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statsrådetTill och chefen för Justitiedepartementet
Laila Freivalds

beslut den december chefenGenom 12 1996 bemyndigade regeringen
för Närings- och handelsdepartementet tillkalla särskild utredareatt en
med uppgift de regler i revisorslagen reglerar ägandetöveratt se som

revisionsbolagen, revisorernas möjligheter sådanutövaattav
verksamhet saknar samband med revisionsutövning och de reglersom

krav på auktoriserade revisorer måste delta vid revisionenattom av
vissa bolag återfinns i aktiebolagslagen mil. lagar.större som

Med stöd detta bemyndigade förordnades den 199717av mars
ekonomie doktor Gunilla Bommalm-Jardelöw särskildatt vara
utredare.

förordnades denSom april 1997 departements-7experter
sekreteraren Marianne Förander, Finansdepartementet, professorn och
auktoriserade revisorn Ulf HandelshögskolanGometz, vid Göteborgs

kanslirådet Gårdmark-Nylén,universitet, Margareta Närings- och
handelsdepartementet, departementssekreteraren Herrnanrud,Karin

direktörenFinansdepartementet, Martin Johansson, Svenska
Revisorsamfundet kanslichefenSRS, Christer Lefrell, Revisors-

Staffannämnden, hovrättsassessom Lind, Justitiedepartementet,
advokaten Stefan Lindskog, generalsekreteraren Markland,Björn
Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och departements-

Stridsberg, och handelsdepartemenetet.sekreteraren Närings-Lena
förordnades16 november 1998 departementsrådet CharlotteDen

handelsdepartementet,Zackari, ochNärings- iatt expertvara
utredningen.

Till sekreterare anställdes från med denoch 1 1997mars
Lars-Åkekammarrättsssessom Ström.

Utredningen har antagit Revisionsbolagsutredningen.namnet
Utredningen får härmed överlämna betänkandet Oberoende, ägande

och tillsyn i revisionsverksamhet härmedSOU 1999:43. Uppdraget är
slutfört.

Göteborg i 1999mars

Gunilla Bornmalm-Jardelöw

/Lars-Åke Ström
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Sammanfattning

revisionsverksamhetBegreppet

revisors-revisionsverksamhet bör klarläggas ibegreppetInnebörden av
lagen.

gransknings-utförandeskallrevisionsverksamhetMed avses av
följerekonomisk informationochförvaltningavseendeuppdrag avsom

iavtal ochellerstadgarbolagsordning, utmynnarförfattning, ensom
flerahandling ägnad för äneller ärintygeller ettrapport somen annan

föranledseller biträderådgivninglikasåuppdragsgivaren, annat avsom
granskningsuppdrag.vidiakttagelser ett

revisionsklient intebiträde tillellerRådgivning annat somen
utförandet revisions-vidiakttagelserrevisorns ettföranleds avav

begreppetinte längre omfattasskallrådgivningfriståendeuppdrag av
biträderådgivning ellergällerrevisionsverksamhet. Detsamma annat

icke-revisionsklient.till en

rådgivningFristående

föravgörandeskallfunktionprimärarevisionenslagstadgadeDen vara
sambandsaknarverksamhetsådanmöjligheterrevisorns utövaatt som

behovsamtliga intressentersinnebärrevisionsutövning. Dettamed att
tillgodoses.kunnamåsteinformationekonomiskoffentligtrovärdigav

rådgiv-friståendevidaktualiserasoberoendeproblematikDen som
vidaktualiserasproblematikdenfrånprincip inteiskiljer signing som

emeller-rådgivningFristående utgörrevisionsrådgivning.ochrevision
oberoende.revisornsnödvändigt hottillkommande, inte mottid ett

med sådanrevisionsklienterbiträdamöjligheterRevisorernas att
friståenderevisionsutövningmedsambandsaknarrådgivning som

irevisorsjävbestämmelsernadagirådgivningbegränsas omav
revisorslagen.generalklausulen iochm.fl. lagaraktiebolagslagen av

kan rubbarådgivningsådanallinnebärBegränsningen att som
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förtroendet till revisorns opartiskhet eller självständighet i revisions-
uppdraget inte får tillhandahållas. Motsatsvis får sådan rådgivning som
inte kan tillhandahållas.rubba förtroendet Utredningen föreslår ingen
ändring i sak. prövningen gränsdragningenFör mellan förtroende-av
rubbande och icke förtroenderubbande rådgivning föreslås särskilden
lagfäst analysmodell. Den i avsnittet Utredningens förslagpresenteras
till analysmodell- reform.en

Rådgivningen till icke-revisionsklienter

Någon ytterligare begränsning den rådgivningsverksamhetav m.m.
tillhandahållerrevisorer andra revisionsklienter bör inte införas.änsom

oberoendeRevisorns

opartiskhet självständighetEtt uttryckligt krav på och

Revisorslagen bör kompletteras med regel enligt vilken det uttryckli-en
åligger revisor sin revisionsverksamhet med opartisk-utövaattgen en

het och självständighet och objektiv i sina ställningstaganden.att vara
Med uttrycket opartiskhet och självständighet dels revisornsavses

faktiska och självständighet,opartiskhet vilket revisorns förmågaavser
hänsyn samtliga omständighetertill betydelse föräratt ta som av

granskningsuppdraget dvs. objektiv revisionsberättelseatt avge en
omständigheter,inte till några andra dels synbararevisornsmen

självständighet, vilketopartiskhet och frånvaro sådanaavser av
föranleder omvärldenomständigheter ifrågasätta revisornsattsom

förmåga opartiskhettill objektivitet. Revisorns och självständighet skall
därvid de häremot faktisktrelateras till hot uppkommer ellersom synes
uppkomma, de åtgärder revisorn kanoch vidta för balanseraattsom
effekten förekommande hot.av

lagfást analysmodellEn

självständighetopartiskhet ochPrövning av

revisor revisionsverksamhet skallEn skyldig förutövar attsom vara
föreliggervarje uppdrag det omständigheter kan rubbapröva om som

förtroendet för opartiskhet och självständighet.hans Föreligger någon
sådan förhållandena eljest sådanaomständighet eller det finns riskär att
för genomföra uppdragetrevisorn inte kan med bevaratatt ett
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Vadsig uppdraget.elleravböjarevisornskallförtroende, avsäga som
uppdrag gäller intesigavböja eller avsäga ettatt omsagts omnu

i dettill förhållandenamed hänsynuppdraget,kan visarevisorn att
vidtas revisorn,åtgärdererforderligaellerfalletenskilda att avgenom

rubbas.förtroendetfullgöraskan utan att

självständighetenochopartiskhetenHoten mot

föreliggaskallsjälvständighetochopartiskhetrevisornsHot ansesmot
revisornrevisionsgruppi ärnågonellerrevisorn somsammaannanom

iverksam
ekonomiskt eller intresseindirektellerdirekt annathar ett

egenintresse,verksamhetrevisionsklientens
ellerganskningsuppdragetmedarbetetundertidigareantingen

vilkasställningstagandengjorthargranskningsuppdragvid annatett
ellerigranskningsuppdraget,ledmåsterevisorn pröva ettriktighet som

tillråd i frågahar lämnatrådgivningsuppdragfriståendevid somett
självgranskning,granskningsuppdragetomfattasdelnågon av

klientenför ellertalesmanharuppträder eller uppträtt motsom
partsställning,

vänskap/till klientens ledningrelationpersonlighar näraen
skrämsel.reaktionerinför klientensobehageller kännerförtroende

organisatoriska kravGrundläggande m. m.

ochopartiskhet, självständighetrevisornssäkerställagrundeniFör att
grundläggande verksamhe-hurkrav påvissaställasmåsteobjektivitet

åtgärderkvalitetshöjandeorganiserad allmäntskallgenerelltten vara
uppdrag.enskildakontrollbyrâinteminklusive av

jävshänseendeiutförskontrollByråintem person somenavsom
balanserakontroll förkan interevisorn attmed ersättajämställs extern

vidbetydelsetillmätasdock kunnakontroll börhot.visst Internett
sådana,falletenskildadeti är trotsförhållandenaprövning av om
gransknings-fullgöraskall kunnarevisorn ettförekommande hot, att

åtgärder.ytterligarevidtabehövauppdrag attutan

Åtgärder hotbalanserakansom

ochopartiskhetrevisornsÅtgärder balansera hotkan motsom
tredjekontrollåtgärder part.självständighet är externa genom en

revisornsriktigheten ihotbalansera närkanåtgärderinformativa
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ställningstagande granskningsuppdrag ifrågasätts.i finnsDet dockett
vissa situationer får räkna medI hot revisornsgräns. att ett motmanen

opartiskhet, självständighet och objektivitet så allvarligt, ellerär av
uppdragsintressentema upplevs allvarligt,så förtroendet förattsom
revisorn han avstår från ellerkräver sig uppdraget.avsägeratt

Uppdragen skall dokumenteras

lagstadgad skyldighet dokumentera uppdrag iEn revisionsverk-att
samheten införs. Vidare utvidgas dokumentationsskyldigheten att
omfatta sådan information väsentlig för revisornsäräven attsom

självständighet skallopariskhet och kunna bedömas i efterhand.
ha fullgjorts innanDokumentationen skall revisionsberättelsesenast

eller utlåtandeannat avges.
skall framgåårsredovisningen rådgivningsuppdragensAv art.

Förtroenderubbande sidoverksamhet

nuvarande möjligheten för revisionsbolagDen utövaatt annan
revisionsverksamhetaffärsverksamhet sidoverksamhet slopas.än

fortsättningsvismöjlighet förbehålls endastDenna revisorn personli-
viss vidgning den nuvarande förEn vad inte skallgränsengen. av som

förtroenderubbande verksamhet föreslås också. det skallMenvara
alltid ingripa sidoverksamhetenmöjligt sådan elleräratt artvara om av

osäkerhetomfattning det kan råda vilka affars- elleratt om
likaså den oftasidointressen revisorn har, kan komma attom

ifrågasättas revisionens intressenter. ingripandeEtt skall också alltidav
revisorn sådan verksamhetkunna göras utövarom som anses som

skamlig eller skum.

Tillsynen

illsynens omfattningT m. m.

tillsynsuppgiftRevisorsnämndens Fullständig tillsyn skallavgränsas.
fortsättningsvis omfatta endast sådana granskningsuppdrag följersom

avtalförfattning, bolagsordning, stadgar eller och i ettutmynnarav som
intyg eller eller handling liggaägnad tillärrapport attannan somen

bedömning, likasågrund för utomståendes rådgivning eller annaten
biträde föranleds iakttagelser vid granskningsuppdrag.ettavsom
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ordningen tillsyn godkända och auktorise-nuvarande medDen över
revisionsbolag behålls.rade registrerade revisornrevisorer Harsamt

verksamhet bolag registrera bolagetsin på utan attsatt som
bolagetskall således hittills inte revisornrevisionsbolag, ståutansom

under tillsyn.

Ägande revisionsbolagav

bör finnas lagRegler ägande im.om m.

förvaltningägande, ledning, icke-registreradeReglerna for m.m. av
framgå revisorslagen.skallrevisionsbolag av

Indirekt ägande

skall tillåtet.revisionsbolag innebärIndirekt ägande Detta attvara enav
indirekt bolag delägare ellerfår direkt ellerrevisor genom vara

inskjutetbolag. sådant bolag får dock intesådant Ettbolagsman i ett
revisionsverksamhet och sådan verksamhetverksamhet änutöva annan

samband därmed. Något absolutnaturligt krav påhar attettsom
revisionsverksamhet ställs inteskall driva Detägarbolaget ärupp.

revisionsföretaget.enbart dockDet intetillräckligt bolaget äger äratt
renodlat konsultbolag ägarbolag.möjligt skjuta ettatt som

konfliktinnebär inte någon med reglernaIndirekt ägande om
ägarinflytande.revisorernas

genomföra undersökning hosRevisorsnämndens rätt att ett
revisionsföretag

plats inspektera förhållan-skall ha befogenhet påRevisorsnämnden att
revisionsföretag.dena hos ett

skall skyldigaregistrerade revisionsbolagRevisorer och attvara
vilka företagRevisorsnämnden övrigaunderrättabegäranutan somom

ingår i revisionsgruppen.

under tillsynför företag stårUpplysningsskyldighet intevissa som

revisionsföretag ellerkoncerniingårFöretag ett somsomsom samma
får ieller namnlikhet ingåägarförhållandengrundpå anses sammaav

revisionsforetaget skall skyldiga,gemenskapaffärsmässiga varasom
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Revisorsnämndens tillsyn, efter begäranomfattasde inte attäven avom
sin verksamhet och därmedupplysningarnämndenlämna om

tillsynsmyndigheten behöver föromständighetersammanhängande som
revisionsbolag.registreradeochrevisorersin tillsyn över

behörighetrevisorersGodkända

enligtgodkänd revisor 4 §ändras såm.fl. lagarkap. § ABL10 12 att
revisor.auktoriseradjämställs medrevisorslagen

äldre bestämmelser skall detrevisor enligtgodkänddenFör ärsom
uppfylla kravet pårevisorsexamenfå avläggamöjligtbli utan attatt

kandidatexamen.

Övriga frågor

bosättningskravetfrånundantagEtt

frånmedge undantagRevisorsnämndenmöjligt förbliskall attDet
EES videller i inomi Sverigebosattkravet på statatt en annanvara

föreliggerauktorisation detellergodkännandeansökan omom
skäl.särskilda

yrkesverksamhetskravetfånundantagEtt

frånmedge undantagRevisorsnämndenförmöjligtskall bli attDet
detrevisionsverksamhet,yrkesmässigtpå utövakravet att om

särskilda skäl.föreligger

förslagenKonsekvenser av

tillkom-innebäraförslag någrautredningenstorde inteSammantaget
förslag tillPrinciperna i detillsynen.offentligadenkostnader imande

kanutredningen lämnarrådgivningsverksamhetenreglering somav
inte bara ibranschorganisationemaomfattasredan i dag sägas av

debedömningUtredningensinternationellt. är attSverige ävenutan
vikt viddag läggerrendan irevisionsbyråerochflesta revisorer stor

finna sigockså kommeroch desjälvständighetoch attopartiskhet att
revisions-revisorer ochförslag. Förutredningensmedtillväl rätta

förslag bedömasutredningenseffekternabyråer måste somav
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medföra några kostnads-därmed inte hellertordeFörslagenmarginella.
näringslivet.ökningar för
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Författningsförslag

1995:528i lagenändringtill lagFörslagl om

revisorerom

lagen 1995:528 revisoreri frågaföreskrivsHärigenom omom
följande lydelse,och skall ha3019-22, 249-17,dels 2-5,att

a-f,nio paragrafer, 20skall införas 8 14det i lagendels att nya a-c,
c-f, ochföre 8 14, 14 14 15-17och 30a-b närmastsamt a, a,a

lydelse.följanderubriker§30 avnyaa

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

medlagI denna avses
revisor,auktoriseradgodkänd ellerrevisor:

godkänts enligt 4revisorgodkänd revisor:2. som
auktoriserats enligtrevisor 5auktoriserad revisor: som

revisionsföretag:handels-revisionsbolag:4. en
ellernäringsverksamhetenskildaktiebolagellerbolag som

aktie-handelsbolag ellerellerenligt 10 11 ettregistrerats ett
bolag vari revisor utövaren
revisionsverksamhet.

revisionsbolag:registrerat
revisionsföretag ärett som

aktiebolaghandelsbolag eller
har enligt 9och registreratssom

§§,eller 10
revisions-revisionsgrupp:

företagföretag samt annat som
ägarförhållanden,grundpå av

administrativtavtal eller samar-
anledningellerbete av annan
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får ingå affärs-ianses samma
gemenskapmässiga som

revisionsföretaget,
revisionsverksamhet: ut-

förande granskningsuppdragav
avseende förvaltning och
ekonomisk information som

följer författning, bolagsord-av
stadgar eller avtalning, som

elleriutmynnar rapport etten
eller handlingintyg annanen

ägnad utgöraär attsom
bedömningsunderlag för också

uppdragsgivaren,änannan
likaså rådgivning eller annat

föranledsbiträde som av
iakttagelser vid gransknings-ett
uppdrag,

fristående rådgivning: råd-
tilleller biträdegivning annat en

revisionsklient inne-intesom
fattas revisionsverksamhet,i

revisionsklient: givare av
uppdrag, utförande utgörvars
revisionsverksamhet.

