sammanhangetl bör kommittén beakta deäven krav som
medlemskapet i EU ställer, såväl i form inspektionens deltagande iav
utvecklingen det regelverket området inspek-av gemensamma som
tionens samarbete med utländska myndigheter.

Kommittén bör också i vilken form riktlinjernaöverväga för in-
riktningen på själva tillsynsarbetet skall läggas fast. Styrningen av
inspektionen kan ske olika och med olika metoder.sätt Det är natur-
ligt bestämmelser i lag identifierar inspektionens grundläggandeatt upp-
gifter. Det bör dock vilken grad flexibilitetövervägas dessa reglerav
skall Vidare bör hur övriga riktlinjer förövervägas inspektionensge.
arbete bör utformade, exempelvis i myndighetens instruktion och ivara
dess regleringsbrev.

Vissa frågor revisionom

Enligt gällande regler skall Finansinspektionen enligt huvudregeln inu
banker och försäkringsbolag fleraeller revisorer tillsammansutse atten
med de revisorer valts pä bolagsstämman eller motsvarande delta isom
revisionen. För övriga institut står under tillsyn finns möjlighetsom en
för inspektionen revisorer. Inspektionen har i skrivelse tillatt utse en

föreslagitregeringen förordnandemed revisorer i institutatt systemet av
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tillsynunder reformeras. Sedan remitterat skrivelsenFinansdepartementet
har Finansinspektionen efter ha tagit del remissynpunktemaatt av
utarbetat promemoria. den föreslås det inte skall föreligga någonl atten
skyldighet för Finansinspektionen tillsätta revisorer inspek-att attmen
tionen alltjämt skall ha möjlighet till det. Vidare föreslås denatten
lagstadgade revisionsplikten står inspektionens tillsyni institut undersom

visst skall utvidgas och de bolagsstämman valda revisorernasätt av
skall skyldiga dels utföra revisionsinsatser initieratsdeattvara som av
inspektionen, dels vissa iakttagelser till inspektionen.rapportera

Inom EU pågår för direktiv för-närvarande arbetet med bl.a.ett om
stärkt tillsyn försäkringsföretagbanker, värdepappersföretag detöver och
s.k. BCCl-direktivet. direktivförslagetMycket talar för med veder-att -
börliga justeringar kommer inom kort det kommeratt samt attantas att-
innehålla regler revisorers skyldighet vissa iakttagelseratt rapporteraom
till tillsynsmyndigheten.

Även aktiebolagskommittén har behandlat revisorernas roll. Vidare har
regeringen nyligen föreslagit vissa godkända ochregler auktoriseradeom
revisorer 199495:prop. 152.

Kommittén bör bakgrund aktiebo-de överväganden görsmot av som av
lagskommittén och i ljuset förslag för-regeringens dels bedöma deav om
slag läggs fram Finansinspektionen i den nyssnämndasom av promemo-
rian bör medföra lagändringar, dels utarbeta de förslag i den mån det-
inte sker med anledning inspektionens framställan föranledsav som av-
BCCI-direktivet i den del det revisorer.rör

sanktioneringripanden och

Finansinspektionen har befogenheteri lag vissa ingripa degetts att mot
finansiella instituten. Enligt bankrörelselagen 1987:617 kan inspektionen
bl.a. förbjuda verkställighet banks beslut, sammankalla bankensav en
styrelse och bolagsstämma återkalla banks oktroj eller, detsamt en om

tillräckligt,är meddela varning. Liknande, inte helt överensstäm-men
mande, regler finns finansiella företag.det gäller andra Finansinspek-när
tionen dessutom i intevissa fall uttalanden, rättsligt bindandegör ärsom

avsedda till ledning för de institut stårär underattmen som vara som
tillsyn.

Det grundläggande förbetydelse Finansinspektionens möjligheterär av
fullgöra sitt tillsynsuppdrag sitt förfogandeden till har lämpligtatt att
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instituten.missförhållanden i En kart-avvägda möjligheter ingripa motatt
tillsynsmyndigheternas möjligheter till in-läggning de regler styrav som

följasoch i andra länder börsanktioner i Sverigegripanden och av en
skall särskilti landet. l analysenregler häranalys behovetav av nya

Regelverket bör,bör införas.belysas ytterligare sanktionerfrågan omom
för allautformatdet, sättinte särskilda skäl talar mot sammavara

tillsyn. Kommit-Finansinspektionensverksamhetsformer står undersom
bedönming vilkaåtföljasténs delar böröverväganden i dessa avav en

sådana befogenheter.krävs för utövande avresurser som
de inspektionendetaljerade reglerVidare bör hurövervägas som ger

måste kommitténbedömningeningripa bör Vid denrätt natur-att vara.
blir.reglernas tillämpningligen vikt vid hur förutsägbarlägga stor

finansiella probleminstitut harSpeciella regler för situationer när en

särskilda regler förArbetet behovetbör inbegripa analysäven aven av
harenskilt kreditmarknadsbolagsituationer då enskild bank eller etten

erfordrasråkat finansiella Enligt gällande regler vissi svårigheter. en
för liten skall institutet tillkapitaltäckningsnivå. Om kapitalbasen rättaär