3§
godkännande,Frågorgodkännande,Frågor omom

auktorisation och registreringregistreringochauktorisation
Revisorsnämnden.Revisorsnämnden. prövasprövas avav

Nämnden också tillsyntillsynocksåNämnden utövarutövar
registreraderevisorer ochrevisions-ochrevisorer överöver

revisionsbolagfrågor prövarbolag samtprövarsamt om
åtgärder.frågor disciplinäraNämndenåtgärder.disciplinära om

verksamhetNämnden skall i sinutvecklaverksamhetskall i sin
utvecklingen godfrämjarevisorssed.främja godoch av

revisors-revisionssed och god
sed.

regering-Revisorsnämnden meddelasbestämmelserNärmare avom
en.
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4 §
sökandengodkänd skallrevisorbliFör att

revisionsverksamhet,yrkesmässigt utöva
inom Europeiskaii Sverige ellerbosatt statannanenvara

samarbetsområdet,ekonomiska
underkastad näringsförbud, hai konkurs,varken varavara

förbjudenföräldrabalken,kap. 7§ utövaförvaltare enligt 11 attvara
förbudlagen 1985:354enligt 3§rådgivningsverksamhet motom

underkastad någonfall, ellerirådgivning vissayrkesmässig varam. m.
râdighetsinskränkning imotsvarande stat,annanen

revisorsexamen, ochavlagtRevisorsnämnden hahos4.
revisionsverksamhet.lämpligi övrigtochredbar utövaattvara

skäl,det finns särskildaOm
medgefår Revisorsnämnden

från förstaundantag kravet i
stycket eller1

5 §
sökanden uppfylla de kravskallauktoriserad revisorbliFör att som

Revisorsnämnden ha avlagt högrehosoch 5i 4§ 1-3 samtanges
revisorsexamen.

skäl,Om det finns särskilda
medgefår Revisorsnämnden

undantag § förstafrån kravet 4i
stycket 1 eller

Revisions/öretag och regist-
rering

Verksamhetsformer

§8a
fårrevisorEn utöva

endastrevisionsverksamhet
näringsidkareenskildsåsom
handelsbolagenkelt bolag,eller i

aktiebolag.eller
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b §8
En revisor utövarsom

revisionsverksamhet såsom
enskild näringsidkare skall hålla

verksamhet harinteannan som
naturligt samband därmedett

avskild från denna.
Endast fårrevisor vara

prokurist eller firmatecknare i
revisionsverksamheten.

§8 c
Om revisor utövaren

revisionsverksamhet bolag fåri
verksamheten bolaget endasti
omfatta revisionsverksamhet och
verksamhet har naturligtettsom
samband därmed. För varje
uppdrag revisionsverksam-i
heten skall bolaget yrkes-ien
verksam huvud-revisor vara
ansvarig.

Endast får, direktrevisor
eller bolag uppfyllergenom som
kraven första stycket förstai

eller endastmeningen ägersom
revisionsföretag, delägarevara
eller bolagsman bolaget.i
Endast får styrelse-revisor vara
ledamot, styrelsesuppleant,
verkställande direktör, vice
verkställande firma-direktör,
tecknare eller prokurist i
bolagen.

Andra andrastycket mening-
gäller för styrelse-inteen

ledamöter och styrelsesupp-
enligtleanter utseddaärsom

styrelse-lagen 1987:1245 om
för derepresentation privat-

anställda.
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förVillkor registrering

9 §
handelsbolagEttbli registreratFör att som

§ ochuppfyller villkoren 8svenskt iskallrevisionsbolag ett c
eller likvidationkonkursaktiebolag iellerhandelsbolag inte är

fårrevisionsverksamhet, registreras.driva
särskildauppfylla de

ocheller 11kraven 10i
konkurs elleriinte vara

likvidation.
skälsärskildadet finnsOm

betråfan-Revisorsnämndenfår
undan-bolagsmande viss göra

§ andrafrån kravet 8itag c
bolags-stycket. En majoritet av

Omskall revisorer.männen vara
bolagsman,endast finns tvådet

demmåste revisor.varaen av

10§
uppjj/lleraktiebolagEttregistrering ettFör somav

villkoren § och8 inte idet i ärkrävshandelsbolag att cav
fårlikvidationkonkurs ellerbolagsavtalet framgår att

verksamhet registreras.intebolagets
aktiebolag fårsådantEttyrkes- ävenomfattaskall änannat

frånavvikelsemeddärmed registrerasochrevisionmässig
stycketkravet § andra8och iverksamhet,förenlig c

betråfande fårskall ägabolagsmännen somvemvara
gällerDärvidbolaget.aktierauktoriserade iellergodkända

järdedelardock minst treattrevisorer. av
medaktierna minstskäl,särskilda trefinnsdetOm

röstetalet måstefjärdedelarmedgeRevisorsnämndenfår av
ellerdirektrevisorer,kravet förstajrånundantag i ägas av

uppfyllerbolagbeträfande vissstycket 2 somgenom
ellerstycket§ första8kraven ibolagsman c

revisionsföretagendast ägersom
aktier ioch övrigaatt

måsteaktiebolaget ägas av
yrkesverksammaärpersoner som

företagellerbolaget ii ett som
ägarförhållandengrundpå av

afärsmässigaingår i samma
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gemenskap bolaget, direktsom
eller bolag.genom

Vidare krävs minstatt tre
fjärdedelar styrelseledamö-av

och fjärdedelarminstterna tre av
styrelsesuppleanterna verk-samt
ställande direktören måste vara

och styrelsen enligtrevisorer, att
bolagsordningen beslutförär
endast de närvarande reviso-om

tillsammans representerarrerna
röstetalet vidmajoritet aven

sammanträdet.

11 §
För registrering ettav

detkrävsaktiebolag att av
bolagsordningen framgår att

verksamhetbolagets inte
yrkes-skall omfatta änannat

därmedochrevisionmässig
förenlig verksamhet,

fjärdedelarminst tre av
ochstyrelseledamöterna minst

styrelse-fjärdedelartre av
verkställan-suppleanterna samt

godkän-skallde direktören vara
auktoriseradeellerda revisorer,

och
beslutförstyrelsen är

närvarande god-deendast om
auktoriseradekända eller

tillsammansrevisorerna repre-
majoritetsenterar aven

sammanträdet.röstetalet vid
förVidare krävs registrering
fjärdedelarminstatt tre av

medaktierna minst tre
röstetaletfärdedelar ägs avav

auktoriseradegodkända eller
aktieroch övrigarevisorer att

ärägs sompersonerav
bolaget.verksamma i
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skäl,finns särskildadetsärskilda skäl, Omdet finnsOm
Revisorsnämnden medgefårmedgeRevisorsnämndenf°ar

§ifrån kraven 10undantagförstafrån kravenundantag i
styckenaoch tredjeandrastycket. Enoch andrastycket 2
fårbetrájfandestyrelseledamötema ägamajoritet vem somav

styrelsensbolaget ochaktierstyrelse- imajoritetoch aven
majoritetEnalltiddock sammansättning.skallsuppleantema av

ochstyrelseledamötemaauktori-ellergodkända envara
styrelsesupplean-majoritetochserade revisorer än avmer

alltidskall dockröstetaletochaktiernahälften tema varaav
hälftenochrevisorergodkända äntillkommaskall alltid avmer

alltidskalloch röstetaletaktiernaauktoriserade revisorereller
bolagellerdirekt somgenom

§ förstauppfyller kraven 8i c
endastellerstycket ägersom

tillkommarevisionsföretag,
revisorer.

12§
revisionsbolagEttskall för registreratrevisionsbolagEtt

för uppdragskall varje sinirevisionsuppdragvarje som
revisionsverksamhetde i utseåtar sigbolaget utse en avaven

yrkesverksammai bolagetderevisorernaverksammabolaget
huvud-revisorernaförhuvudansvarig att varaatt vara

ansvarig. huvudansvarigeDenhuvudansvarigeDenrevisionen.
revisorskall auktoriseradrevisor,auktoriseradskall varavara

§eller enligtgodkänd 4uppfylla revisorfördet behövs attom
förbehövsdenna lag, det attellerlagföreskrift i omannan

elleruppfylla föreskrift i lagsådan revisorförfattning attom
skallBolagetförfattning.falloch andraskall iutses, annan

dröjsmål underrättagodkändellerauktoriserad utan upp-
dragsgivaren ärskallBolaget utanrevisor. somom vem
huvudansvarig.uppdrags-underrättadröjsmål

ärgivaren somvemom
förhuvudansvarig revisionen.

ochRevisionsberättelseskallRevisionsberättelse an-
utlåtande revisions-idenundertecknas är natsomav

undertecknasverksamhet skallförhuvudansvarig revisionen.
huvudansvarig.denberättelsen ärUndertecknas somavav

ellerberättelsenUndertecknasdetskallrevisorer,flera anges
revisorer,flerautlåtandethuvudansvarig.är avvem som

detskall ärsomanges vem
huvudansvarig.
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13 §
registrering femauktorisation och gäller i år eller tillGodkännande,

fortsatt godkärmande,på ansökandess beslut avslag omom
kraft.registrering vunnit laga Revisorsnämnden fårauktorisation eller

beslut skall gälla omedelbart.sådantförordna att ett
eftereller,Regeringen

bemyndigande,regeringens
meddelafårRevisorsnämnden

god-föreskrifternärmare om
ochauktorisationkännande,
förvillkorregistrering samt om

verksamheten.

God revisorssed

14§
revisor skall utförautföra sina En sinaskallrevisorEn

uppdrag revisionsverksamhetenomsorgsftllt och enligtuppdrag i
med opartiskhet och självstän-god revisorssed.
dighet och objektiv i sinavara
ställningstaganden. Revisorn
skall verksamheten iaktta godi
revisorssed.

skallRevisorn noggrant
gällande jävsbestäm-iaktta

detOmförmelser irevisorer.
särskildnågonfall finnsannat

rubbakanomständighet som
tillförtroendet revisorns

självständighet,opartiskhet eller
elleravböjaskall revisorn

uppdraget.sigavsäga
utförs biträde till honom.för det arbeteRevisorn avsomsvarar

första-Bestämmelserna i
förgällertredje styckena även

revisionsbolag.
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opartiskhet ochPrövning av
självständighet

§14 a
En revisor utövarsom

skyldigrevisionsverksamhet är
för uppdragvarje prövaatt om

föreligger omständigheterdet
förkan rubba förtroendetsom

hans opartiskhet och självstän-
sådandighet. Föreligger någon

omständighet eller förhållan-är
dena eljest sådana det finnsatt
risk för kaninterevisornatt
genomföra detuppdraget på sätt

skall14 revisornisägssom
avböja eller sigavsäga upp-
draget.

Vad första stycketisägssom
avböja eller sigavsägaattom

uppdrag gäller inteett om
kan uppdragetrevisorn visa att

med hänsyn förhållandenatill i
det enskilda fallet eller genom

erforderliga åtgärder vidtasatt
kan fullgörasrevisorn, utanav

förtroendet för revisornsatt
opartiskhet självständigheteller
rubbas.

b §14
§enligt 14Vid prövning aen

desärskilt beaktaskall revisorn
opartiskhet ochhanshot mot

självständighet uppstår omsom
deneller någon irevisorn annan

vilken revisornirevisionsgrupp
verksamär

indirektdirekt ellerhar ett
ekonomiskt eller annat eget

revisionsklientensiintresse
verksamhet egenintresse,

arbetettidigare under
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granskningsuppdragetmed eller
gransknings-vid ett annat

uppdrag ställnings-har gjort
taganden vilkas riktighet

ledmåsterevisorn pröva ettsom
granskningsuppdraget, elleri

vid fristående rådgivnings-ett
uppdrag har lämnat råd frågai

till någon del omfattassom av
själv-granskningsuppdraget

granskning,
haruppträder eller

talesman för elleruppträtt som
klienten partsställning,mot

eller
har personliganära

ledningrelationer till klientens
vänskap/förtroende eller

obehag inför klientenskänner
reaktioner skrämsel.

Registrerade revisionsbolag

§14 c
ochBestämmelserna 14 14i

delara-b §§ gäller tillämpligai
för revisions-registreratäven

bolag.

Förhandsbesked

a §14
skall påRevisorsnämnden

elleransökan revisor ettav en
med-revisionsbolagregistrerat

förhandsbeskeddela om
förhuruvida förtroendet

registreradeeller detrevisorns
opartiskhetrevisionsbolagets

utföran-självständighet videller
uppdragdet i revisions-av
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verksamheten kan rubbas ettav
uppdrag ellervisst annat av en

särskildviss omstän-annan
dighet, och huruvida de åtgärder

sökanden vidta ärattavsersom
för bevaratillräckliga att

förtroendet.
förhandsbeskedEtt är, om

laga kraft, bindandedet vunnit
nämnden förhållande tillför i

eller revisionsbolaget.revisorn
Förhandsbeskedet upphör att

vidgälla ändrade förut-
eller vid författnings-sättningar

ändringar denpåverkarsom
beskedetfråga som avser.

enligt andraRevisorsjäv
författningar

§14 e
registreradeRevisorer och

revisionsbolag skall iakttaäven
de bestämmelser andrai
författningar vilkaisom anger
fall ellerrevisor etten
revisionsbolag utföraärjävig att

revisionsuppdrag.ett
Bestämmelser revisorsjävom

aktiebolags-kap. §10 16finns i
4§kap.1975:1385,lagen 4

årsredo-1980:1102lagen om
10företag,i vissavisning m.m.

försäkringsrörelselagen§kap. 5
5§ bank-kap.1982:713, 3

8 kap.rörelselagen 1987:617,
7§ lagen 1987:667 om

kap.ekonomiska föreningar, 9
kommunallagen 1991:900,§4

§ kyrkolagenkap.20 4
lagenkap. §1992:300, 2 7

finansierings-1992:1610 om
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verksamhet §och kap. 64
stiftelselagen 1994:1220.

Dokumentation

14f§
skall dokumenteraEn revisor

uppdrag revisionsverk-sina i
Dokumentationensamheten.

skall innehålla sådan informa-
förväsentligtion är attsom

opartiskhet ocharbete,revisorns
kunnasjälvständighet skall

bedömas efterhandi
Dokumentationen skall ha

fullgjorts revisions-innansenast
utlåtandeberättelse eller annat

avges.

Förtroenderubbande
sidoverksamhet

15§
får interevisionsbolag Enoch revisor utövaRevisorer

verksamhetverksamhet änf°ar inte utöva annanannan
ochrevisionsverksamhetrevisionsverksamhet ut-än om

naturligtverksamhet harförtroendetrubbaövandet kan ettsom
därmed utövandetsambandopartiskhet ellertill deras om

omfattningsådan ellersjälvständighet. är artav
förtroendet fördet kan rubbaskall påRevisorsnämnden att

elleropartiskheteller revisornsansökan revisor ettenav
självständighet eller påför-meddelarevisionsbolag annat

denoförenligt medhuruvidahandsbesked ärsättenom
följerställningmedförenligverksamhetviss är avsom

lagstad-utförabehörighetensådantstycket. Ettkravet första atti
gaddet revision.förhandsbesked är, om

bindande förkraft,lagavunnit
förhållande tillnämnden i
revisionsbolaget.ellerrevisorn

upphörFörhandsbeskedet att
förutsätt-ändradevidgälla
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eller vid författnings-ningar
ändringar påverkar densom
fråga beskedetsom avser.

Revisionsverksamhet i en annan
stat

l6§
fårEn drivarevisor .

revisionsverksamhet endast
såsom enskild näringsidkare
eller handelsbolag elleri
aktiebolag inte utövarsom

verksamhet sådanänannan som
förenlig med revisorsär en

yrkesutövning.
Revisorsnämnden får tillåta Revisorsnämnden får tillåta

verksamrevisor i revisor verksam iäratt att ären som en som
Sverige driver revisionsverk- Sverige revisionsverk-utövar
samhet i inom samhet i inomstat staten annan en annan
Europeiska ekonomiska Europeiska ekonomiskasam- sam-
arbetsområdet kravet arbetsområdeti kravenäven även iom om

första uppjøllt. §§stycket inte 8 inte uppfyllda.är ära-c

Revisors anställning

revisor fårEn fårrevisor endastinte Envara vara
anställd hos någon anställd revisionsföretag.hosänannan

revisionsbolag ellerrevisor,
bolag 16isom avses

finnsdet särskilda skäl, fårOm Revisorsnämnden medge undantag
från förbudet i första stycket

19§
Revisorer och revisionsbolag Revisorer och registrerade

skall teckna försäkring eller hos revisionsbolag skall teckna
Revisorsnämnden ställa säkerhet försäkring eller hos Revisors-
för den ersättningsskyldighet nämnden ställa säkerhet för den

revisorn eller bolaget kan ersättningsskyldighetsom som
ådra sig i sin revisions- revisorn eller bolaget kan ådra

2 19-0567



1999:43SOUörfattningsförslag34 F

revisionsverksamhet.sinsig iverksamhet.
medge undantagRevisorsnämndenskäl, fårsärskildafinnsdetOm

säkerhet.ellerförsäkringkravet påfrån

20§
registreradeochRevisorerrevisionsbolagochRevisorer
skyldigarevisionsbolagRevisors- är attlåtaskyldiga attär

sinvidRevisorsnämndenlåtagranskatillsynvid sinnämnden
bokföringgranska akter,tillsynövrigaochbokföringakter,

hörövriga handlingarochtillhörhandlingar somsom
lämnaverksamhetentilldelämna samt attverksamheten attsamt

föruppgifter behövsdeförbehövsuppgifter somsom
tillsynen.tillsynen.

fårRevisorsnämnden genom-
hosundersökningföra ett
nämndenrevisionsföretag när

det nödvändigtanser

§20 a
ingårrevisionsföretagOm ett

företagskall andrakoncerni en
grundpåellerkoncerneni som

ellerägarförhållandenav
ingåfår inamnlikhet anses

afärsmässiga gemen-samma
revisionsföretaget,skap som

omfattasde inteäven avom
eftertillsyn,Revisorsnämndens

nämndenlämnabegäran
rådgivningdenupplysningar om

harbiträde företageneller annat
revisionsklientertillhandahållit

registreradeochtill revisorer
gemenskapen.revisionsbolag i

§b20
revisionsföretag iIngår ett en

skall revisornrevisionsgrupp
registreradeeller det revisions-
underrätta Revisors-bolaget

vilkanämnden övrigaom
ingårföretag i gruppen.som

Ändras samman-gruppens
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skall eller detsättning revisorn
registrerade revisionsbolaget
anmäla detta till nämnden.