Antingen tillförsmissförhâllandet. två tänkas.l praktiken kan vägar nytt
inledande skedet bank-kapital balansomslutningen. I deteller minskas av

realistisk förkrisen sig ingendera möjlighetenvisade det dock attatt var
nödvändigtfann detåterställa kapitalstyrka. Närvissa bankers attstaten

möjlighetentillförsäkradevidta regleråtgärder saknades attstatensom
Bland föralltid betalningssystemet.ingripa i syfte stabilisera annat attatt

1993:765infördes lagenkomma svårighetertill med dessarätta om
innehåller bl.a.kreditinstitut. lagstatligt till andra Dennastöd banker och
lösa in aktiernaförhållanden,regler under vissa har rätt attatt staten,om

finnstvångsförvaltning. Vidarei underkreditinstitut eller ställa detett
förför statligt stöd kanbestämmelser villkoren prövasatt av enom

ändamålet prövningsnämnd.särskilt inrättad
banker ochbeslutade statliga åtagandetriksdagen år 1992Det attav

infria sinaanknytning skall kunnakreditinstitut med statligvissa andra
för avvecklingtidpunktförpliktelser Någoni tid temporärt.rätt är av

framgår Bestämmelsernaåtagandet vilket lagen.inte bestämd,är omav
dock tids-tvångsförvaltning haraktier ochprövningsnärrmd, inlösen av

1995.begränsats gälla till den 31 decembertill att
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Kommittén bör i sitt arbete överväga bestämmelser rekonstruk-om om
tion krisdrabbade banker och kreditmarknadsbolag införasbörav perma-

och hur de i så fall bör utformas. En studie motsvarandenent systemav
i andra länder torde betydelsefull. Kommittén bör beakta bankerattvara
och kreditmarknadsbolag för inte omfattasnärvarande ackordslagenav
1970:847 och inte heller i avvaktan ytterligare utredning detav- -
förslag till lag företagsrekonstruktion regeringen remitterat tillom som
Lagrådet. Kommittén bör detöverväga lämpligt detär att systemom ge
för insättningsgaranti föreslagits jfr departementspromemoriansom
lnsättningsgaranti, Ds 1995:3 någon uppgift vid rekonstruktion av en
krisdrabbad bank. Promemorians förslag innebär insättningsgarantinatt
träder in först i och med försättsbank i konkurs. Dessförinnan kanatt en
medlen i insättningsgarantifonden inte i anspråk. finnsDet emellertidtas
exempel utomlands på medel i motsvarande fonder kanatt avsattssom
användas för förebyggaäven bankfallissemang, dvs. föratt utgöraatt ett
statligt kontrollerat kapitaltillskott syftar till rekonstruera, ellerattsom
bidra till rekonstruktion krisdrabbad bank.av, en

Det givetvisär vikt kommittén behovetöverväger särskildaattav av
regler för rättssäkerheten i förfarande syftar tillatt garantera ett som
rekonstruktion. Inte minst de konstitutionellaär aspekterna betydelsefulla
i sammanhanget.

Vârdslös kreditgivning

Den vårdslös iär samband med kreditgivning och därigenom vållarsom
skada kan bli skyldig skadan. Vissa begränsningarersätta föratt
skadestándsansvaret finns dock, bl.a. regler preskription. frågaEnom

tilldragit sig intresse efter bankkrisen förutsättningarna förärsom om
skadeståndsskyldighet för befattningshavare inom bar1kema bör förändras.
Vidare fråganhar kriminalisering vårdslös kreditgivning aktualise-om av
rats.

Under 1990-talet har domstolar avgjort flera mål där frågan varit om
banktjänstemän har begått brott i samband med kreditgivning. harMålen
oftast det uppsåtligarört brottet trolöshet huvudman. Med någotmot
enstaka undantag har det dock inte väckts åtal ingåttmot personer som
i banks styrelse eller verkställande ledning. kanDet hittillsvaran-en mot
de erfarenheter ifrågasättas det nuvarande straffrättsliga regelsystemetom
i tillräcklig utsträckning kriminaliserar straffvärda förfaranden i samband
med kreditgivning inom banksystemet. Motsvarande kan gälla risk-annan
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handelvid med valutor ellerhantering, positionertagandet.ex. av
naturlig intederivatinstrument. därvidEn åtgärd är överväga är,attsom

främstför betalningssystemetminst med tanke centrala rollden som
vårdslösa förfaranden vid kredit-bankerna har, kriminalisering även aven

särskilt i sådanariskhantering, fallgivning och i samband med beslut om
omfattande förluster institutsdär vårdslösheten såkan tillleda att ett

solvens hotas.
genomgång detKommittén bör denna bakgrund göramot aven nuvaran-

de de förslag denstraffrättsliga på området och lämnaregelverket som
föregåsbehövs. till kriminalisering skall dockFörslaganser av en nog-

skall varandra.analys, varvid olika intressen vägas motgrann
kriminalisering medverka till upprätthållaEn vårdslöshet kan attav

stabiliteten därmed i betalningssystemet. sådani bankväsendet och En
för kreditinstituten och dessasstabilitet inte uteslutande intresseär ett

och medborgarna.också i hög förägare gradutan staten
kriminaliseringMot detta skall sådan skulle kunnavägas mot-att en

verka ambitionerna kreditgivning och riskhanteringenkontrollen överatt
i första hand skall kreditinstituten änutövas staten.snarare avav

effektiv straffbestämmelseAv betydelse i hursammanhanget ärstor en
fördelarna kriminaliseringdenna karaktär skulle och medav envara om

står i myndigheterna måste lägga jfrproportion till de nedresurser som
199495:23 och l99495:JuU2.52 bet.prop. s.

sådan samladKommittén skall lämna sina förslag bakgrundmot av en
bedömning. skallOm förslag ytterligare kriminalisering, beräk-tillges en
ning behövas för upprätthålla degöras de kan attav resurser som nya
straffbuden sådana omprio-och förslag lämnas till hur genomresurser,
ritering eller på tillföras utredningar detta slag.skall kunnasätt,annat av

Frågan för befattnings-förutsättningarna för skadeståndsskyldighetom
havare inom kreditinstitut skall förändras bör behandlasbanker och andra

aktiebolagskommitténs överväganden i näraliggandebakgrundmot av
frågor.

Allmänna synpunkter

utredningsarbetetEn allmän utgångspunkt för den svenska lagstift-är att
ningen regelsystemetskall förenlig med det inom EU.gemensammavara

informeraKommittén bör i övrigt i alla relevanta avseenden sigäven om
och tillämpning i jämförbaraanalysera regler och reglers andra länder.
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En utgångspunkt arbetet bedrivasskall från samhälls-är att ettannan
ekonomiskt Kommitténperspektiv. skall vidare beakta direktivde dir.
1992:50 regionalpolitiska konsekvenser, 1994:23 prövningom om av
offentliga åtaganden och 1994: 124 jämställdhetspolitiska konsekven-om
ser utfärdats till samtliga kommittér och särskilda utredare.som

Utredningsarbetet föreskall avslutat utgången år 1996. Kom-vara av
mittén skall det möjligt lämna delbetänkanden. Kommittén börär sär-om
skilt beakta vad kommer i BCCl-direktivet tidpunktenattsom anges om
för dess ikraftträdande införlivandeoch i medlemsländernas regelverk.

Tryckt av
REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1995
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fördragetenlighetmed det artikel 189b angivnai ii
fötlikningskom-förfarandetU,medbeaktande det avav direktivförbindelser dettaiDefinitionen nära4 avutkastet dengodkända 11 majmittén gemensamma av hindrarmedlemssta-minimikrav intebyggerpå somoch1995 andrasituationerden påfrån tillämpa ävenattterna

definitionen.deän somavsesav
följande:medbeaktandeav

händelserhar det lämpligtvisat iVissa1 är attatt en den endadirektivettillämpningen utgörVid avrådsdirektivfördelavseendenandra preci-vissa att betydandedelförvärvomständigheten avatt av envilket kreditin-allmännaregelverkdet inomsera ägarintressekapitalharskett,intei sigbolags omettvärdepappersföretagochförsäkringsföretag,stitut, tillfälligendastförvärvatskapitalandelen som endirek-får verksamhet,nämligenfondföretag bedriva företagetsinflytandeplacering inte övergersomdirektiv77780EEG° och 89646EEG, 73tiv ekonomiskainriktning.ellerorganisation239EEG5 och direktiv 792679249EEG,
9322EEG7OOEEGUS direktivoch 9296EEG,

tillsy-85611EEG syfte skärpadirektivoch i att utövande tillsyns-effektivttillHänvisningenlikartadedessaområden. önskvärtDet ett avär attnen gruppbaseradomfattatuppgiftermyndigheternasfinansiellahela sektorn föråtgärdervidtas inom
företag bestämmel-finansiellttillsyn näröver etttjänster.

det. sådanaföreskriver lgemenskapsrätteniserna tillstånd söksvilkamyndigheterhosdefall måste25.8.1993, 10.EGT C 229, s.nr behörigamyndighetervilkakunna äravgöra attsom52,19.2.1994, 15.EGT C s.nr finansielladettagruppbaseradtillsyn överutövayttrande den EGTEuropaparlamentets 9 1994 nrav mars företag.ståndpunktRådets91,28.3.1994,61.C gemensamma avs. och29EGT C 213.3.8.1994,den juni 19946 nr s.den oktober EGTEuropaparlamentetsbeslut 26 1994 nrav
C 323,21.11.1994,56.s. hem-ömsesidigterkännandeochPrinciperna omomändratDirektivet30.° EGT 322,17.12.1977,L senasts.nr enskildamedlemsstaternasdelandstillsynkräveratt30.12.1989,direktiv89646EEGEGT L 386,nrgenom meddelaauktorisa-skallmyndigheterbehöriga inte1.s. fallsådanaskall auktorisationenieller återkallaändrat tionDirektivetI EGT 228, 16.8.1973,L senasts.nr ellerdenfak-direktiv EGT L 228, 11.8.1992, verksamhetsplanen,lokaliseringen9249EEG därnrgenom