21§
skattemyndighet skattemyndighetOm Omen upp- en upp-

märksammar någon anmärk- märksammar någon anmärk-
ningsvärd omständighet i fråga ningsvärd omständighet i fråga

revisors eller revisors ellerett ettom en om en
revisionsbolags verksamhet, revisionsbolagsregistrerat

underrätta verksamhet,skall myndigheten skall myndigheten
underrättaRevisorsnämnden. Revisorsnämnden.

uppsåtligen Omrevisor revisor uppsåtligenOm enen
verksamhet eller ii sin singör orätt revisions-gör orätt

förfar oredligt eller verksamhet eller påpå sätt sättannatannat
betalar förfar oredligt ellerrevisor inte om enom en

revisoravgift enligt inte betalar föreskrivenföreskriven 29
eller avgiftskall godkännandet enligt skall29

godkännandetupphävas. Om eller auktorisa-auktorisationen
förmildrande tionen upphävas. detdet föreligger Om

föreliggerstället förmildrandeomständigheter, får i omstän-
digheter, fårmeddelas. i stället varningvarning
meddelas.

åsidosätterpå sina skyldigheterrevisorOm sättannat somen
detmeddelas. Om fårfår varning tillräckligt;revisor, är

Ärmeddela erinran.i stället omständigheternaRevisorsnämnden en
får godkännandet ellerförsvårande, auktorisationensynnerligen

upphävas.
fråga upphävande, varning eller erinran, skallUppkommer om

skriftlig tillfälle sig vadrevisorn underrättelse att yttrages omgenom
inte meddelas detanförs i ärendet. Varning eller fårerinran omsom
år innan revisorn fickläggs revisorn till last inträffat femänmersom

underrättelse i ärendet.
det finns särskilda skäl,revisor tilldelats varning får,En omsom

straffavgift till med lägst ochåläggas betalaäven ettusenatt statenen
kronor.högst tjugofemtusen



SOU 1999:43örfattningsförslag36 F

24§
gällerBestämmelserna i 22 §gälleri 22 §Bestämmelserna

revisions-registreradeförVad därrevisionsbolag. ävenforäven
Vad därbolag.upphävande sägssägs omavom

godkännandeupphävandeauktorisationgodkännande eller av
ställetauktorisation skall iellerupphävandeställetskall i avse

registrering.upphävanderegistrering. avavseav
revisions-Omträder i registreratrevisionsbolag ettOm ett

elleri likvidationbolag träderiförsättsellerlikvidation
detelleri konkursförsättsför bolagetdetellerkonkurs omom

inträder någonbolagetforomständig-inträder någon annanannan
innebäromständighetförhinderinnebärhet somsom

skallregistrering,forhinderbolagetskallregistrering, genast
tillanmäla dettabolagetRevisors-till genastdettaanmäla

Registrering-Revisorsnämnden.skall iRegistreringennämnden.
skall i sådant fall omprövas.sådant fall omprövas. en

30§
skall föraRevisorsnämndenföraskallRevisorsnämnden

ochrevisorerregisteroch överrevisorer ettregister överett
revisionsbolag.registreradefore-Närmarerevisionsbolag.

föreskrifterNärmareinrättandetskrifter omavom
meddelasregistretinrättandetregering-meddelasregistret avav

regeringen.aven.

Bemyndiganden

§03 a
eftereller,Regeringen

bemyndigande,regeringens
meddelaRevisorsnämnden får
godkän-föreskrifternärmare om

ochauktorisationnande,
förvillkorregistrering samt om

verksamheten.

denkraftiträderlagDenna
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till förordning2 Förslag ändring iom

förordningen 1995:665 revisorerom

föreskrivs i fråga förordningenHärigenom 1995:528om om
revisorer

följande lydelse,dels § skall ha5att
förordningen skall införasdels det i paragraf, 17att samten ny

paragrafen rubrik följande lydelse,förenärmast en ny av

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

§5
fordrasfå avlägga revisorsexamen sökandenFör attatt

företagsekonomiskkandidatexamen med inriktningavlagt eller
likvärdigresultat genomgått teoretiskmed godkänt utbildning,annan

och
praktisk utbildning under minstgenomgått år,treen som

revision årsbokslut och koncembokslutsärskilt omfattata ellerav
redovisningshandlingar, ochliknande

godkänd ellerhandledning auktoriseradb sker under revisor.av
Utan hinder första stycketav

får den godkänd revisorärsom
enligt äldre bestämmelser
avlägga underrevisorsexamen
förutsättning han har varitatt
yrkesverksam underrevisorsom

år efter godkännandet.minst sju

Dokumentation uppdragav

§J 7 a
och registreradeRevisorer

revisionsbolag skall dokumen-
uppdragsina i revisions-tera

verksamheten. Dokumentationen
skall tydlig ochvara samman-
ställd överskådligtpå Avsätt.ett
dokumentationen skall framgå

bedömningar,de såsom
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riskbedöm-ochväsentlighets-
den planeringningar samt som

gransk-till grund förhar legat
ningen,

harden granskning som
genomförts,

hariakttagelserde som
haroch de slutsatsergjorts som

dragits, samt
haråtgärderde som

vidtagits,
hotvilka tänkbara mot

självständig-opartiskheten och
identifierats,harheten som

identifie-bedömningen av
opartisk-påverkan pårade hots

självständigheten,ochheten
samt

haråtgärderde som
neutraliseraförvidtagits att

förekommande hot.

kraft deniträderförordningDenna
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till lag ändring i aktiebolagslagenFörslag3 om

1975:1385

ochföreskrivs 10 kap. 12 14 aktiebolagslagenHärigenom att
lydelse.skall ha följande1975:1385

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

10 kap.
12 §

Minst bolagsstämmanbolagsstämmanMinst en aven av
utsedd revisorskall skallutsedd revisor vara vara
auktoriserad revisor ellerauktoriserad revisor om
godkänd enligt § lagen4revisor
1995:528 revisorerom om

nettovärde enligt fastställda balansräkningar för detillgångamas
överstiger gränsbeloppräkenskapsårentvå 1ett motsvararsenaste som

lagen 1962:381enligt allmän försäkringdet basbelopp000 gånger om
månaden respektiveden sista räkenskapsår,gällde under avsom

under de tvåbolaget räkenskapsårenanställda hosantalet senaste
elleröverstigit 200,i medeltal har

skuldebrev noteradeeller vid börs ellerbolagets aktier är en en
marknadsplats.auktoriserad

14§
För bolagomfattas omfattasbolagFör ettett av som avsom

i eller 2i eller bestämmelserna l2§ lbestämmelserna l2§ 1 2
får regeringen ellerfår regeringen eller eller 13§eller 13§

regeringenmyndighetregeringenmyndighet somsom
besluta fårfår bolagetbesluta bolaget bestämmerbestämmer attatt

revisor ii godkändgodkänd revisor vissviss utseutse
auktoriserad revisorauktoriserad stället förförstället enen

harellersådant beslutrevisor. revisorEtt är en som
enligt § lagenfem godkäntsi högst år. 4giltigt

Ett1995:528 revisorer.om
beslut giltigt i högstsådant är

fem år.
andra bolag debolag de IandraI änän somsom
i och skalloch skall 12 13i 1312 enen avsesavses

auktoriserad ellerrevisorauktoriserad revisor utses, enom
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§ lagengodkänd enligttiondel 4revisortill minstägare aven
vid den 1995:528detaktier begär revisorersamtliga utses,om

till tiondelminstrevisorsvaldärbolagsstämma ägareom en av
samtliga aktier begär det vid denskall ske.

där revisorsvalbolagsstämma
ske.skall

i kraftlag träderDenna



örfattningsförslagF 41SOU 1999:43

lagen 1987:667ändring itill lagFörslag4 om

föreningarekonomiskaom

lagen 1987:667kap. 5§föreskrivs 8Härigenom att om
följande lydelseskall haföreningarekonomiska

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8kap.
5§

skallMinst revisorskallrevisorMinst en varavaraen
ellerauktoriserad revisorauktoriserad revisor, om

§ lagengodkänd enligt 4revisor
1995:528 revisorer, omom

fastställda balansräkningar för denettovärde enligttillgångamas
gränsbeloppöverstigerräkenskapsåren motsvarartvå ettsenaste som

försäk-allmänenligt lagen 1962:381basbeloppdetgångerl 000 om
respektive räkenskapsår,månadenden sistaundergälldering avsom

räkenskapsårenunder de tvåbolagethosanställdaantalet senaste2.
eller200,överstigitmedeltal hari

myndig-Regeringen eller denmyndig-denellerRegeringen
regeringen bestämmerhetbestämmerregeringenhet somsom

i frågakan föreningföreningfrågakan i somomsomom
förstai stycket förordnaförordnastycket atti första att avsesavses

viss godkänd revisor fårf°argodkänd revisor utsesviss utses enen
stället auktoriseradi förauktoriseradförställeti enen

revisor godkändellergiltiga i revisorbeslutSådanarevisor. är
enligt § 1995:5284 lagenfem år.högst om

beslutSådana ärrevisorer.
fem år.högstgiltiga i

moderförening iförgällerstyckenaandraoch ävenFörsta enen
koncern, om

fastställdaenligttillgångarkoncemföretagensnettovärdet av
detövertigerräkenskapsårentvåkoncembalansräkningar för de senaste

stycket,i förstagränsbelopp angessom
tid i 1denunderkoncemföretagenvidanställdaantalet angessom

elleröverstigit 200,medeltali
koncernredovisning ochinte netto-moderföreningen upprättar

balansräk-fastställdaenligttillgångar,koncemföretagensvärdet av
moderföre-räkenskapsår, påtvåkoncemföretagensförningar senaste

förstaigränsbeloppdetöverstigerbalansdagningens angessom
stycket.
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första elleri tredje stycket skallandra föreningarI än avsessom en
godkänd revisor minst tiondelauktoriserad eller utses, omen en av

vid föreningsstämmaröstberättigade begär det därsamtliga en
revisorsval skall ske.

kraftträder ilagDenna



örfattningsförslag 43FSOU 1999:43

1980:1103ändring i lagentill lagFörslag5 om

företagi vissaårsredovisning m.m.om

lagen 1980:1103kap. 3 §föreskrivs 4Härigenom att om
lydelseha följandeskallvissa företagiårsredovisning m.m.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4 kap.
§3

skallMinst revisorskallrevisorsMinst varaenvaraen
revisor ellerauktoriseradrevisorauktoriserad om

§ lagengodkänd enligt 4revisor
1995:528 revisorer omom

de tvåbalansräkningar förfastställdaenligtnettovärdetillgångamas
000gränsbelopp löverstigerräkenskapsåren motsvararettsenaste som

försäkring1962:381 allmänenligt lagenbasbeloppdetgånger om
ellerräkenskapsår,respektivemånadensistaunder dengällde avsom

räkenskapsåren ide tvåunderrörelsenianställdaantalet senaste
200.överstigitmedeltal har

moderföretag i koncern,förgällerstycket ävenFörsta omenen
fastställdatillgångar enligtkoncemföretagensnettovärdet av

deträkenskapsåren övertigerde tvåförkoncembalansräkningar senaste
stycket,förstaigränsbelopp angessom

de tvåkoncemföretagen undervid senasteanställdaantalet
inte200, eller moderföretagetöverstigitmedeltaliräkenskapsåren

koncemföretagensnettovärdetkoncemredovisning ochupprättar av
tvåkoncemföretagensbalansräkningar förfastställdaenligttillgångar,
detöverstigerbalansdagmoderföretagetsräkenskapsår, påsenaste

i första stycket.gränsbelopp angessom
myndig-denellerRegeringenmyndig-eller denRegeringen

bestämmerregeringenhetbestämmerregeringenhet somsom
företagfrågakan iföretagfrågakan i avsessomomavsessomom

stycketandraelleri förstastycketandraellerförstai
godkändvissförordnagodkändviss attförordna att enen

stället förifårrevisorförställeti utsesfårrevisor enutses en
ellerrevisorauktoriseradSådanarevisor.auktoriserad

§ lagenenligtgodkänd 4revisorfem år.högstgiltiga ibeslut är
1995:528 revisorer.om

högstgiltiga ibeslutSådana är
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fem år.
fråga företag får länsstyrelsen,I det påkallatärannat omom av

särskilda omständigheter, besluta minst revisor skallatt en vara
auktoriserad revisor eller godkänd revisor.

det finns skäl till det, får länsstyrelsen samtidigtOm ocksåförordna
eller godkändauktoriserad revisor revisor med övrigaattenen

Uppdragstidenrevisorer delta i revisionen. för revisorn skall
uppdraget upphör behörigbestämmas så revisor har blivitnäratt annan

utsedd i föreskriven ordning.
meddelar beslut fjärde femtelänsstyrelsen i ellerInnan avsessom

tillfälle sig.stycket, skall företaget beredas att yttra

kraftträder iDenna lag
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bankrörelselagenändring itill lagFörslag6 om

:6171987

bankrörelselagenkap. 4§kap. 3föreskrivsHärigenom att
lydelseföljandeskall ha1987:617

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3 kap.
§4

de revisorerMinstrevisorerdeMinst somen avsomaven
sparbankisparbank stämmani utser enstämman utser en

skallmedlemsbankiellerskallmedlemsbankieller enen
ellerauktoriserad revisorrevisor.auktoriserad varavara

§ lagenenligtgodkänd 4revisor
1995:528 revisorer.om

kraftträder ilagDenna
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Förslag till lag ändring i lagen7 1991 1:98om

värdepappersrörelseom

Härigenom föreskrivs kap. lagen2 4§ 1991:981att om
värdepappersrörelse följandeskall ha lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Zkap.
4§

värdepappersbolag skall ha styrelseEtt med minst femen
ledamöter. skall ha verkställandeBolaget direktör.en

skallI värdepappersbolag I värdepappersbolag skallettett
minst utsedd minst utseddstämman stämmanen enav av
revisor auktoriserad revisor. revisor auktoriserad revisorvara vara

revisor skall auktori- eller godkändAnnan enligt §4revisorvara
serad eller godkänd revisor. Till lagen 1995:528 revisorer.om

registreratrevisor kan revisorAnnan skall auktori-även ett vara
revisionsbolag serad ellerBestäm- godkänd Tillrevisor.utses.

kanmelser revisor kan registreratäven ettsom varaom vem
revisionenhuvudansvarig för revisionsbolag Bestäm-utses.

och underrättelseskyldighet melser kanom om vem som vara
finns i lagen 1995:528 huvudansvarig12 § för revisionenom
revisorer. och underrättelseskyldighetom

finns i lagen12 § 1995:528 om
revisorer.

värdepappersbolag skall finnas huvudkontorFör varje i Sverige.ett

i kraftDenna lag träder
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1992:1610i lagenändringtill lagFörslag8 om

finansieringsverksamhetom

1992:1610lagen6§kap.föreskrivs 2 omattHärigenom
lydelseföljandeskall hafinansieringsverksamhet

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Zkap.
6§

kreditmarknadsföretagIkreditmarknadsföretag ettI ett
minstskall stämmanstämmanminst avskall enaven

auktoriseradutsedd revisorauktoriseradrevisor varautsedd vara
godkändeller revisorrevisorskallrevisorrevisor. Annan vara

1995:528§ lagenenligt 4ellerrevisorauktoriserad om
skallrevisorAnnankan revisorer.revisorTillrevisor.godkänd
ellerrevisorauktoriseradrevisions-registrerat varaäven ett
kanTill revisorgodkänd revisor.Bestämmelserbolag utses. om

revisions-registrerathuvud- ettävenkan varasomvem
Bestämmelserbolagoch utses.revisionen omföransvarig om

huvud-kanifinnsunderrättelseskyldighet varasomvem
ochansvarig revisionenför1995:528 omlagenl2§ om

ifinnsunderrättelseskyldighetrevisorer.
1995:528lagenl2§ om

revisorer.

kraftiträderlagDenna
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Förslag9 till lag ändring i stiftelselagenom

1994:1220

Härigenom föreskrivs kap. stiftelselagen4 4 § 1994:1220 skallatt
har följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4kap.
4§

Minst revisor skall auktoriserad eller godkänd revisor,en vara om
stiftelsen skyldig årsredovisning enligt denna lag.är upprättaatt

Stiftelsen skall ha auktorise- Stiftelsen skall ha auktorise-
revisor stiftelsensrad rad revisor eller godkänd revisorom

tillgångar eller, stiftelsen enligt § lagen4 1995:528ärom om
moderstiftelse, koncernens till- stiftelsensrevisorer till-om
gångar, värderade med tillämp- gångar eller, stiftelsen ärom
ning kap. vid3 6 utgången moderstiftelse, koncernens till-av

de två räkenskapsåren gångar, värderade med tillämp-senasteav
haft värde överstigande ning 3 kap. 6 vid utgångenett ett av
gränsbelopp de två räkenskapsårenmotsvarar senastesom av

gånger det basbelopp haftl 000 värde överstigandeett ett
enligt lagen gränsbelopp1962:381 motsvararom som
allmän försäkring gällde vid 1000 gånger det basbeloppsom

respektive räken- enligtutgången lagen 1962:381av om
skapsår. skall allmänMinst revisor försäkring gällde viden som

auktoriserad också utgången respektive räken-vara om av
stiftelsen eller koncernen under skapsår. Minst revisor skallen

och de tvâ auktoriserad ellerrevisorvart ett senasteav vara
räkenskapsåren medeltal haft godkändi enligt § lagenrevisor 4

anställda.200 1995:528 ocksåän revisorermer om
stiftelsen eller koncernenom

under och de tvåvart ett av
räkenskapsåren medel-isenaste

tal haft 200 anställda.änmer
eller denRegeringen myndig- Regeringen eller den myndig-

het regeringen bestämmer het regeringen bestämmersom som
kan i fall i andra kan i fall i andraom avses om avses
stycket besluta viss stycket besluta vissatt atten en
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godkänd revisor får i stället godkänd revisor får i ställetutses utses
för auktoriserad auktoriseradrevisor. för revisor elleren en

beslut meddelas för godkändSådana enligt § lagenrevisor 4
fem i följd. 1995:528högst år Såda-revisorer.om

beslut meddelas för högst femna
i följd.år

kraftlag träder iDenna
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årsredovisnings-iändringtill lagFörslag10 om