finan-1. detverksamhetenklarttiskt utövade visars. attDirektivet ändratf EGT 63, 13.3.1979,L senast medlems-s. valt inr siellaföretagethar rättssystemetendirektiv 9.12.1992,9296EEGEGT L 360,nrgenom gällersyfte undgådei strängarenormersomstat att1.s. område detmedlemsstatinomi varsen annan7 11.6.1993,27.EGT L 141, s.nr hu-bedrivaför avsikt sinbedrivereller har attDirektivet ändrat31.12.1985.l EGT 375,L senasts.nr företagfinansielltverksamhet.vudsakliga Ett ärsomdirektiv88220EEGEGT 19.4.1988,L 100,nrgenom auktoriserat denskall ijuridisk vara31. personens.
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medlemsstat vilken det hari stadgeenligasitt eller desssäte. ning ochorganisation administrationavfinansielltEtt företag inte juridisk redovisning.ärsom en person
skallha huvudkontorsitt denmedlemsstatdär deti

auktoriserat.är Dessutomskall medlemsstaterna Medtanke16 deteftersträvadepå syftet lämpligtdetarkräva finansielltföretaghar huvudkontoriatt ett medlemsstaternatillser gal-dennaskyldighetatt attsin ursprungsmedlemsstatoch det faktisktbedri-att ler alla de tillfällen då sådanarevisorupptäckerenverksamhetdär.ver omständighetervid fullgörandet uppdragisinaavföretag har förbindelser finanmednäraett som ett
siellt företag.8 Det lämpligt föreskrivautbyteär informationatt av

mellandebehörigamyndigheternaochmyndigheter
eller krafti uppgiftsin bidrar till Revisorernasskyldighet17 vid behovmeddeladeorgansom av att att
stärkastabilitetenhosdct finansiella behörigamyndigheterna förhållandenochFör vissasystemet. ombevarainformationenskonfidentiella beslut finansielltkaraktär rörande företag deatt ett som upp-skallantalet hållasmycketbegränsat. täcker vid fullgörandet uppdrag hossinamottagare ettav

icke-finansielltföretag ändrar inte i sig arten av
derasuppdraghosdettaföretag, hellerdetinte sätt

handlingar9 Vissa såsombedrägerioch insiderbrott vilket fullgöradebör uppgifterdär.sina
påverkar det finansiella stabilitet ochsystemets
integritet, andra företag finansiellaäven när än Antagandet18 detta direktiv lämpligastedetutgöravföretagberörs. för de eftersträvadeuppnå målenoch dåsättet att

särskilt stärkande de behörigamyndigheternasav
befogenheter.Direktivetbegränsar till detsig mini-nödvändigt10 Det fastställaundervilka förut-är att krävsför dessamål och gårnå intemum som attdet nämnda informationsutbytetsättningar ovan vad nödvändigtför syfte.dettautöver ärsomskalltillåtas.

När det föreskrivs informationenfår11 offentlig-att
endast med de behörigagöras myndigheternas HÄRMEDFÖRESKRIVSFÖLJANDE,uttryckliga tillstånd får dessa, så lämpligt,när är

ställa krav villkor för tillståndet.stränga som

Artikel 1Utbyte information12 bör ocksåtillåtas mellanåav
sidande behörigamyndigheternaoch å andraena

Varje gånguttrycketfinansiellt företag förekommersidancentralbankeroch andra medliknande iorgan dettadirektivskalldetuppgifter derasegenskapi myndigheter ersättasmonetära avav
förekommandefall, andrai myndighetermedsamt,

uppgift tillsyn betalningssystemen. kreditinstitut dettautöva direktiv ändrar direktivenöver näratt - 77780EEG och89646EEG,

lämpligt13 Det direktiv införa85611EEGär i försäkringsföretag dettadirektivändrardirekti-att när-tystnadspliktoch möjlighetertill 73239EEG, 9249EEG, 79267EEG ochsamma 92samma veninformationsutbyteför myndigheterde auktori- 96EEG,som
och tillsyn fondföretagoch andrautövar överserar

företag medverkar sådanverksamhet föri värdepappersföretagsom som detta ändrardirektivnär-de myndigheter auktoriseraroch övervakarsom direktiv9322EEG,
kreditinstitut,värdepappersföretagoch försäkrings-
företag. företag för kollektiva överlåtbarainvesteringari vär-- depapperfondföretag eller företag medverkarisom

deras affärsverksamhet detta direktiv ändrarnärGenom14 dettadirektivsamordnasalla debestämmel- direktiv85611EEG.utbyte informationmellanmyndighe-rörsersom av
hela finansiellainom den sektorn direktivenligtter

9322EEG.
Artikel 2

15 För stärkatillsynen finansiellaföretagochöveratt Följandedefinitionskall läggastillskyddetför deraskunderbör det föreskrivasatt enrevisoromgåendeskall till de behörigarapportera
myndigheterna femtedå han, strecksats,enligt vad artikelföreskrivs i direktivi 77780i 1somsom -dettadirektiv EEG,underfullgörandet sitt uppdragfårav
kännedom förhållanden riskerar allvar-om som att
ligt påverka finansielltföretagsfinansiellaställ- punkt i artikel direktivett 1 i 9249EEG,som-
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kunna övervakaskallde fortlöpandeförpunkt artikel direktiv9296EEG,i 1 i attattsom m,- efterlevs.punktdennabestämmelsernai
direktivpunkt artikel 9322EEG:i i15, 1som-

Artikel 3förbindelsen: där eller flerasituation tvånära en
juridiska förenadefysiskaeller ärpersoner genom

direktivartikelinfogas 8 ipunkt skall iFöljande
direktiv 79267EEG:artikeloch 8 i73239EEG iinnebärande innehav,direkt ellerägarintresse,a ett

kontroll ellereller20% rösternagenom av merav
företagkapitalet elleri försäkringsfo-skallkrävaett Medlemsstaternala. att

belägnaskall ihuvudkontor sammavararetagens
stadgeenligaSalederasmedlemsstatsomb kontroll, innebärandeförbindelsemellanett m0-

derföretagoch dotterföretag alla de falliett som
och direktivomfattas artiklarna 1.2 i 831.1 direktivartikelinfogas 3 iav skall iFöljandepunkt

förbindelse349EEG, eller likartad mellanen 77780EEG:företag.fysiskeller juridisk ochnågon ettperson
dotterföretag till dotterföretagskallVarje ett följande:skallkrävaMedlemsstaterna2a.moderföretagetdotterföretagtillocksåansessom

företag.vilket står dessaöver ochjuridiskaKreditinstitut år personer somsom- stadgeenligtlagstiftningharnationellaenligtsin ett
medlemshuvudkontoriskall ha sittsäte sammaförbindelseskall därsituationSom ävennära stadgeenligaanses sitt säte;en statsomkontrolle-flerafysiskaellerjuridiskatvåeller personer

huvudkontorskall ha ivaraktigförbindelsetill och sittAndra kreditinstituten sammarasgenomen - ochauktoriserat iinstitutden medlemsstatsomperson. verksamhet.bedriverfaktisktvilkenden
DirektivetEGT 193, 18.7.1993,L senasts.nr

direktiv EGT90605EEGändrat nrgenom
16.11.1990, 60.317,L s.

Artikel 4

slutetFöljandestyckenskall läggastill i av direktivartikelinfogas 16 ipunkt skal iFöljande
9296EEG:direktivartikeloch 15 i9249EEG i

direktiv 77780EEG,artikel 3.2 i-
medlemssta-fårpunkternahinder 1-4Sa, Utan av

behörigainformationsutbytemellan detillåtaternadirektiv 9322EEG,artikel i3.3- myndigheternaoch

deför tillsynmedmyndigheter överdirektiv organartikel 73239EEG,8.1 i ansvar-- företagslik-finansiellamedhar befattningsom förfaranden,liknandekonkursochvidation,
direktiv 79267EEG:artikel i8.1- deför tillsynmedmyndigheter över perso-ansvar- för-lagstadgadför revisionavansvararner somförbindelsermellandetfinnsdet dessutomOm nära vätdepappersföre-sakringsföretags,kreditinstituts,juridiskaoch andrafysiskaellerföretagetfinansiella ellerräkenskaper,ochandrafinansinstitutstagsmyndigheternaendastbehörigaskall depersoner hind-förbindelserdessaauktorisation intebevilja försäkringsföretagförom oberoendeaktuarier som-effektivtillsyn.frånmyndigheterna utöva företagatt tillsyn dessaen lagstadgadrar överutövar samt

övervakadessaaktua-uppgiftde med attorgan
rier.skallockså tillståndmyndigheternabehörigaDe vägra

administrativabestäm-förordningarellerlagar,om bestämmelsenförstatillämpar iMedlemsstaterförgäller eller fleratredje land,melseri somett ensom uppfylls:följandevillkorskallkrävastycket minsttill vilka företagetharfysiskaeller juridiska attpersoner
vidförbindelser,eller svårigheter tillämpningennära genomföraskall användasförInformationen atthindrarmyndigheternafrånbestämmelser,dessa --attav övervakningeller dentillsyn iden utöva angessomtillsyn.effektivutövaen stycket.första

sammanhangdettainformation imyndigheterna finan- Denskall kräva debehörigaDe mottassomatt - enligtpunktomfattas tystnadspliktförserdemmederforderligauppgifterföretagensiella av
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När informationenhärrörfrån medlems- Medlemsstater tillämpar bestämmelsenförstaienannan- somfår den vidarebefordrasinte uttryckligt stycketskall kräva följandestat minst villkor uppfylls:utan atttillstånd från de myndigheter har lämnatsom ut Informationenskall användasför utföra denden, och då endastför de förändamål vilket att- uppgift förstastycket.imyndigheten tillstånd.givit sitt somanges
informationDen sammanhangdettaisommottas- omfattas tystnadspliktenligtpunktMedlemsstaternaskallmeddelakommissionenochde av

andra medlemsstaternavilka myndigheter,personer När informationenhärrör från medlems-enannanoch -har tillåtelse informationorgan som att motta får den vidarebefordrasinte uttryckligtstat utanenligtdennapunkt. tillstånd från de behörigamyndigheter harsom
lämnat den,och då förendastför de ändamålut
vilket dessamyndigheter tillstånd.givit sittFöljandepunkt skall infogasi artikel 12 direktivi