1995:1554lagen

årsredovisningslagenkap. 19 a§föreskrivs 5Härigenom att
lydelseföljandeskall ha1995:1544

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Skap.
19a§

upplysningaktiebolag skallupplysning IskallaktiebolagI
sammanlagda pådenlämnassammanlagda pådenlämnas omom

belöpanderäkenskapsåret ersätt-belöpanderäkenskapsåret ersätt-
bolagetstill ochningenbolagetsochtillningen en avvaravenvar

revisionsföretagoch derevisorerrevisionsföretagoch derevisorer
Särskildverkar.revisorerSärskild därverkar.där revisorer
hurskalluppgift lämnashur storskall lämnasuppgift stor omom

ersättningendelersättningendel avsersomavavsersomav
revisions-uppdragandrarevisions- änuppdragandra än

angivandeuppdrag och meduppdrag. av
uppdragens art.

kraft deniträderlagDenna
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Utredningsuppdragetl

Direktiven

särskildtillkallade regeringendecember 1996den 12beslutGenom en
kringflertal frågormed uppdrag1996:10 överutredare N att ettse

revisionsbolagenägandetregleringen samtutformningen avavav
och tillsyn i 1995:528oberoende lagenverksamhet,revisorernas om

särskilda utredaren och1996:106.dir. Denrevisorslagenrevisorer -
höll sittförordnades våren 1997. Utredningenutredningeniexperter

maj och då1997den 20sammanträde namnetförsta antog
Revisionsbolagsutredningen.

huvudsakligen delar. UtredarenbestårUtredningsuppdraget treav
i reglerarde regler revisorslagendet förstaskall för över somse

revisionsbolagen. skallDennaregistreradede ävenägandet översynav
ordalydelse, ägandebolagen. Lagtextensregistreradeickeomfatta de

harrevisorer, tolkats innebärandeauktoriseradegodkända och attav
revisionsbolag direktmåsteregistreratiaktierna ägasellerandelarna ett

bolag skulleägande via exempelvisIndirektfysiska ettpersoner.av
Revisorslagen inte bestämmelsernågramöjligt. upptarsåledes inte vara

Sådanarevisionsbolagen.registreradeickeägande dereglerar avsom
myndighetsforeskrifter Revisors-förekommer dag iibestämmelser

ocksåingårföreskrifter 1997:1. I dennaRNFS attöversynnämndens
det gällerfinnsfrågeställningarochproblem när attdeanalysera som

möjlighetertillsynsmyndighetensochoberoenderevisornssäkerställa
tillåts.indirekt ägandetillsyneffektivutövaatt omen

tillfrågor anslutningantal iuppdragetandra delen ettDen avserav
Irevisionsutövningen.vid sidanförekommertjänsteutbuddet avsom

skallför vadskallnödvändigtframstårdet gränsernaden mån somsom
klarläggas.revisorslagenrevisionsverksamhet ii begreppetinnefattas

omfattningenbegränsaanledningdet finnsskallVidare attprövas om
medsambandsaknarrådgivningsverksamhetsådan somav

har väckts bl.a.frågornanämndarevisionsutövning. De motnu
revisionenvid sidanutbud tjänsterbredarealltbakgrund det avavav
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revisionsklientertillhandahåller såvälrevisorsbranschen numerasom
direktiv betonas detutredningens störstaärandra klienter. I att avsom

ochsyfte med auktorisations-samhälletstillhänsynvikt med
oberoende inte urholkas.säkerställa revisorernastillsynssystemet attatt

de reglerocksåutredarenskall göra översynDärutöver omen av
vissadelta vid revisionenmåsteauktoriserade revisorerpåkrav att av

återfinns i aktiebolagslagenbegränsningsregelnbolagstörre som
lagar.m.fl.1975:1385

helhet bilagai sinbifogasdirektivUtredningens som
överlämnatsmajden 4 1998till utredningenharregeringenFrån en

Redovisningskonsulters Förbund SRF. ISverigesfrånskrivelse
valdedenrevisorsjävfrågeställningarantal närskrivelsen berörs ett om

revisionsorganimedarbetareeller någonrevisorn sammaannan
redovisningsområdet.tjänsterrevisionskliententillhandahåller

den oktober 1998utredningen 5tillregeringenfrånVidare har
Auktoriserade RevisorerFöreningenfrånskrivelseöverlämnats en

det imed begäranRevisorsamfundet SRS attSvenskaochFAR om
kravetmedge undantag frånmöjlighetinförasskall attrevisorslagen en

revisions-skallrevisorerauktoriseradeoch utövagodkändadels att
förstagångsansökanrevisor viddelsyrkesmässigt,verksamhet att en

iSverige ellerskall bosatt iauktorisationellergodkännande envaraom
EES.samarbetsområdetekonomiskaEuropeiskainomstatannan

revisorsreglernaTidigare översyn av

närmande till EU haroch SverigesintegrationeneuropeiskaDen
gjortstillfällen harvid fleraoch översynutvärderingarfleraföranlett av

revision.ochrevisorerberörreglerde som
hadetillsattes i april 19921992:42dir.Revisorsutredningen som

behövdes förförfattningsregleringdenutvärderauppdragbl.a. i att som
revisionlagstadgadutförabehörighetsärskildhar attrevisorer ensom
krävdesoch tillsynprövningdenöversyngöra m.m. somsamt att aven

EES-avtaletsmotiverades bl.a.Uppdragetverksamhet.för denna av
åttondefinns i EG:srevisorerförreglerdeinförlivandepåkrav somav
direktivrådets åttonderevisorsdirektivets.k.eller detbolagsdirektiv

fördragetigrundat på artikel 54.3april 1984den lO84/253/EEG gav
revisionför lagstadgadhargodkännande avansvarsompersoneravom

1993:69slutbetänkande SOUutredningensräkenskaper. I
defrågahand villkoren ibehandlas i förstaoch EGRevisorerna om

fysiskadeuppfyllasmåsteminstkvalifikationer personer,avsom
revisionutföra lagstadgadskall fårevisionsbolag,och omsompersoner

ställsfysiskaFöri EG-rätten.föreskrivsrevisionsådan personer
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utbildningens innehållteoretiska och praktiskadensärskilda krav på
ioch ledningställs bl.a. kravrevisionsbolagoch nivå. För ägareatt

för få godkännasuppfyller kravenintebolagdessa att somsom-
andrarevisionsarbetet. Menkunna ingripa iskallrevisorer inte även-

betänkandet, bl.a.behandlas ikompetensfrågorfrågor än om
i två kategorierkvalificerade revisorernadeuppdelningen av

för debehållas och detrevisorer börgodkändaauktoriserade och om
sådansärskild revisorskategoribehovfinnsbolagensmå utanenav

behandlas irevisorsdirektivet. Vidareiminimikompetens sägssom
oberoendeanslutning till revisorernasifrågorflerabetänkandet

förförfattningtydligare idet gårbl. gränsenställning, att angeoma.
likasåviss klient ochrevisor får bliberoendeekonomiskthur enaven

tydligare.får syssla med kanrevisorvadför görasgränserna enom
betänkandet administrationenibehandlasfrågaYtterligare varsomen

tillsynsförfarandet.ochauktorisations-framtidadetav
organisatoriska övervägandena i frågatill deanslutning1 om

kollegiet svarade bl.a. för frågornaverksamhetKommerskollegiums
revisionsbolagrevisorer ochgodkännandeellerauktorisation avom

Näringsdepartementetinominrättadestillsynsamt en-
förutredning privatförarbetsgruppinterdepartemental ett systemav

tillsyn revisorer. Arbetsgruppengodkännande ochauktorisation, av
promemorian TillsynDs 1994:125förslag i översinalämnade

revisorer.
lagstiftning.förslag har tilllettoch arbetsgruppensUtredningens

och i kraft;lag förordningträddejuli 1995Den 1 en nyen ny
1995:665 revisorer seförordningenochrevisorslagen prop.om

1994/952315. myndig-rskr. En1994/95:NU23,bet.1994/952152, ny
för och tillsyn.inrättades prövningRN,Revisorsnämndenhet,

och1973:221 auktorisationförordningenupphördeSamtidigt om
revisorer gälla.godkännande attav

ireglernahandförstarevisorslagen innebar i attDen nya
påde kravlagenmed svensk Iinförlivadesrevisorsdirektivet rätt. anges

godkändagäller förställningpraktik, oberoendeutbildning, somm.m.
förreglerinnehåller vidarerevisorer.auktoriserade Lagenoch

kompletteratskraft har denträdde irevisorslagenSedanrevisionsbolag.
rskr.l996/97:NU7,1996/97:47, bet.punkter prop.på några

1996/97:123.
aktiebolagslagenändringar igenomförda ärnyligenNågra

revisions-rådgivning tillrevisornskringproblematikenföranledda av
skyldigajanuarisedan den 19991aktiebolag attSamtligaklienter. är

vadredovisaersättningarrevisorernas ävenredovisningenvid somav
andra icke-för rådgivning ochkonsultersättningaritill dessabetalats ut

uppfattningenbyggerBestämmelsen attrevisionstjänster.
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fråganhar betydelse förrådgivningsverksamhetenomfattningen omav
sådanaFörekomstentill bolaget.förhållandeioberoenderevisorns av

1997/98:99årsredovisningen prop.avspeglas idärförbörersättningar
f..organisation 143Aktiebolagets s.

Aktiebolagskommittén ikansammanhang nämnas attdetta ävenI
har1995:44organisation SOUAktiebolagetsdelbetänkandesitt

uppträdarevisor kanutsträckningvilkenibl.a. fråganbehandlat enom
kommitténgranska. Enligthanbolagåt är attrådgivare sattett somsom

utnyttjaför aktiebolagvärdefulltkundedettydligt attdet att varavar
redovisningsfrågorgälldedetbaraintesakkunskap, utannärrevisorers

organisatoriska frågorochekonomiskagälldedetnär meraäven av
gälla mindre aktiebolagdettatordeSärskiltkaraktär.övergripande som

frågor.i dessaerforderlig sakkunskapmedpersonalsaknarofta själva
medkunde förenligtÅ det intetydligtdetandra sidan att varavar

oberoendehanssådan karaktärrådlämnaställning attrevisorns att av
ikundegranskningsuppdragsittutföra sättasobjektivtförmågaeller att

understrykerrevisorsorganisationemaförutsatteKommitténfråga. att
Kommitténrevisionssed.godrekommendationeri sinadetta om

gränsdragningenfrågorskullegällandeenligtkonstaterade rättatt om
utgångspunkt i 5medrådgivningotillåtenoch prövasmellan tillåten

revisorslagennumerarevisorsförordningen samtersattoch 6 av
härutöverrevisionssed.och god Attrevisorssedgodledningmed av

rådgivnings-revisornsaktiebolagslagenilagregelinföra omen
Eftersomvärde.begränsatenligt kommitténskulleverksamhet vara av

bestämmaentydigtsvårighetermed gränsenförenattorde attdet vara
behövalagbestämmelseskulle sådanrådgivning,för tillåten varaen

rättsläget.till klarläggabidradärmed knappastochhållen attallmänt
bestämmelse itill någonförslagdärför intelämnadeKommittén

f..rådgivningsverksamhet 223revisorsaktiebolagslagen om

arbeteUtredningens

revisionsbolagen harägandetregleringenfråganFör avavom
förrevisionsbyråemadebesökt störresekreterareutredningens en

och ägarstrukturorganisationbyråemas samtgenomgångnärmare av
organisationenavgörandevaritharfaktorerde m.m.som

medsambandsaknarverksamhetrevisorernasfråganFör somom
förthandutredningen underharbegränsasrevisionsutövning bör

revisionen iintresseför dem iföreträdaresamtal medinformella vars
Denuppdragsintressenter.ochuppdragsgivareaktiebolag görs

samtalsådanahar haftsekreterareutredningensochsärskilda utredaren
Riksförbund Aktie-AktiespararesSverigesförföreträdaremed -
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Industriförbund.SverigesRiksorganisation ochFöretagarnasspararna,
samtal medmotsvarandeförtsekreterareutredningensVidare har

Finans-två fondbolag,Förening ochFondbolagensförföreträdare
Riksrevisionsverket,Sverige,Landsorganisationen iinspektionen,

bank-Aktiebolag, SvenskaFondbörsStockholmsRiksskatteverket,
banker.antalochföreningen ett

harochsekreterarenutredaren,särskilda gemensamtexperternaDen
förrevisionsföretaget Ernst Younghosstudiebesök attföretagit ett

medrevisionsföretaghurdelkunna störreettnärmare ta av
för genomförarutinerbyggt sinaanknytning harinternationell attupp

såväl kompetenskraven påbeaktandemedrevisionsuppdrag somett av
självständighet.elleropartiskhet

begränsningsregeln is.k.denändringfråganFör avom
underhandssamtalhaftsekreterareutredningensharaktiebolagslagen

Aktiebolag.FondbörsStockholmsförföreträdaremed
betänkandet.iredovisassamtalDessa

Disposition

harUtredningenägande fram.fråganlyftsdirektivutredningensI om
vilkenochrevisorns oberoendefråganfunnitemellertid att om

offentliga först måsteden tillsynenomfattasskallverksamhet avsom
de frågor ägandettillkanställning rörinnanbesvaras tas avsom

utredningensdispositionen iinnebärDet attrevisionsbolagen.
rådgivnings-frågor sådanutgångspunkt i de rörsinbetänkande tar som

revisionsutövning.medsambandsaknarverksamhet om
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Revisorsbranschen2

översiktAllmän2.1

revisorer revisionsbolaggodkändaAuktoriserade och samt

ltill drygt Denuppgår 4 300revisorerkvalificeradeKåren personer.
ochrevisorer omkring 030godkända till 2antaletuppgickjanuari 1999

kårentill hadeomkring 2 300. Fram år 1993tillauktoriseradeantalet
tiohade fördubblats på år.stadigt. Kårenökatrevisorerkvalificerade

jämförelse siffrormed årsEn 1993klingatökningenDärefter har av.
demed någotendast 100Ökatkåren änhandenvid att personermerger

och har det varit1998åren 1997Underåren.gångna ensex
revisorer.antaletnettominskning av

tillrevisionsbolag uppgick den januari 1999lregistreradeAntalet
ochauktoriseradeantaletockså ivilket motsvarardrygt 80, stort sett

1993.årrevisionsbolaggodkända

Revisionsbyråer

och uppköpfusionerantal1980-talet ägdehelaUnder ett stort rum
fåtalbildandettillleddevilket storarevisionsbyråerna ettbland av

omständig-avgörandemarknaden. Endominerarrevisionsbyråer som
bättregrundenistordriftenutvecklingdennahet för är att ger en

flera kontormedverkatomständigheter ärAndra attlönsamhet. gersom
förklientunderlagvidare attrikstäckning. behövsDet stortbättre etten

specialistemaknutnatill till byråernasysselsättning defullkunna ge
bolagsjurister, IT-experter,ochskatte-revisorer,inte t.ex.ärsom

ställerinternationella bolagochm.fl.organisationskonsulter Stora
vilket bl.a.insatser,snabbamöjliggörpåockså krav somresurser

revisionskedjor. Dennainternationellamedsamarbetefordrar process
dendomineradesl990-taletbörjan1990-ta1et. Iunderfortsatthar av

finnsrevisionsbyråer. dagItiorevisorsbranschensvenska stora sexav
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DeloitteAndersen, Touche,Arthur Ernstdominerande byråer;
ÖhrlingsWaterhouse ochBohlins, Price CoopersYoung, KPMG
omkring densist nämnda går 1de tvåLybrand, samman marsvarav
ÖhrlingsPricewater-marknaden däreftersvenskapå den1999. Störst är

och Bohlins. DärefterYoung KPMGföljt ErnsthouseCoopers ärav
Arthur Andersen och Deloitte Touche.tillförhållandevis stortsteget

Revisorsorganisationema2.2

SRSRevisorsamfundetSvenska

godkända och auktoriserade revisorer.förintresseföreningSRS är en
godkända revisorer och drygt 100Sverigesflestaomfattar deSRS av

ändamål verka förFöreningens lrevisorer.auktoriserade är att en
god revisorssed i överensstämmelserevisorer ochkåryrkesskicklig
samhället, 2 kårens högautveckling iochmed tidens krav värna om

effektivitet ihög kvalitet ochstödjasärskiltanseende att engenom
och desskunskapen revisorer, revisionökayrkesutövningen, 3 om

allmänna yrkesintres-företräda ledamöternasi samhället, 4betydelse
yrkesutövning information,i derasstödja ledamöterna5 genomsen,

sammanhållningservice, 6 verka förochutbildning, råd samtannan
med sammanslutningar harsamverkaochmellan ledamöter som

verksamhet, inom och Sverige.Samfundetstillanknytning utom
skallsökandengällerledamotFör utom annat attatt antas som --

fastställd revisionsutbildning. Kravetstyrelsengenomgåttha av
infördes år 1992.

derasmedlemmarna ochverksamhetdel SRSviktig ärEn att geav
vidareutbildning.kvalificeradanpassad ochtilltillgånganställda

ochrevisions-, redovisnings-råd imedlemmarnaSRSVidare ger
juridik.ekonomiskskattefrågor isamt

År kvalitetsuppföljning ledamöterna.krav påinfördes1996 av
finnsskall säkerställa detledamotgällerEnligt stadgarna att systematt

ledamoten ochrevisionsuppdragi dekvalitetenför uppföljning somav
föromfatta både åtgärderbörutför. Systemetmedarbetaredennes att

börefterhandskontroller.kvalitet och Dettillräckligt högsäkerställa en
kontroller.kontroller uppdragsanknutnaallmännainnnefatta såväl som

skapaåtgärder syftar tillkontrollerMed allmänna attsomavses
med tillräckligt högrevisionsuppdragenutföraförförutsättningar att

syftar till säkerställakontrollerUppdragsanknutnakvalitet. att
krav ställs på kontrollendeuppdragen. Avde enskildakvaliteten i som

eller sakkunnig interevisorutförasbör ärgäller denatt somannanav
Ledamot skall enligt stadgarna minstkontor.verksam vid ledamotens
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kvalitetskontroll.föreningsintern Dennagenomgåfemte årvart
ochrevisionsbyrâns organisationgenomgångregelinnefattar i aven

revisionsutövningenkvaliteten isäkerställaförinterna rutiner att
utfört revisionsarbete ikontroller och genomgånggenerella av

kontroller. Omfattningenuppdragsanknutnauppdragenskilda av
enskilda Medi de fallen.efter förhållandenagenomgången anpassas
beslutaskontrollen kan agenomfördaden nästaanledning attav

medkontrollen kombinationfrån ifem årtidigastskall skekontroll om
kontrollåtgärd, bvidta viss angivenåläggsledamoten attattatt ny

ledamotenkombination medår iinom tvågenomförasskall att
vidframkommitkvalitetsbristeråtgärdat deskall hadessförinnan som

till disciplinnämnden.skall hänskjutasärendetoch ckontrollen, att
disciplinnämnd bevakarskillnad från FARtillhar attSRS somen

inteplikter. Disciplinnämndensinaåsidosätter prövarinteledamöterna
disciplin-har behållit sinSRSbehandlas RN. Attärenden avsom

förinterna krav pâ fortbildningföreningenspåverksamhet beror
ledamöterna.

FARRevisorerAuktoriseradeFöreningen

auktoriserade omfattarför revisorer. FARintresseföreningFAR är en
revisorer.omkring 300 auktoriserade2Sverigesde flesta av

upprätthålla rättrådig och yrkesskickligändamålFöreningens är att en
sunda principer rationellafrämja ochrevisorer,auktoriseradekår av

redovisning och tillvarataorganisation,revision,frågaimetoder om
sammanhållningverka föryrkesintressenallmänna samtledamötemas

ledamöterna.mellanoch samförstånd
sökandengäller-ledamotFör utom annat attatt antas genomsom -

har de kunskaperhonhan ellermåste visaavlägga att somatt prov
infördespåKravetauktoriserad revisor.arbetaförbehövs att provsom

januari 1992.den l
stöd tillochyrkesutvecklingsarbeteomfattandebedriverFAR ett ger

ochutbildninguttalanden,rekommendationer,revisorskåren genom
yrkesstöd.annat

Internationalorganisationernainternationellaiengagerad deFAR är
AccountingInternationalochIFACof AccountantsFederation
Fédérationfederationeneuropeiskai denIASC,CommitteeStandards

Nordiska Revisors-och iFEEEuropéenscomptablesdes Experts
förbundet.

kvalitetskontrollÅr fram förlaginom FAR1988 etttogs avom
enligtgäller FAR:sår 1997börjanSedanarbete.ledamötemas av

ellerhon tillhörhan ellerskall visafemte årledamotstadgar attvartatt
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tillhörtdel de gångna fem åren byrå underunder avsevärd en somaven
kvalitetskontroll. Kontrollenperioden genomgått FAR:s avser

revisionsbyråemas revisionsutövningoch och denrevisorernas
rådgivning saknar samband därmed. deomfattar sådan Avinte som

följer bl.a. denneställs på kontrollanten skall FAR-krav att varasom
den byrå skall kontrolleras.oberoende Enligtledamot och somav

förbyråns kvalitetskontroll utredasriktlinjerna skall först eget system
granskningen tillfredsställande resultatinte denoch Ger ettprövas.

granskningensubstansgranskning Om visar FAR-skall göras. atten
åsidosatt god revisorssed eller god revisionssedledamöter vid byrån

avseende inte håller den kvalitetsnivåeller byrån i något annatatt som
skall byrån i principrevisorssed underkastasförutsätts god nyav

kvalitetskontrollförnyad inte visarinom år. Omkvalitetskontroll ett en
förhållandena väsentligen förbättras skall ärendetde klandradeatt

styrelse. Styrelsen kan utesluta ledamot intetillöverlämnas FAR:s som
kvalitetskontroll. Någon påföljd inteuppfyller kraven på ärannan

möjlig.
disciplinnämnd bevakade ledamöternahade tidigareFAR attsomen

avskaffades i samband medrevisorssed.följde god Denna att en ny
infördesoffentliga tillsynen denorganisation för denstatlig genom nya

den juli 1995.revisorslagen 1

organisation under bildandeEn ny gemensam

arbetar i dag högt kvalificeraderevisionsbyråemasvenskadeI
Dit hör auktoriserade revisorer, godkändaslag.specialister mångaav

miljöexperter och andra. De harskattejurister, IT-experter,revisorer,
kan alla delägare ioch lång erfarenhet. Deofta hög utbildning vara en

och registrering.aktiebolagsfonnkrav pårevisionsbyrå
ochföreningsstruktur splittradRevisionsbyråbranschens är

auktoriserade revisorerna till och deregel hör de FARofullständig. I
påde i utsträckning arbetartill SRS,godkända revisorerna stortrots att

specialisterna har ingen naturligde övrigamarknad. Flertalet avsamma
föreningstillhörighet.

beslutat utredahar under hösten 1998och SRSStyrelsema för FAR
organisation för auktoriseradeförförutsättningarna gemensamen ny

specialister arbetar i revisions-och andragodkända revisoreroch som
de uppgifterorganisationenbyråbranschen. Den övertaavses somnya

Därtill skall den fylla funktionoch SRS.ankommer på FARidag en ny
och bolagsjurister, och andraför skatte- IT-experteryrkesföreningsom

oundgängliga i modernkvalificeradehögt ärexperter som en
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förening skall kunna påbörjarevisionsverksamhet. Tanken är att en ny
januari 2000.sitt arbete den 1

änsteutbudet2.3

tjänsterUtvecklingen nya m.m.av

förändring vaduppmärksammas markanthar kunnatUnder år ensenare
marknadsföring sådan rådgivnings-revisionsföretagensgäller av

med revisionsutövning. Revisionensambandsaknarverksamhet som
flertal andra. marknadsförbland Företagentjänstframhålls ettsom en

revisionsföretag kompetensföretaglängresig inte överutan somsom
vilket bl.a. kan innefatta tjänster inomfältet,ekonomiskahela det

Organisationsutveckling, rekryteringinformationsteknologi,områdena
kommunikation, dvsoch utbildningpersonalförändring, PRoch m.m.,

mindre revisionsnära tjänster. Utvecklingenochbåde revisionsnära
mellan branscher luckrastraditionellamedför de gränsernaatt upp.

sker fusioneragår pådenkanMan attsäga utatt process som nu
kallasone-stop-shopping.vanligtvisstrategikompetens enligt somen

skallalla tjänster gå köpa underbärande tankenDen attär att samma
helhetslösningarerbjuds och kundrelationerKundema/klientematak.

behövaför inte släppa kunden tillalla nivåerbyggs på attupp
marknadsföring, framför allt deföretagenskonkurrenterna. Av större

branschens utbud sådanakonstateraskanrevisionsföretagens, att av
omfattning och ii fall i bredd.sannolikt Förutomvuxithartjänster vart

redovisnings-, ochinom organisations-rådgivningtraditionell
inom flertalrådgivning områdengäller detskatteområdena ett t.ex.som

företagsutveckling, finansiell analys, företags-företagsanalys och
tillhandahålls inominformationsteknologi. Tjänsteroch ävenvärdering
fastighetsadministration,fastighetsvärdering ochområden som

såvälmarknadsförs tillpersonalutveckling. Tjänsternaochföretags-
rådgivnings-frågaklienter.andra Detrevisionsklienter är omsom

flertal andra aktörertillhandahålls marknadenpå äntjänster ettavsom
konkurrerar.revisorernamed vilkarevisorer ochkvalificerade

mycketåren gåtthar under dedetta områdeExpansionen senaste
har för deunder de åretTillväxtensnabbt. storasenaste

för detförväntningarnaochvarit högrevisionsbyråema är stora
revisionsbyråemainternationellafem utgörkommande året. De stora

världensamerikanska konsultföretagmedockså tillsammans ett par
fall de svenskaikonsultföretag. Inom störreklart vartstörsta

elleravdelningar dotterbolagfinnsrevisionsföretagen somnumera
och specialpressartiklar i dagspressrådgivning. Avenbart sysslar med
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vanliga. Antaletfristående konsultföretaguppköpframgår äratt av
antalet revisorer.företagsgrupperingarvissakonsulter i större änär

förenarrevisorer sinför sig ingetochiDet nytt attär
det gäller marknadsföringenrådgivning. Närrevisionsutövning med

tjänsteutbudet bör tillhänsynförändringpåindikator atttasavensom
revisorer sinförbjudet förvarittidigare hardet att annonsera

utifrån marknadsföringensvårtdärförkanverksamhet. Det attvara
tid.längrejämförelserrättvisa övergöra en

i olikade åren hartjänsteutbud under 30Revisorernas senaste
Auktorisationsutredningens betänkande Dsbeskrivits. Isammanhang

finnsrevisorer 116auktorisationförH 1971:3 Formema av m.m.
beskrivningår 1970. Av dennaomkringför tidenbeskrivningen

och företagsutveckling,företagsanalysavseenderådgivningframgår att
deför någraföretagsvärdering,analys och nämnafinansiell att avnu

har sedan länge ingått iemellanåtområden som nya,angessom
Tjänsteutbudet tio år beskrivs itjänsteutbud.revisorernas ensenare

BRÅ-rapport verksamhet. denna räknas radIRevisors1978:2 en
vilka också flera finns bland def.,22rådgivningstjänster avupp

revisorns verksamhet. I denområden föri dag nyaanges somsom
Kommerskollegiets revisorsföre-tillsynsmyndighetens,fömtvarande

auktorisation föreskrevs i fråga denförskrifter 1986:8KFS om
innehålladenna skullerevisorsyrketiverksamhetenpraktiska att

företagsöverlåtelser, fusioner,samband mediutredningarkvalificerade
försäkringsfall, utformningenochkonkurserlikvidationer, av

arbetstagarkonsultuppdrag,ADB-organisation,ochredovisnings-
§.9skattekonsultationer m.m.

harandra specialister revisorerdäremot änVad attärär nyttsom
revision och rådgivningarbete medförrevisionsbyråernaanställts på

ocksåspecialister ökarAndelen sådanaområdena.de aktuellainom
ochfrågeställningarkomplexaalltbl.a. påberorDettamest. enmer

allasjälvomöjligenkanRevisornförändringstakt. motökad svara upp
måsteutförd revision ställerriktigt takompetenskrav utande som en

Även intemationaliseringenområden.olikainomspecialisterhjälp av
inträde ispecialistemasförklararföretagensvenskadeav

Ökadoftaglobaliseras följerklientföretagenNärrevisionsbyråerna. en
uppdrag ii sinkämverksamheten. Detta görkoncentration på atttur

internationellt verksammakonsulter. Depåutsträckning läggsökad ut
samarbetspartners,utvecklingsresurser,bådeharrevisionsföretagen

förkunskapsbankertillgång tillöverblick ochglobala nätverk, attstora
breddningspecialisters inträde harMed dessabehov.dettamöta en

Specialistema kaninnehåll.rådgivningstjänstemasgällerskett detnär
harmedhjälpare i revisionen. Deenbartsysselsättasemellertid inte som

inom sinamed uppdragvill arbetaochambitionerdessutom egnaegna
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bl.a. iförklarar rådgivningenkompetensområden. Dettarespektive att
affärsidésjälvständig vid sidanlyfts frammarknadsföringen som en av
revisionsarvodenpåhårda prispressenrevisionen. Den görnumera

ekonomisktrelativt alltmerrådgivningsverksamhetenockså sett
intressant.

grund den tekniskaarbetsområden tillkommit påVidare har avnya
exempel. arbetsområden tillkom-IT-området Nyautvecklingen. är ett

revisionsuppgifter. Miljöredovisningändradegrundockså avmer
föras hit. områden lär dessutomNyamiljörevision kanoch snart

diskussion förs detdenexempel kantillkomma. Som närnämnas som
inför företagskriser.roll i vamingssystemetrevisornsgäller

i vadSverige följer dragskett iutveckling ävenDen stora somsom
internationellt.skett

Närmare tjänsternaom

Avgörande förväxlar från byrå till byrå.branschenTjänsteutbudet i
internationell Följandeoch har anknytning.byrånutbudet är storär om

inklusive IT-frågor, Skatt juridik,Revisionindelning kan göras.
exempelFinance. Detta bara påCorporateConsulting, ärManagement ett

denna på. Beskrivningen gäller främstfinns flerindelning. göraDet sätt att
internationell inriktning.medde byråernastora

Revision

och basen revisionsföretagensaffärsområdet idetRevision störstaär
verksamhet.

grundrevisionlagstadgad revision ochutföra annan m.m.0

"IT-området"påTjänster

tillkopplastjänstersidan detillhandahålls, vidområdedettaPå somav
främstrevisionen,

föreffektiviseraochför utvecklarådgivningstjänster systematt0
redovisning samtm.m.

inforrnationssäkerhetområdetinomanalys0

juridikSkatt

skatteeffekterplanera och överse0
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övergripande strukturera intematio-skatteoptimalt ochpå sättett0
vidbetalningsströmmar och medverkanella investeringar, styra

prissättninginternationell
skattemyndigheter och vid skatte-medvid kontakterhjälpa till0

skatteredovisningendet gällernärprocesser
för anställda vilket kan innefattautlandsstationeringplanera0

och försäkringpensionerkostnadskalkyl, skatter,
fåmansföretag,problem för ochochmöjligheteranalysera ägare0

företagsbeskattning, vinstdispositioner,avseende bl.a. påfamilj med
generationsskiftenåtgärder ochfamilj erättsliga

företagsförvärv och företagsöverlåtelservidrådtill storföretag ge0
till institutioner rådomstruktureringareller andra samt ge om

processföringkapitalbeskattning ochförsäkringsbolagsbeskattning,
och affärsrättbolags-frågaråd i0 omge

ConsultingManagement

processutveckling, IT-användning ochstrategi,bl.a.Till området hänförs
konsultjänster.finansiella

implementeringsuppdrag inom finansområdetochsig utrednings-åta0
ekonomiadministration och verksamhets-tjänster inomtillhandahålla0

styrning
strategiutveckling och utvecklinganalys,strategisktillhandahålla av0

och mätsystemstyr-
processutvecklingmetoder förtillhandahålla0

Corporate Finance

Structured finance leaddiligence,hänförs bl.a. dueTill området samt
värderingar.advisory och

marknads-förvärv, överlåtelse ellersamband medbolag ianalysera ett0
identifiera ochkan påvilketdiligence,notering due ut attt.ex.

kopplade till visstoch riskermöjligheterdekvantifiera är ettsom
marknadsplaner föraffärs- ochunderlag förförvärv eller att ge

ellerstyrelsendirektören,verkställande ägare
finansiellfinansiering sysselsatt kapitalavseendefrågorpå av0 svara

rådgivning
kundanpassadefinansiering projekt ochavseendefrågorpå av0 svara

rådgivningtill försäljning finansiellkoppladefinansieringslösningar



SOU 1999:43 Revisorsbranschen 65

bedömningar förväntade framtida betalningsflöden frångöra av0
investeringar särskilt vid infrastrukturella och andrastora stora
investeringar i anläggningstillgångar projektñnansiering

skatterelateradefram leasing-arrangemang där tillämparta t.ex.0 man
olika länders regler äganderätten till anläggningstillgångar såsomom

kärnkraftverkflygplan, fartyg, dyl. asset financeo.
rådgivning under förvärvs-för all hel eller försäljningsprocess0 svara en

behövs för få fram det beslutsunderlag styrelsen ellerattsom som
behöver förverkställande direktören fatta beslut lead advisory ochatt

värdering, vilket kan omfatta både företagsvärdering, marknadsanalys,
due diligence och fmansieringslösningar,konkurrentanalys, liksom

förhandlingssituationerbiträde i rådgivning kring olika förvärvs-samt
strategier

eller rörelsesvärdera företags värde vid viss tidpunkt, vidett t.ex.en0 en
försäljning företag, rörelser ellereller aktier i företag,köp internaav

skattevärderingar, chefsoptionsprogram,omstruktureringar, tvångsinlö-
marknadsnoteringar.samtsen