77780EEGoch artikel direktivi 25 i 9322EEG: Om medlemsstatsmyndigheterelleren organ som
förstai stycketutför uppgiftsin upptäckaavses att

och utredaöverträdelsermedhjälp personersomav5a. hinderUtan punkterna får medlemssta-1-4av sin särskildakompetens dettautseddaärgenomtillåta informationsutbytemellan de behörigaterna och anställdainte denoffentligaförvalt-inomärsommyndigheternaoch kanningen, möjlighetentill det informationsutbyte
förstai stycketutsträckastill omfattasomavses attmyndighetermed för tillsyn deöveransvar organ dessa- enligtdevillkor föreskrivs andraipersoner somhar befattning finansiellamed företagslik-som stycket.vidation,konkursoch liknandeförfaranden,

För genomförande andrastycket strecksatsensistaavmyndighetermed för tillsyn deöveransvar skall deperso- myndighetereller första- iorgan somavsesför lagstadgad för-revisionner som ansvarar styckettill deav behörigamyndigheter lämnat utsomsäkringsföretags,kreditinstituts,värdepappersföre- informationen identitetoch exaktuppge ansvarsom-ochandrafinansinstitutsräkenskaper.tags rådeför de får tillgångtill denna.personersom

MedlemsstaternaskallmeddelakommissionenochdeMedlemsstater tillämpar bestämmelsenförstaisom andramedlemsstaternavilka myndigheterellerstycket organskall kräva följandeminst villkor uppfylls:att får informationenligtdennapunkt.som motta
informationenskall användasför denutövaatt- Kommissionenskall föreden december31 2000upp-tillsyn förstastycket,isomanges tillämpningen bestämmelsernarätta rapporten om avdennai punkt.deninformation dettai sammanhangsommottas- omfattas tystnadspliktenligtpunktav

I artikel4. 1.7.i direktiv och artikel77780EEG i 25 i
direktiv9322EEG skallpunkt medföljande:6 ersättasinformationenhärrör frånnär medlems-en annan- får den vidarebefordrasinte uttryckligtstat utan 6. Bestämmelsernatillstånd från dennai artikel skallde myndigheter har intelämnatsom ut hinderför behörigden, och då utgöra myndighet lämnaendastför de ändamålför vilket en att utinformationmyndighetengivit tillstånd.sitt

till centralbankeroch andra med liknandeorgan- uppgifteri dessasegenskap myndig-Medlemsstaternaskallmeddelakommissionen monetäraochde avheter,ochandra medlemsstaternavilka myndigheter harsomtillåtelse informationenligtdennapunkt.att motta förekommandei fall till andra myndighetermed- uppgift tillsyn betalningssystemutöva över
Följandepunkt skall infogas artikeli direktiv12 i för dessaskall kunnafullgöra uppgifter,sina inteatt77780EEG, artikeli direktiv16 i 9249EEG, i arti- heller skall bestämmelserna hinder för dessautgörakel 25 direktivi och9322EEG artikeli direktiv15 i myndighetereller till debehörigamyndighe-attorgan9296EEG: vidarebefordrasådaninformation nöd-ärterna somvändig för uppfylla de syften framgåratt som avpunkt information4. dettasammanhangisommottas5b. Utan hinder punkterna får medlems-1-4,av skall underkastadtystnadspliktenligtdennaarti-varaför stärkastabilitetenoch hosintegritetenstaterna att kel.det finansiella tillåta utbyte informationsystemet avmellande behörigamyndigheternaoch myndigheter

eller enligt lag för Följandeär ansvariga punktorgan skall infogassom artikel direktivatt i iupp- 16täckaochutredaöverträdelser bolagsrätten. 9249EEG och i artikel direktiv15 iav 9296EEG:
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företaget, vidräddaförsökengageradibehörigafår tillåta deMedlemsstaterna5c. att yppasmyn- tvistemålsförfaranden.informationdigheterna lämnaatt ut

andra med liknandecentralbankerochtill organ- med-hindra2skallpunkt inteVad isägssomegenskap myndighe-uppgifter derasi monetäraav infor-utbytamyndigheterbehörigalemsstaternas attochter, andradirektivellermeddettaenlighetmation i som
medverkarföretagförellerfondföretaggällerför somfall till offentligamyndig-förekommande andrai- skallinformationsådanaffärsverksamhet.Förderasiuppgiftmed tillsyn betalnings-heter utöva överatt punktenligttystnadspliktgallasystem

för utbytesamarbetsavtalfår ingåMedlemsstaterkanuppgifter, 4.skall kunnafullgöraför dessa sinaatt tredjemyndigheterimed behörigainformationde behö-eller tilltillåta dessamyndigheter avattorgan överlämnasinformationdenland endastvidarebefordra informationmyndigheterna sådanriga somom medlikvärdigtystnadsplikt minstomfattas ärsyftennödvändigför uppfylla deär somavsomattsom artikel.föreskrivs dennaden iInformation dettaframgår punkt i4. sommottassomav tystnadspliktunderkastadskallsammanhang vara
dennaartikel.enligt förtroligerhållermyndigheterBehöriga5. som

användafåreller 3punkterna2informationenligt
uppgifterfullgörande sinaviddenendast avfogasskallartikel direktiv77780EEGTill 12 i en

lydelse:följandepunkt med
förställsvillkordekontrolleraför att somatt- fondföretagellerverksamhetetablering somavbehörigahindra deartikel skall inte8. Denna affärsverksamhetderasmedverkariföretagsominforma-vidarebefordradenfrånmyndigheterna sådantillsynatt underlättaföruppfylltsoch överattellerclearingorganisationtillenligtpunkterna1-4tion och redo-administrationförverksamhet,rutinerlagstift-nationellerkäntliknande ärsom kontroll,annat organ internvisningsamtavvecklings-tillhandahållaclearing-ellerförning att

marknadernamedlemsstateninågonåttjänster omav sanktioner,meddelaför attsäkerställaför -nödvändigtdettade är attattattanser möjligaellervid försummelserfungerardessaorgan beslutordningadministrativöverklagandeividInforma- avmarknadsaktörssida.frånförsummelser en - ellermyndigheterna,behörigadefattatssammanhangskallsådanti avtion somvaramottas ettsom Medlemssta-tystnadspliktenligtpunktunderkastad
information mottagits inletts enligt arti-tillskall dock domstolsförfarandenvidatt som somterna se -omständigheterfår underdepunktenligt 2 inte kel 51.2.yppas

uttryckligtmedgivandedennapunkti utanavsessom den.har lämnatmyndigheterde behöriga somav skalloch 5 intepunkterna2Vad isägssom
informationhinderför utbyteutgöra av

skall punkt-85611EEGdirektivartikel i50l
finnsflerabehö-följande: därmed detoch medlemsstat3 4 ersättas inoma omerna en

ellermyndigheter,riga
skall föreskriva allaMedlemsstaterna2. att perso- mellanmedlems-medlemsstatsåvälb inom somför de behöriga eneller har arbetatarbetarner som ochmyndigheternade behörigamellanstater,ochmyndigheterna, revisorer expertersamt somage-

myndig-dessauppdraghareller agerat avsomrar uppdragoffentligtmed utövatystnadsplikt. myndigheterbundna Dennaskallheter atttyst-avvara - värdepappersföretag,infor- kreditinstitut,konfidentiellinnebära ingen tillsynnadspliktskall överatt företagfinansiellaandraochfår till någon försäkringsföretagerhålls tjänsten röjasimation som för tillsynmedmyndigheter översammandragellermyndighet, i ieller ansvarutom samtperson marknader,identifikation finansiellaomöjliggörsammanställning avsom
förvaltningsbolagenskildafondföretagenskilda samt

kallade företagnedanoch förvaringsinstitut, likvidation,medsom befattningharsomorgan-kan identifieras,affärsverksamhet,medverkar derasi förfarandenliknande ioch andrakonkurs
straff-omfattasför fallmed förbehålldock derasmedverkarav isom fondföretagochföretagsomlagstiftning.rättslig affärsverksamhet,

lagstadgadrevisionförmedföretagfall fondföretagellerfår, då avDock i ansvarpersonerett ett som - värdepap-kreditinstituts,försäkringsföretags,affärsverksamhethar försatts iderasmedverkari
finansiella institutsandraochpersföretagskonfi-tvångslikvidation,underkastatskonkurs eller

räkenskaper,tredjeinformation intedentiell rör partsom
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vid derasfullgörande tillsynsuppgifter. Om medlemsstatsav myndighetersamt elleren organ somför utlämnandetill förvaltarersätt- förstai stycketutförorgansom sin uppgift upptäckaavses attningssystem, sådaninformation dessa eller utredaav överträdelsermedhjälpsom av personersombehöver för verksamhet.sin Dennaorgan sin särskildakompetens utseddatill dettagenom ärinformationskall underkastadtystnads- och intevara anställdaär offentligainomden förvalt-somplikt enligtpunkt kanningen möjlighetentill informationsutbytesomförstai stycketutsträckas omfattatill dessaavses attenligt de villkor föreskrivs andrapersonerhinderUtan punkterna somfår2-5 medlemssta-av stycket.tillåta informationsutbytemellan de behörigaterna
myndigheternaoch