årenfemUtvecklingen de närmaste

företrädare föruppgifter revisorsbranschenEnligt de lämnatsom
sig inom branschenutredningen förväntar tillväxt på bådeman en

konsultmarknaden.revisionsmarknaden och Man räknar dock med
konsultrnarknaden, fördubbling,tillväxt på medanänstörst mer en

betraktasrevisionen dagsläget eller mindrei som en mer mogen
följande beräknadfigurillustreras imarknad. på omsättningen,Detta av

Finance, MC Management Consulting ochvilken CF Corporate
rådgivningsverksamheten.betecknarskatterådgivningSkatt

3 19-0567
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Personalsammansättning

kategorier:följandeidelas inpersonal kanRevisionsföretagens
managementkonsulterochfinancekonsulter corporaterevisorer,

inomSiffrornakonsulter.och parentesrevisorerm.fl.. Delägare är
delägare.konsulterantalet somanger

ArthurDeloitteKPMGÖhrlings ErnstCoopers1998år
AndersenBohlins/ YoungLybrand

TouchePrice
Waterhouse

62469 64017916625/ 617176delägare
33

46208511487571/54revisorer
121124207264300/ 106konsulter
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Revisorsnämnden3

nyinrättad statlig förvaltnings-Sedan den juli 19951 svarar en
Revisorsnämnden för den prövning ochmyndighet, RN, tillsyn som

jfrrevisorslagen 3 § RevL.följer den nyaav
delRevisorstillsynen tidigare Kommerskollegiums KKen avvar

fleraverksamhet och underenheter inom dettanäringsrättsliga aven
fri frånsåledes tillsynen statlig verksamhet.område. stårNumera annan

denna ordning markerastillskapandet verksamhetensGenom av
och revisionens framträdande rollbetydelse för samhället i kampen mot

skattefusk jfrbrottslighet och 1994/95: 60.ekonomisk 152prop. s.
bestämmelser finns i 3 § förordningRN RevL och iNärmare om

i förordningen instruktionrevisorer och 1995:666 med1995:665 om
arbetsordning fastställd deni nämndens september 1995för 1RN samt

1997-354.1997, Dnroch reviderad den 19 mars
liten myndighet.förhållandevis Antalet anställda vidRN är en

årsskiftet 1998/99uppgick vid tillkansli 15nämndens personer.
helhet medfinansieras i sin avgifter. Avgifterna iVerksamheten
och revisionsbolagrevisorer i formtillsynen uttas av av

avgift. Avgifterna fastställsårligansökningsavgift och regeringen.av
årsavgiftema för närvarande fastställdaAnsöknings- till 2 000och är

auktorisationoch provavgift.godkännande Dennakronor. För tas ut en
närvarande 000 kronor.för 5är

måletDet övergripande

verksamhet tillgodosemålet förövergripande RN:sDet är att
ochrevisorerkvalificerade och oberoendesamhällets behov externaav

revisionsverksamhet hög kvalitetoch dessa driverrevisionsbolag att av
uppfyller höga etiska krav.och

olika ochverksamhet skall bidra till aktörerNämndens att
anställdakreditgivare, leverantörer, kunder,intressenter aktieägare,-

ekonomiskhar tillgång till trovärdigoch kommunsamt stat -
och förvaltning, vilketföretagens redovisninginformation avseende är

utvecklas väl hävda sigför näringslivet skall ochförutsättning atten
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förhar också betydelserevisioneffektivinternationellt. En stor
befrämjarlika villkor ochpåkonkurreramöjligheterföretagens att

förregleringsbrev årolika aktörer semarknadensmellanförtroendet
241997/98:1avseende RN,1998 utg.omrprop.

uppgifternämndensNärmare om

uppgiftinstruktion tillsinhar enligt attRN
och auktorisation revisorergodkännandefrågorhandlägga avom0

samhälletssyfte tillgodoserevisionsbolag iregistrering attsamt av
revisoreroberoendeochkvalificeradebehov externaav

godkända auktoriseradeochsäkerställasyfteitillsyn attattutöva0
driverrevisionsbolagregistreraderevisorer samt

uppfyller högakvalitet ochhögrevisionsverksamhet är avsom
etiska krav

åtgärderdisciplinärafrågorpröva om
lämplighetsprovochexaminaanordna

auktoriserade revisorerochgodkända samtregisterföra över
revisionsbolagregistrerade

godkännande,i frågoruppgifterochinformationlämna om0
tillsynregistrering ochauktorisation,

särskilt beaktarevisorsområdet ochinomutvecklingenfölja nya0
fåeller kanförhållanden harinternationellaochnationella som

förrevisionsbolagochrevisorer samtför tillsynenbetydelse över
revisionssedochgod revisors-utvecklingenochtolkningen av

nämndenisammansättningen

ordförandenledamöter.andra Förochordförande åttabestårRN enav
juristskallOrdförandenfinnasskall det ersättare.och ledamöterna vara

revisorer,skall tvåövriga ledamöterdomarerfarenhet. Avoch ha vara
Övrigaauktoriserad.ochrevisorgodkändskall envaravarav en

revision,berörsverksamhetfrånerfarenhethaskallledamöter avsom
ochuniversitetnäringsliv,frånerfarenhetmedt.ex. personer

eller investerare.finansanalytikermyndigheterverksamhet i samt som
ingående kunskaperbl.a. harnämndenförgarantierHärigenom attges

andraställsde kravochrevisorsarbetetpraktiskadet avsomomom
61-62.1994/952152jfrintressenter s.prop.

regeringen.ochledamöterOrdförande, ersättare utses av
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Nämndens organisation

Vid finnsRN kansli leds chef. Kansliet bereder deett som av en
ärenden skall behandlas nämnden.som av

Ärendenas handläggning

i disciplinärendenRN beslutför ordföranden och minst hälftenär när av
de ledamöternaandra närvarande. När ärenden viktär störreav
handläggs skall möjligt samtliga ledamöter närvarande.om vara
Ärendena efter föredragning.avgörs

Brådskande ärenden eller ärenden det slaget de inteär attsom av
behöver nämnden får ordföranden eller någonprövas avgörasav av av

tjänstgör nämnden.hos Sådan ärenden behöver inteannan som
föredras. Besluten skall i alltid anmälasprincip vid nämndsam-nästa
manträde.

massärenden,Flertalet positiva beslut i ansökningsärenden,t.ex.
delegerade till handläggare på kansliet.är

Verksamhetsområden

delar in verksamheten i fyra områdenRN
godkännande/auktorisation/registrering0
tillsyn0
examinationo
internationella kontakter0

Godkännande/auktorisation/registrering

Godkännande, auktorisation och meddelas förregistrering en
femårsperiod. handlägger ansökningsärenden varjeomkringRN 0001
år. Omkring fjärdedel förstagångsansökningar och övrigautgörsen av

ansökningar fortsatt godkännande etc.av om

Tillsyn

Verksamhetsområdet delas i dels disciplinärenden grund avrena
anmälningar dels systematis-ärenden inom för nämndensm.m., ramen
ka och uppsökande verksamhet SUT. Under Verksamhetsområdet
faller förhandsbeskedockså enligt andra stycket15 § RevL.
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behandlasdisciplinärendenomkring 160genomsnittideAv som
Övrigainitieratsfemtedel RN.omkringharvarje år aven

m.fl. ochfrån revisionsklienteranmälningardisciplinärenden följer av
underrättelseskyldighetenskattemyndigheterfrånunderrättelserav

RevL.följer 21 §av
disciplinpåföljd,ärendena meddelastredjedelomkringI aven

varning.vanligtvis
granskningsprojekt.närvarandeförgenomför RNSUT treInom

60-tal revisorer baserasomfattandegranskningFörutom ett somen
revisorer med mångaomkring 50granskningstickprov, görs aven

meddelatsrevisorer hargranskningochrevisionsuppdrag av somen
revisionsverksamhet isinochföre år 1984godkännande utövarsom

till godkändaomfattar 500projekt 400Sistnämndamindre byråer.
revisorer.

dessa till 30förhandsbesked uppgickärendengällerVad om
behandladesdessa ärendentredjedel1997. Enärenden år avav

med praxisår 1996. takthälften Iplenum attnämnden i närmaremot
ellerordförandenkunnatärendenfler avgörasharskapats av

kommerantalet ansökningarbedömning attkanslichefen. RN är att:s
skäl.minska sammaav

Examination

ochanordna revisorsexamenibestårExaminationsverksamheten att
Övergångsbestämmel-lämplighetsprov.revisorsexamenhögre samt

obligatorisktintemedför detrevisorslagen är attännui attserna
erhållarevisorsexamen förhögreeller attgenomgå revisorsexamen

först årblir obligatorisktauktorisation. Dettarespektivegodkännande
varit få. Revisorsexamenskäldettaexaminander harAntalet2003. av

med deltagare. Högretvåhösten 1998gångenförstaanordnades
fåhittills ansökteftersom ingenhållitsaldrighar attrevisorsexamen om

lämplighets-tillfällen anordnatvid tvåharRNsådanavlägga examen.
tillfället.varderaviddeltagaremed enprov

kontakterInternationella

revisorsfrâgorarbete medEU-kommissionensideltarföljer ochRN
tillsynsmyndig-ländersnordiskaövrigamedutbytelöpandeoch har ett

svensk-i det s.k.medverkar ocksåRNmotsvaradeellerheter organ.
finansdepartementet.administrerassamarbetsprojektetryska avsom
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bl.a. utvecklingen revision iSyftet projektet stödjamed är att externav
Ryssland.
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gällande ordningiHuvuddragen4

Inledning1

etableringsfrihetbestämmelserRomfördragetstillhänvisningMed om
arbete för1960-talet omfattandemittensedan attbedrivs ettav

skermedlemsländer.aktiebolagslagstiftningen iEU:s Detharmonisera
Direktivenss.k. bolagsdirektiv.medlemsstaterna,direktiv tillgenom
skyddsnivåminstaskapamedlemsstaternaisyfte är att en gemensam

fordringsägare eller arbetstagareaktieägare,egenskapiför den avsom
aktiebolag hemmahörande inommedförbindelseträder i ett gemen-

skapen.
numrerade direktiv på bolagsrättensutfärdat niohittillsharEG

tilllagt fram förslagutkast ellerEU-kommissionenDärtill harområde.
frånbolagsdirektivi dag serietalarMandirektiv.fyraytterligare enom

och En13 inte10 ännudirektiven ärdär antagna.till1 13,
direktiv-i dessa direktiv ochinnehålletdetförredogörelse närmare

SOUAktiebolagskommittén i delbetänkandetförslag lämnas av
SOUkommitténs delbetänkandeEG. IochAktiebolagslagen1992:83

förredogörelselämnasorganisation närmareAktiebolagets1995:44 en
stmkturdirektivet. Is.kdetbolagsdirektiv,femtetillförslaget ett

och EG1993:69 Revisorernabetänkande SOURevisorsutredningens
s.k.direktivet, detåttondedetförredogörelselämnas närmareäven en

revisorsdirektivet.
andra,första,anpassad till deti dagaktiebolagslagensvenska ärDen

Årsredovisningslagen tillanpassadbolagsdirektivet. ärtolfteochtredje
denbolagsdirektivet. Genomelfteochsjundefjärde,det nya

medinförlivatsbolagsdirektivetåttondedetreglerna iharrevisorslagen
med svenskdirektiveninförliva rätt ärmedArbetetsvensk atträtt.

avslutat.huvudsakdärmed i
ochsjundehand fjärde,i förstadetuppdragutredningens ärFör

försäkringsredovisnings-bank- ochbolagsdirektivenåttonde samt
bolagsdirektivtill femteförslagetochintresse ettdirektiven är avsom

bilagaöversiktligt 4.redovisas idirektivnämndanu
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Aktiebolagslagens bestämmelser revision redovisas i bilagaom
behandlas reglerna förI detta avsnitt prövning och tillsyn av

revisionsbolag enligt revisorslagen.revisorer och Som bakgrunden
redogörelse förlämnas först kort vad med revision,somen avses

intressenter.revisionsplikt och revisionens

Revision, revisionsplikt och4.2 revisionens
intressenter

revisionVad medavses

granskningförstås i allmänhet i efterhand vissMed revision av en
förvaltning omfattande såväl verksamhetensekonomisk räkenskaper

finnsförvaltningsåtgärder. dock inslagdess lednings Det tarsom som
verksamhet och där granskningensikte framtida syftar tillpå att t.ex.

kan drivas vidare. I granskningen ingår ocksåbedöma företaget attom
resultatet sin granskning revisions-revisorn skall rapportera av

utlåtande.berättelse eller annat
revision kan också definieras med iutgångspunkt dessBegreppet

öka trovärdigheten i den redovisningsyfte, nämligen företagenatt som
fallerföretagsledningen utarbeta ochlämnar På att presenteraut.

Revisorn skall uttala sin uppfattning dvs. försäkraårsredovisningen.
eller bekräfta redovisningen upprättad, i alla väsentligaärom

gällande regler. Uttalandet innefattar ställningavseenden, enligt att ta
rättvisandeårsredovisningen bild och adekvattill ger enom en

bolagets finansiella ställning och resultat. Användarnaredovisning av
får revisionen tillförlitligt underlagårsredovisningen ettgenom merav

försäkerhet beslut grundvaloch därmed påuppnår större av enen
årsredovisning räkenskapsrevision. Revisorn skall ocksåreviderad

verkställande direktören har följt lag och intestyrelsen ochgranska att
bolaget förvaltningsrevision.skadeståndskravdragit sigpå mot
samband med revision lagstadgadofta används ibegreppEtt ärsom

regel intet revisionenrevision. Med detta än ärannat attavses som
från revision företas andra skäl,till skillnadföreskriven i lag som av

avtal.grundpåt.ex. av

Revisionsplikt

i huvudsak aktiebolag, ekonomiskaenligt lag åvilarRevisionsplikt
och försäkringsbolag vissa handels-föreningar, stiftelser, banker samt
revisionsplikt företagsstorlek.aktiebolag gäller Förbolag. För oavsett
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företagetlag endastrevisionsplikt enligtgällerföretagsformerandra om
anställdaomsättning,vissa gränsvärdenöverskriderstorleksmässigt

kriterier.m.fl.
grund avtal, stadgarföljakanRevisionsplikt ävensagts avsom

lagstadgad.då inteärm.m., men
ochräkenskapemadärvid kravställslagstiftningen attI

eller flera revisorergranskasförvaltning skallstyrelsens somav en
inneburit minsthittillsharformella krav. Dettauppfyller att en

i revisionen. Genomskall deltarevisorgodkändellerauktoriserad
fåttgodkända revisorernaauktoriserade ochhar deregleringdenna en

monopolliknande ställning.
endast dengällerjanuari 1999 ärmed den loch attFrån som

irevisorkunna tillskallgodkänd revisorauktoriserad eller utses
årsredovisnings-omfattas 1995 årshandelsbolagaktiebolag, avsom

1998:760.företag se SFS Dettafinansiella ärvissalagstiftning samt
finns i detill de bestämmelserfrämsttill EG-rätten,anpassning somen

Revisorsdirektivetdirektiven.bolagsrättsligaåttondeochsjundefjärde,
bakgrundtolkningsvis-hardirektivetbolagsrättsliga motåttonde av

direktivetoch de syftenartikel 2utformningspråkligadess somav
inteinnebördenden ärtillgodose attskall getts personer som-

f°ar räkenskaps-inte tillrevisorergodkändaellerauktoriserade utses
och1997/98:99 132 168.aktiebolag prop.irevisorer s.

aktuella frågan gälleri denbestämmelser ävenAktiebolagslagens nu
l997/98:166.jfrbankerför prop.

i andra företagsformerrevisorer änreglernaändringNågon omav
förekonomiska föreningar,Förintenämnda vänta. t.ex.de är attnu

årsredovisningslagstiftning1995 årsomfattasintehandelsbolag avsom
där lekmännuvarande ordningendensåledesstiftelser kommerföroch

behållas 1997/98:99revisionen prop.fördelvis kanhelt eller attsvara
169.s.

intressenterRevisionens

uppdragsgivaren.intressei aktieägamasinte baraRevisionen görs
bestämmelser ideiakttarbolagetsäkerställaskall attDen även

bolagetsskyddabolagsordningenochaktiebolagslagen attavsersom
enskildaallmänhetenaktieköpandeanställda och den samtborgenärer,

Även måsteallmännas intressedetuppdragsintressentema.aktieägare
1975:103kommun prop.ochdet allmännaMedbeaktas. stat s.avses

och 242.77
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intressentkretsen till allaI berörsEG-rätten parteranges som av
verksamhet rådets direktivföretagets se juli25 1978närmare av om

bolagsformer, 78/660/EEG.årsbokslut i vissa

Godkännande och auktorisation4.3

godkännande och auktorisation finnsför iBestämmelser 4-8
förordningenrevisorslagen RevL, i 2-6 1995:665 revisorerom