Vid tillämpning andra stycket strecksatsensistaavmyndighetermed för tillsynöveransvar- organsom skall de myndighetereller förstaiorgansom avseshar befattningmedfinansiellaföretagslikvidation stycknettill de behörigamyndigheter lämnatsom utochkonkursochliknandeförfaranden,eller informationen identitetoch exaktuppge ansvarsområdeför de får tillgångtill denna.personersommyndighetermed för tillsyn överansvar- personermed för lagstadgadrevision försäkrings-ansvar avföretags,kreditinstituts,värdepappersföretagsoch Medlemsstaternaskallmeddelakommissionenochdeandrafinansiellainstitutsräkenskaper. andramedlemsstaternavilka myndighetereller organhar tillåtelse informationenligt dennasom att motta
punktMedlemsstater tillämpar bestämmelsen förstaisom

stycketskall föreskriva följandeminst villkoratt upp-fylls: Kommissionenskall föreden31 december2000upp-rätta tillämpningen dennapunkt.rapporten om avinformationenskall användasför utföra deatt- tillsynsuppgifter förstai stycket,somavses
Bestämmelsernadennai artikel skall inte utgöradeninformation dettai sammanhangmottassom hinder- för behörigmyndighet lämna infor-en att utskall underkastad tystnadsplikt enligtvara mation till centralbankeroch andra med lik-organpunkt nandeuppgifter derasi egenskap monetäraav myn-digheterför dessaskallkunnafullgöra uppgif-sinaattinformationennär härrör från medlems-en inteheller- annan skallbestämmelserna hinderförter, utgörafår den vidarebefordrasinte uttryckligtstat dessautan myndighetereller till de behörigaorgan atttillstånd från de behörigamyndigheter har myndigheternavidarebefordrasom informationsådan somlämnat den,och förekommandei fall endastförut nödvändigförär uppfyllade syften framgåratt somdeändamål myndigheternamedgett.som punkt Information5. dettaiav sommottas samman-hangskall underkastadtystnadspliktenligtdennavara
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andra medlemsstaternavilka myndigheter harsomtillåtelse informationenligtdennapunkt.att motta 10. Bestämmelserna dennai artikel skall inte
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skallåliggadennahet, finansiella värdepappersfö-kreditinstitut, institut, detb sätt attpersonatt samma
uppgifteralla eller beslutförsäkringsföretagoch till med omgåenderapporteraretag samt personer

vid utförandetkännedomuppdragfrån sådanaavdelningar. fåtthanhar om avsom företaguppdrag,beskrivna iundersitt ett soma härrörandefrån kontrollförbindelserhar näraSådantutlämnandefår dock ske endastdå det är utför detvilket hanfinansiellaföretagidetöverförnödvändigt utövande tillsyn.av uppdraget.nämndaovan
Medlemsstaternaskalldockockså till informa-se att auktorise-deförhållandetDet personersomattenligttion mottagits punkterna fåroch3 6 intesom till de behörigadirektiv 84253EEGenligt myn-ratsunder de omständigheter dennaiyppas som avses uppgifter ellersådanadigheterna godi tro ypparpunkt uttryckligt medgivandefrån de behörigautan överträdelsebeslut punkt intei 1 utgör ensomavsesmyndigheter lämnat den.som ut föreskriven avtal, lag, ellertystnadsplikt inågonav

och medför helstbestämmelse, någotinte somannan
för dessapersoner.ansvar

20.Artikel EGT 12.5.1984,5 ° L 126, s.nr
Direktivet14.8.1978,EGT L 222, 11.s.nr

direktiv 90605EEG EGTändratsenast genomFöljandeskall införas 317,16.11.1990, 60.Lnr s.
direktiv artikel77780EEGi 12a,som-

Artikel 6
artikeldirektiv9249EEGi 16a,som- kraft förord-delagar,Medlemsstaternaskall isätta

nödvändigaförbestämmelseroch andraningar ärdirektiv9296EEG artikeli 15a, somsom- skallden juli 1996.Defölja dettadirektiv 18att senast
detta.underrättakommissionengenast omdirektiv 9322EEG artikel ochi 25a,som-

dessabestämmelserskall demedlemsstatNär antarendirektiv 85611EEG artikeli 50a:som direktivelleråtföljasinnehålla hänvisningtill detta- aven
fö-offentliggörs.sådanhänvisning de NärmarenärenföreskrivaMedlemsstaternaskall åtminstoneL skall skallreskrifter hur hänvisningen varjegörasom

utfärda.medlemsstatsjälvenlighetmeddirektiv 84253EEG,varje, ia att
auktoriserad finansielltföretagi ettpersonsom överlämnaskall till kommissionenMedlemsstaternaartikel direktivutför 78660EEG,i 51 iett nationelllagstiftningbestämmelsertill centrala itexternaartikel direktiv ellerartikel37 i 83349EEG 31 i område omfattas dettade detinom avantar somsomuppdragellerdirektiv 85611EEG angivet annat direktiv.föreskrivetuppdrag lag, skyldig omgåendei är att

till de behörigamyndigheternaallarapportera
uppgifter beslut företageller rörandedetta som Artikel 7fått kännedom utförandethan har vid sittom av

ägnadeuppdrag, är attsom medlemsstaterna.direktiv riktar tillsigDetta
föt-påtagligöverträdelse lagar,utgöraen av- ordningarellerbestämmelser vill-reglerarsom

för auktorisationeller regle-koren särskiltsom Utfärdat Brysselden 1995.i 29 junifinansiellabedrivandet företagsverksam-avrar
het,

finansiella företagetsfortsattapåverka det EuropaparlamentetsPâ- drift, eller rådetsPâ vägnarvägnar
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