Revisorsnämndens föreskrifteri RNFS 1996:1.RevF Församt
revisor krävs universitets- eller högskoleutbildninggodkännande som som

i företagsekonomi,omfattar minst 120 juridik, ADB,poäng ämnena
och matematik,nationalekonomi, statistik års praktisk utbildning.samt tre

universitets- eller högskoleutbildningauktorisation krävsFör som
minst fem årsomfattar praktisk utbildning.minst 160 poäng, samt

godkännandeför såväl auktorisationDärutöver krävs attsom
särskild revisorsexamen hossökanden skall avlägga RN. Fören

högreauktorisation sökanden avlägger s.k. revisorsexamen.krävs att
godkända auktoriserade revisorer gäller de skallsåvälFör attsom

revisionsverksamhet jfryrkesmässigt 4 § 1 och 5 § RevL.utöva
gäller för godkännandekrav på revisorsexamenDet som anses

innehar utländsktuppfyllt också den examensbevisettav som som ger
utföra lagstadgad revision i inom ochbehörighet få EES, harstatatt

särskilt lämplighetsprov hos Revisorsnämnden 6 §genomgått ett
revisorsexamen gäller förkrav på högre auktorisationRevL. Det som

utländsktden innehar examensbevisuppfyllt ettanses av som som
behörighetsbegränsning få utförakrävs för lagstadagd revisionatt utan

har genomgått särskilt lämplighetsprov hosi inom och RNEES, ettstat
7 § RevL.

bosättning i Sverige eller iställs vidare krav påDet staten annan
den revisor varken får iinom gällerEES. Därutöver äratt som vara

näringsförbud, ha förvaltare enligt kap.konkurs, underkastad ll 7§
förbjuden rådgivningsverksamhet enligtföräldrabalken, utövaattvara

förbud yrkesmässig rådgivning i vissalagen 1985:3543 § motom
rådighetsinskrän-fall, underkastad någon motsvarandeeller varam.m.

skall dessutom och i övrigtkning Revisorn redbari stat. varaen annan
revisorsyrket och RevL.lämplig 4 5utövaatt

särskilda skäl medge revisor under vissfår det finnsRN attenom
eller auktorisation vid bosättning utanförtid behålla godkännande EES

8 § RevL.
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revisionsbolagRegistrering4.4 av

RevL.finns i 9-12revisionsbolagregistreringBestämmelser avom
aktiebolaghandelsbolag ellersvensktbestämmelser kanEnligt dessa ett

villkor. Detföljandeuppfyllerdetrevisionsbolag treregistreras omsom
särskilda kravenuppfylla deskallrevisionsverksamhet. Detskall driva

likvidation.ellerkonkursifår inteDet§§.eller lli 10 vara
framgåskallsärskilda krav. DetföljandegällerhandelsbolagFör ett

bolagsavtalet attav
yrkesmässigomfattaskall äninte annatverksamhetbolagets0

ochverksamhet,förenligdärmedochrevision
revisorer.auktoriseradeellergodkändaskallbolagsmännen vara0

fårskälsärskildadetFinnsabsolut.intebolagsmännen ärpåKravet
beträffan-uppställda kravetfrån detundantagmedgeRevisorsnämnden

bolagsman.de viss
bolags-skallkrav.särskilda Detföljandegälleraktiebolag avFör ett

framgåordningen att
yrkesmässigskall omfattainte änverksamhet annatbolagets0

verksamhetförenligdärmedochrevision
fjärde-och minststyrelseledamöterna trefjärdedelarminst tre av0

skalldirektörenverkställandestyrelsesuppleanterna samtdelar av
ochrevisorer,auktoriseradeellergodkändavara

ellergodkändanärvarandedeendastbeslutsförstyrelsen är om0
majoritettillsammans representerarrevisorernaauktoriserade aven

sammanträdet.vidröstetalet

fjärdedelarminstregistrerasfå är att treförkrav avytterligare attEtt
ellergodkändaröstetaletfjärdedelar ägsminstmed avaktierna tre av

ärövriga aktier ägsochrevisorer somauktoriserade att personerav
absoluta.inteinflytandeochägande ärpåKravenbolaget.iverksamma

styrelseledamöternamajoritetfinns,undantagtill avMöjlighet enmen
godkändaalltidskallstyrelsesuppleanternamajoritet varaoch aven

ochaktiernahälftenochrevisorer änauktoriserade aveller mer
revisorer.auktoriseradeellergodkändatillkommaalltidskallröstetalet

åtarbolagetrevisionsuppdragvarjeskall förrevisionsbolag somEtt
huvud-revisorernaverksamma attbolagetde i varasig utse aven

denundertecknasskallRevisionsberättelsenrevisionen. avföransvarig
fleraberättelsenUndertecknasrevisionen.förhuvudansvarig avärsom

Bestämmelsenhuvudansvarig.ärdetskallrevisorer, somvemanges
enligtABL,l8§kap.i 10bestämmelsenbl.a.medkorresponderar

registreratrevisortill även ettutsemöjligtdetvilken attär
revisionsbolag.
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4.5 Giltighetstid för godkännande,
auktorisation och registrering

Godkännande, auktorisation och registrering gäller i fem år eller till
dess beslut ansökanavslag på fortsatt godkännande, auktorisa-om om
tion lagaeller registrering vunnit kraft. får förordnaRN sådantatt ett
beslut gälla omedelbartskall 13 § RevL.

Utövande4.6 revisionsverksamhetav

God revisorssed

plikt gäller revisorSom allmän skall utföra sina uppdragatten en
omsorgsfullt enligt godoch revisorssed första14§ stycket RevL.
Bestämmelsen formulerad i mycket anslutning till vadär nära
rättegångsbalken och advokatsamfundets stadgar föreskriver för
advokater. innebär skyldigheten inteDet begränsas till egentligaatt
revisionsuppdrag tillämplig på revisorns yrkesverksamhetärutan
överhuvudtaget, alltså på andra närliggande uppdragäven som
förekommer inom för revisorsyrkets utövande, rådgivning,ramen som
skattefrågor m.m.

Revisorn för det utförsarbete biträde till honom.svarar som av

Dokumentationsslcyldighet

Revisorn skall dokumentera sin granskning. Detta följer inte av
revisorslagen föreskrifterRN:s 10-14 RNFS 1997:1.utan av
Syftet med dokumentationen i detta sammanhang i efterhand iär att
tillsynen kunna verifiera revisorns ställningstaganden och rapportering.

dokumentationen framgåAv skall
den riskbedömning och planering har legat till grund för0 som
granskningen
den granskning har genomförts0 som
de iakttagelser har gjorts och de slutsatser har dragits, samt0 som som
de åtgärder har vidtagits.0 som

Dokumentationen skall innefatta korrespondens berättelser,samt
promemorior och andra skriftliga utlåtanden eller intyg revisornsom

Dokumentationen skall förvaras i minst åtta frånår utgången detavgett. av
räkenskapsår revisionen Dokumentationsskyldigheten omfattaravsett.som

rådgivningsuppdrag för revisionsklients räkning.även en
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Revisorsjäv

revisorerförjävsbestämmelsergällandeiakttaskallRevisorn noggrant
erinranBestämmelsenRevL. ärpunktenförstastycketandra14 § en

associations-lagar påm.fl.aktiebolagslagendet irevisorntill attom
situatio-vilkakatalogerfinnsområde överföreningsrättensochrättens

hanjävig ochrevisor attförhållanden gör someller ensomner
bestämmelser. Bestäm-dessaiakttaskyldigockså attyrkesrevisor är

stycket.tredje14 §revisionsbolagförgällermelsen även

omständigheterJävsliknande

rubbakanomständighetsärskildnågonfall finnsidet somOm annat
revisornskallsjälvständighet,elleropartiskhetrevisornstillFörtroendet
punktenandrastycketandra14 §uppdragetsigelleravböja avsäga

tredje14 §revisionsbolagförgällerBestämmelsen ävenRevL.
stycket.

siktegeneralklausulen,betecknasvanligtvis tarBestämmelsen, som
jävsbestämmelse,enligt någonjävföreliggerintedetdåsituationerpå

sigåtainte kanrevisoromständigheter gör attjävsliknandedå enmen
revisionsuppdrag.ett

bestämmelsentill grund för sägsliggerutredningsförslagdetI som
tillgranskningsuppdragrevisionsliknandetillämpaskanden t.ex.att

lagregleroch därrevisionsklienter närmare omandra klienter än
revisionspliktiginteklienthos ärrevisionrevision saknas som -
Även områdenhandelsbolag. påvissaförening,ideellenskild firma,

detsådanaförhållandenaibland attkanregleradesärskilt varaärsom
särskildagrunddet påjävssituation, attdirektföreligger avinte menen

i företagetsellerföretagochrevisor ettmellan personerrelationer en
åtarrevisornolämpligtframstår attsynpunktyrkesetiskledning somur
kanhärsituationsådanexempelSom avsessomuppdraget.sig en
ochrevisionutförabådeuppdraghar irevisorn attattnämnas

yrkesetisksåledesDetföretag. ärbokföringen hosvid ett enmedverka
seuppdragetfrånavståfalldessairevisornförplikt att
för1971:3 Forrnemabetänkande HAuktorisationsutredningens

132.130-revisorerauktorisation s.m.m.,av

sidoverksamhetörtroenderubbandeF

verksamhet änintefårrevisionsbolag utövaochRevisorer annan
derastillförtroendetrubbakanutövandetrevisionsverksamhet om

meddelaansökanskyldigRN attsjälvständighet. ärelleropartiskhet



80 Huvuddragen gällande ordningi SOU 1999:43

förhandsbesked huruvida viss verksamhet förenlig med detärom en nu
angivna kravet 15 § RevL.

Verksamhetsformer

För godkända och auktoriserade revisorer gäller förut nämnts attsom
de skall yrkesmässigt revisionsverksamhet.utöva De får driva denna
verksamhet endast såsom enskild näringsidkare eller i handelsbolag
eller aktiebolag inte verksamhetutövar sådanän ärsom annan som
förenlig med revisors yrkesutövning. fårRN tillåta revisoratten en

verksam i Sverige driver revisionsverksamhet iär statsom en annan
inom EES det nämnda kravet inte uppfylltäven 16 § RevL.ärom nu

Anställningsförbud

För godkända och auktoriserade revisorer gäller vidare de inte fåratt
anställda hos någon revisor, revisionsbolag ellerän bolagvara annan

i 16 Om det finns särskilda skäl får RN medge undantagsom avses
från detta förbud §17 RevL.

4.7 Tystnadsplikt

Revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller förnytta
använda uppgifter han har erhållit i sin yrkesutövning. Hanannan, som

får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Han skall också tillse
biträde till honom iakttar dessa föreskrifter 18 § RevL.att

4.8 Säkerhet

Revisorer och revisionsbolag skall teckna försäkring eller hos ställaRN
säkerhet för den ersättningsskyldighet revisorn eller bolaget kansom
ådra sig i sin revisionsverksamhet. på försäkringKravet eller säkerhet

inte absolut. får medgeRN undantag det finns särskildaär skälom
19 § RevL.
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Tillsyn4.9 m.m.

revisionsbolagtillsyn revisorer och frågorRN över prövarutövar samt
åtgärder. Nämnden skall verksamhetdisciplinära i sin utveckla ochom

främja revisorssed 3 RevL.god §
revisionsbolag skyldiga låta vid tillsynRevisorer och RN sinär att
bokföring och övriga handlingar hör tillgranska akter, som

de uppgifter behövs för tillsynenverksamheten lämnasamt att som
skattemyndighet uppmärksammar någon anmärk-§ RevL. Om20 en

omständighet i fråga revisors ellerningsvärd revisionsbolagsettenom
myndigheten underrätta 21skall RN § RevL.verksamhet,

åtgärder kan komma i frågadisciplinära upphävandeDe ärsom av
registrering, varning,auktorisation eller straffavgift ochgodkännande,

RevL.erinran 22-25

Överklagande4.10 m.m.

forvaltningsdomstol.överklagas hos allmän Beslutbeslut fårRN som:s
särskild lämplighetsprövning inteeller får dockexaminationrör

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-överklagas.
RevL.26 §rätten

Ikraftträdande- ochll

Övergångsbestämmelser
krafti den 1 juli vid1995.trädde DenRevisorslagen sagts somsom

auktoriserad äldrerevisor enligtgodkänd ellerdenna tidpunkt var
auktoriserad enligtellerockså godkändbestämmelser anses som

ellertillämpades för godkäntregelrevisorslagen. Motsvarande även
skall registreratrevisionsbolag. bolagauktoriserat Ett sådant anses som

enligt revisorslagen.
revisorsutbildning forikraftträdande genomgicklagensdenFör som

denfår under år räknat frånrevisor gäller hangodkännande att sexsom
äldrejanuari godkännas enligtdvs. 2003,januari den 11997,l senast

teoretiskkompletterandehan har genomgåttbestämmelser om
utbildning.

förgenomgick revisorsutbildningikraftträdandetviddenFör om
dvs.under tidsperiod,gäller hanauktorisation revisor att sammasom

enligt äldre bestämmelser.får auktoriserasjanuari 2003,den 1senast
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utbildning har inte ställtsteoretiskkompletterandeNågot krav på upp
bestämmelser.enligt äldreauktoriserasför fåatt
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Utländsk5 rätt

lagstiftningAktuell5.1 m.m.

revisionsbolagens möjligheter tillhanda-ochFrågan revisorernas attom
revisionsklienter löses olikapå olika itill sinarådgivninghålla sätt

rådgivningförbud tillämpas till exempelgenerelltländer. Något mot
medlemsstater.EU:sinte någon avav

kring revisorernasangränsande frågor verksamhetochDenna m.m.
föremål för förhållandevis omfattandeinternationellt varithar också en

debatt.
varit föremålnyligen för lagstiftning.fråganDanmark harI

tillidsrepresentant infördes år 1994offentlighedensBegreppet som
revisorslagendanska i syfte dels ökadenstandard irättslig atten

framhålladels revisorns oberoende.för revisionen,förtroendet
skulledet förståelsen förökaAvsikten begreppetmed det attvarnya

allmänhet.ställning i I det utredningsförslagrevisorns uppgifter och
lagstiftningsärendet knöts tilllåg också begreppetgrund förtillsom

tillgenerellt. lagen dock begreppetI avgränsasrevisorns verksamhet
ider kraevesavgivande erklaeringertillrevision rapporter,samt av og

tilludelukkende bestemtlovgivningen eller icketillhenhold er
statsautoriseredelovbrug 6 a§ 3hvervgiverens se st omegen

reglerna idärmed inteAvgränsning följerbegreppetrevisorer. av
discipliningripandenrevisionssed, oberoende,godövrigt m.m. somom

Revisorlov-Hasselager m.fl.,all revisorns verksamhet setillämpas på
skallrevisornuppl., 510. Attmed kommentarer, 1997,givningen 2 s.

vidbetyder revisornoffentlighedens tillidsrepresentant attvara
det granskade företagetsskall hänsyn tillrevisionutförandet tam.m.av

del revisorns produkter,de skallförsta hand tillintressenter, i ta avsom
konkurrenter, investerareanställda, kreditgivare,myndigheter,t.ex.

nominerad detrevisorndet falletgäller, im.fl. ärDetta även av
Ärmotståendekan ha intresse.ledning,granskade företagets ettsom

för uppdragsgivarens interna bruk,endastproduktdäremot revisorns
saken.rättsligt intresse ienligt lagen ingethar offentligheten
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offentlighedens tillidsrepresentant åligger det således revisornSom
hänseende de olikabeakta vilket behov i rättsligt mottagarnaatt

tillgodoses vid revision och vidintresse skall alltidnormalt har. Detta
där revisorn brukar sin attesträtt det interapportering även omannan

tjänar ledningens intresse.
maj tillsats särskild kommission, thetillsattes i 1997I USA en

med uppgift utveckla aStandards Board ISBIndependence att
applicable publicfor independence audits offrameworkconceptual to

for ofthe foundation the developmentwillentities wich asserve
standards in order theindependenceprinciples-based to serve-

investors confidence theandandpublic interest promoteprotectto
står den amerikanska Finansinspek-markets. Bakom ISBsecurities

revisorsorganisationenamerikanska AICPA. Ioch dentionen SEC
uppgift ingårISB:s att

vägledande regler för oberoenderegler SEC:ssina anta0 egnasom
oberoendebegreppstrukturellt för revisionutveckla ett av0

skall kunna tjäna grund för utvecklapublika bolag attsomsom
oberoenderegler

och, det lämpligt,reglersådanabesluta pröva ärsamt om0
praxis utvecklats rörande revisornsdenratificera något somav

oberoendeobjektivitet och
prövningsförfarande oberoendefrågordesärskiltutveckla ett av0

aktualiseraskan komma attsom
yrkesutövare frågorför de harrådgivningtillhandahålla som om0

oberoendereglema.

statlig utredning MDWaugusti 1997ilämnadeHollandI enen
vikten revisornsbetonasbl.a.i vilken attrapport av separera

dock intekontrollfunktion. Förslaget harfrån hansrådgivningsfunktion
lagstiftning.lett till

Även Inriktningengrad aktuella.dessa frågor i hög ärEUinom är
revisorskodex.medlemsländerfor EU:sutarbetaatt gemensamen

utvecklingen inom EU.tillåterkommerUtredningen strax

regleringen bland EU:s5.2 Närmare om

medlemsländer

FinalEU-kommissionensfrånhar hämtatsdetta avsnittUppgifterna i
and Liability of The StatutoryPositionThe Role,of StudyReport ona

Willem Buijink mil., MARC-Union,TheAuditor within European av
Danmark,Belgien,Studien1996.Maastricht,studien, avsermars
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Luxemburg, Neder-Grekland, Irland, Italien,Frankrike,Finland,
ochSpanien, Storbritannien, TysklandPortugal,länderna, Norge,

Österrike. Även svenska reglernaomfattas DeSverige rapporten.av
Huvuddragen i gällandeavsnittetredovisas i rätt.

revisionskliententillrelationPersonlig

får intevald till revisordenländer gällersamtliga ärI att som
relation tilleller hon har personlighanrevisiongenomföra när en

revisionsklienten.

revisionsklientenintresse iEkonomiskt

för denmed undantag Italien,gäller vidare,länder ärsamtligaI att som
ekonomisktdirekt eller indirektheller hafår intevald till revisor ett

revisionsklienten.relation tillekonomiski ellerintresse en

godmanskapbefattningar,Företagsledande m.m.

Grekland, Holland ochFrankrike, Italien,Danmark,Belgien,I
Österrike inneha befatt-företagsledandeförbjudenrevisor attär en

förvaltare Överförmyndareförmyndare, ochgodningar, att man,vara
befattningarmotsvarande och uppdraginnehaexekutor ellersamt vare

för någonellerrevisionsklientenförsig annan person.
Portugal, SpanienLuxemburg, Norge,Irland,Finland, samtI

förförbud inneha dengenerellt revisorerfinns ingetStorbritannien att
revisionsklientenuppdrag förellerbefattningar änhär annattypen av

försvagasenskilda fallet kanoberoende i detfall revisornsför detMen
tillåtet.dock intehärav dettaär

revisionsklientenmedAffärer

vald till revisordenocksåländer gällernämnda ärsamtliga attI somnu
revisions-affärer medrevisionsuppdraget hasidanfår inte vid av
betydelse-eller mindrebedömsAffarsrelationerklienten. mersom som

regel.dockgodtasrevisionsuppdragetlösa för som
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oförenligförenlig eller verksamhetrevisionsuppdragetMed

för Belgien och Frankrike, tillåterundantagmedländer,Samtliga
vidtillhandahålla andra tjänsterutsträckningvissi ävenrevisorer att

revisionsklienter följande områdentill pårevisionstjänstemasidan av
redovisningochbokföring

beskattning
juridik
organisation

finansieringellerinvestering
företagsrekonstruktioner m.m.

revisorer frånhindras dock inteFrankrikeBelgien och attI
frånrevisionsklientertilltjänsterandratillhandahålla genom

konsultbolag.juridiskafriståenderevisionsbolagen personer
vid sidanrådgivningstjänstertillåterländersamtligaI avm.m.som

fårtillhandahållandet dessa tjänster integällerrevisionstjänster att av
oberoende.försvaga revisorns

redovisningBokföring och

ochNederländerna, PortugalLuxemburg,Irland,Danmark,I
tillhandahållarevisionsbyråerförtillåtetdetStorbritannien attär

revisionsklient.tillredovisningstjänsterbokförings- och en
fördet dock inte tillåtetStorbritannienochIrland ärI en

noterade ellerifrågavarande tjänster tilltillhandahållarevisionsbyrå att
rutinmässig karaktär.tjänsterfrågaintedetpublika bolag är avomom

Spanien,Grekland, Italien,Frankrike, Norge,Finland,Belgien,I
Österrike för revisionsbyråtillåtetdet inteoch attTyskland är en

tillredovisningstjänsterochbokförings-tillhandahålla en
deifrågavarande tjänster tillåtasdockkanBelgienrevisionsklient. I om

fortlöpande.och detta inte skerändamålsärskiltförtillhandahålls ett

Skatterådgivning

Nederländerna,Irland, Luxemburg,Grekland,Finland,Danmark,I
Österrike detTyskland ochStorbritannien,Spanien, ärPortugal,Norge,

tilltillhandahålla skatterådgivningrevisionsbyråertillåtet för att en
revisionsklient.

för revisions-detta inte tillåtetItalienFrankrike ochBelgien, ärI
byråerna.
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Juridisk rådgivning

Spanien,Nederländerna, Norge,Luxemburg,Irland,Finland,I
Österrike revisionsbyråertillåtet fördetochTysklandStorbritannien, är

Vad gällerrevisionsklient.tilltjänsterjuridiskatillhandahållaatt en
tillhandahållaspraktiken inteiifrågavarande tjänsterkanLuxemburg

dengäller förde reglerbakgrundrevisionsbyrå mot somsomavenav
juridiska tjänster.tillhandahålleryrkesmässigt

PortugalItalien ochGrekland,Frankrike, ärDanmark,Belgien,I
revisionsbyråerna.förinte tillåtetdetta

dyl.Organisationsrådgivning 0.

Nederländerna,Luxemburg,Irland,Grekland,Finland,Danmark,I
Österrike detTyskland ochStorbritannien, ärSpanien,Portugal,Norge,

bl.a.rådgivningstjänstertillhandahållarevisionsbyråerförtillåtet att
revisionsklient.tillorganisationsrådgivning en

detta inte tillåtet.ItalienochFrankrike ärBelgien,I

finansieringsrådgivningellerInvesterings-

Nederländerna,Irland, Luxemburg,Grekland,Finland,Danmark,I
ÖsterrikeTyskland detochStorbritannien,Spanien, ärPortugal,Norge,

ellertillhandahålla investerings-revisionsbyråerför atttillåtet
revisionsklient.tillñnansieringsrådgivning en

intedetta tillåtet.ItalienochFrankrike ärBelgien,I

företagsrekonstrukiionersamband medRådgivning i m. m.

Nederländerna,Luxemburg,Irland,Grekland,Finland,Danmark,I
Österrike det tillåtetTyskland och ärStorbritannien,Spanien,Norge,

förområdetinomtillhandahålla tjänsterrevisionsbyråerfor att
revisionsklient.tillföretagsrekonstruktioner enm.m.

skalltillåtet för dendock inteStorbritannien detIrland och ärI som
ellerlikvidatorsamtidigtrevisionlagstadgadutföra att agera som

frivilligdet frågai frågabolaget äri närkonkursförvaltare utom om
bolaget.likvidation av

huvuddetoch PortugalItalien tagetär överFrankrike,Belgien,I
område.tjänster på dettatillhandahålla någrarevisornfortillåtetinte att
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inomUtvecklingen EU5.3

kommissionen och dess grönbokEuropeiska5.3.1

har låtit bl.a. konkurrensenkommissionenstudierFlera göra, omsom
och roll, ställning ochrevisionsbranschen i EU 1992inom om ansvar

revision MARC-studien harutför lagstadgad 1996för revisorer som
finns marknaddet inte europeiskvisatenligt kommissionen ännuatt en

fortfarande föreligger betydandeoch detrevisionstjänsterför att
ochlagar andra författningarmedlemsstaternasskillnader mellan som

bakgrund kommissionen detdenna ansåglagstadgad revision. Motrör
övergripande analys behovet ytterligareföretalämpligt att av aven

lagstadgad revision och omfattningenEU-nivååtgärder på om avom
offentliggjorde kommissionenförstaåtgärder. Somdessa ett steg en

och för revisorer utförRoll, ställningtitelnGrönbok med ansvar som
unionenEuropeiska EGT C 321,revision inomlagstadgad nr

bland berördaöka medvetenheten allamed syfte29.10.1996, parteratt
för få kommentarer från dem.frågeställningarna ochde aktuella attom

har yttrandesociala kommittén i sittochEkonomiska över
behövligden utlöst mycketvälkomnat denGrönboken att engenom

med säkerställaframtida inriktning sikterevisionensdebatt attom
och förför revision lagt grunden EU:sjämförbarahöga och normer

uppmanadeinternationell nonnbildning. Kommitténsträvanden mot en
åtgärder handlingsplanprioriteradefastställakommissionen samtatt en

för EU.minimikravi fråga om
Europaparlamentet uttryckt1998 harbörjan årresolution iI aven

underströk viktigaParlamentet revisornsGrönboken.förbrett stödett
för bolags räkenskaper, vilketförtroendeskapadet gällerroll ettnär att

betonademarknaden. Parlamentetden inrestärkeravgörandepå sättett
nationella hinder kan tänkasavskaffa allaockså vikten att somav

frihet tillhandahållaetableringsfrihet ochinskränka revisorers att
gränsöverskridande tjänster.

framfördes i resolutionen kravoberoenderevisornsdet gällerNär
ligger utanförde tjänsterdefinitionavgränsning somavengenomen

framfördes vidareresolutionenrevisionstjänstema. Iegentligade
förlagstiftning inte borde påbehovet övervägas nyttfrågan av nyom

harmonisering.ökaduppnåatt
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oberoendethotenAllmänt5.3.2 över motom oron

oberoendefrågan ibehandladekommissionentillanledningEn att
uttryckts de hotår harunderdet överGrönboken att somorosenarevar

fleraGrönboken visadeoberoende. Enligtrevisorernashar uppstått mot
utsträckning benägnai alltföretag ärundersökningar större attatt

välja detrevisorer ochanlita flerslutsatser,revisorernasbestrida att
revisorernas åsikterjuristermedrådgöraresultatet, samtbästa att om

också slutsatsenundersökningarna drogsvissarevisorer.byta Iatt av
någonsinrevisorerförutsätta ingaalltför naivt tardet attattatt vore

därvidkritiker påstodkund. Vissaförloratill risken atthänsyn att en
affånnässigförvikahålleryrkesetikrevisorernas att en merage

inställning.
vanligare företagendet blivitvidareGrönboken konstaterar attatt

betala möjligt förså litei syfterevisionenanbudbegär in att som
meddärvid fasta förfarandetpåGrönbokentjänster.revisorernas atttog

deför revisorertillibland sättaanbudsinfordran atttogs sompress
mellansärskilt i de fall då tvisteruppdraget,närvarande harför

uppstått.haroch revisorföretagsledning
särskiltrevisionsuppdrag,konkurrensgradenökadeDen omomav

givitockså enligt Grönbokenharvälkända företag,föruppdrag stora
mycketleda till liggerkan budKonkurrensenfarhågor.tillupphov som

framhållsunderpris. Grönbokenbud i Itillkanskeprislågt i även
öppenhetanbudsinfordran,medförfarandetdärvid garanteraratt som

anbud medtill revisorerledaintebörkonkurrens, attoch ger
utföra sittrevisorerna inte kanlågasårevisionsarvoden attärsom

yrkesstandarder. harobservatörerVissabefintligamedenlighetiarbete
deGrönboken dragit slutsatsenenligthärav attanledningmed

densig de skall kunna täckaförväntaranbudsgivama attframgångsrika
konsulttjänsterfrånmed inkomsterför revisionenkostnadenfulla som

Grönbokenbelyser enligtrevisionen. Dettaegentligadenutanförligger
tillhandahållerrevisorermedsammanhängerfarhåga, attsomannanen

icke-revisionstjänster.
börrevisornfråganvidareGrönboken konstateras attI om

varitrevision harrevisionsklienttill sintjänster äntillhandahålla andra
revisornhävdatsdenna hardebatt. attmycken Iför attföremål genom

bättresannolikt fårtjänsterandrakundentillhandahållerhan typer av
och därigenom kanverksamhetdess göraochföretagklientensinsikt i

bevisdet inte finns någraframhållitocksåharrevision. Det attbättreen
icke-revisionsarvodenahotas ärskulle storaobjektivitetenför attatt av

finns enligtmindredestoIckerevisionsarvodena.medjämförelsei
skadasobjektivitet kanrevisionensstarklikaGrönboken tro att aven
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icke-revisionstjänster för revisions-mängdutförrevisornatt enen
räkning.klients

skyddsmekanismerTänkbara5.3.3

beskrivitsdenna kräverGrönbokens slutsats är attatt ovanoro som
Grönboken skulle skyddsmekanis-Enligtinrättas.skyddsmekanismer

innebärakunnamema

andra tjänster tilltillhandahålla sådanafårinterevisorn änatt som0
förenliga med revisorns yrkesmässigakvalitetochsin ärnatur

begränsa hans objektivitetsannolikt inte kanochställning som
för övriga tjänster skallsåväl för revisionenarvodenaatt som0

offentliggöras.

alltid tillrevisorvidarebörallmäntRent seen
ochdel i klientens förvaltninginte aktivfirmaoch hanshan taratt0

beslutsfattande
utarbeta klientens redovisningmedi arbetetdeltarhan inte attatt

fåsamband med kanklienten i tvisterföreträderhan inteatt som
eller utför direktredovisningen tjänsterförföljderväsentliga som

i klientbolaget, rekryteringenföretagsledningenpåverkar t.ex. av
chefer.

innebärakunnaskulle ocksåDetta
revisionsuppdragenrotationssystem påobligatorisktinför ettatt0 man

revisionsbyrå.ochdelägare inommellan sammaen

objektivuppfattasskulle revisorn attHärigenom utansom mer
vidutsträckninglidande ibliroch kvaliteteneffektiviteten samma som

revisionsbyråer.mellan olikauppdragenrotation på

frågan revisornsavslutningsvisGrönboken konstaterar att om
traditiongrundmedlemsstater påibehandlas olika EU:soberoende av

framkomma tillsiktpå korterfarenhet.och Att gemensamen
oberoendealla aspekter på revisornstäckerEU-nivådefinition på som

docksannolikt.inte Detkommissionenbedöms enligt ettvoresom
revisionstjänsterinre marknad förupprättandetviktigt steg mot av en

kundegrundläggande principerantalkunde ett somenas omom man
principerGrönboken bör dessaEnligtmedlemsstater.samtligagälla i

EU-nivå.revisorsbranschen påkunna utarbetas av
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revisorskodexMot5.3.4 gemensamen

Riktlinjer

från utarbetakommissionen åtagit sigförfråganefterFEE har ettatten
XV/D/3KVHoberoendefrågan Brussels,revisorskod itillförslag en

bör enligt kommissio-för detta arbeteutgångspunktD97248. Som
andAudit independencetidigareuppfattning FEE:s rapportnens

kommissio-tjäna. EnligtkunnaPaper år 1995Positionobjectivity -
alltföroberoende ofta försrevisornsdebattenhar enomnen

konkretisera denödvändigtdärför närmareteoretisk nivå. Det attär
uppfattning-oberoende. Kommissionenskravetföljerfrågor avsom

huvudom-under följande sjubehandlasböroberoendefråganär atten
råden

mellanaffärsmässiga relationerellerpersonligaEkonomiska,0
revisionsklientochrevisor

rådgivning tillicke-revisionstjänsterTillhandahållandet av0
revisionsklienter

revisionsklientertillArvodesrelationer
andrabegär in utlåtanden frånrevisionsklientenförfarandetDet att

revisionsbyråer
revisionsuppdragenenskilda revisorer påochrevisionerRotation av

ochmellan revisorföreståendeellerPågående process
revisionsklient
Koncemförhållanden.0

inriktningarbetetsfortsatta5.3.5 Det m.m.

kommissionen förslaginriktning har lagt någraarbetetsdet fortsattaFör
unionen:i EuropeiskaLagstadgad revisionmed titelnmeddelandei ett

framåt.Vägen
institutionaliserapåinriktasarbetetföreslåsmeddelandet attattI

förkommittéEU-nivå irevisionsfrågorkringdiskussionen en
kommittén kommerförviktig uppgift attrevisionsfrågor. En vara

revisions-accepteradeinternationelltde nuvarandegranskningen av
utarbetatsISA harAuditingStandardsInternational somonnormema

måsteIFAC. EUofFederation AccountantsInternationalav
falletoch sådessastödjavill ärhuruvidabestämma omnormerman

utarbetandetinflytandet påeuropeiskagrund detvilkenpåhur och av
dessaiakttagandetvilketsäkerställas och sättkandessa avnormer

Kommittén kommerhela EU. äveninom attkan garanterasnormer
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oberoende, kvalitetskontroll, yrkeskom-revisornsbehandla ämnen som
företaget och intemrevisionens roll.ställning inomrevisornspetens,

revisorskodexEn gemensam

reforrnarbete i möjliga utsträckningvidareDet föreslås största
ändrad lagstiftning införs,eller på EU-nivå medgenomförs utan att ny

sektorsdirektiv etableringsfrihet ocheventuellt undantag ett omav
revisionsområdet.påfrihet tillhandahålla tjänsteratt

utfastelse revisorsbranschen lämnatden FEEbeträffarVad genom
tidigare arbete revisorernassittvidta översynatt omavom en

förfastställa antal centrala principer till ledningoberoende för ettatt
den följdkommissionenrevisorerna, attsäger som en avnu

skall för särskildrekommendationEuropaparlamentets attansvara
egentligavilka tjänster utanför detåtuppmärksamhet avgöraägnas att

revisornsbegränsa självständighet.riskerarrevisionsområdet attsom

Små företagmedelstoraoch

anledning ändra detfinns det inte någonkommissionenEnligt att
medlemsstaterna införa undantagmedgernuvarande attsystemet, som

från skyldigheten låta sinaföretagmedelstoraför ochsmå att
Enligtyrkesmässigt kvalificeradgranskasräkenskaper person.av en

undersökaemellertid ändamålsenligt idetförefallerkommissionen att
stödspela aktiv rollrevisorskåren kanutsträckningvilken en mer som

företag.medelstoratill små och

europeiska oberoendereglertillutkast5.3.6 Ett

tillhar i juli 1998revisorsfederationen FEEeuropeiskaDen
europeiska oberoendereglertillutkastöverlämnatkommissionen ett -

ofObjectivity, CoreIndependence and CommonAuditStatutory
Initialof Profession,Guidance the EuropeanthePrinciples For

helhet bilagaredovisas 5.utkastetRecommendation i sin i



93SOU 1999:43

revisionsverksamhet6 Begreppet

Inledningl

revisionsverksamhet idefinition begreppetFrågan avom en
aktualiserats. den framställningår I KKunderharrevisorslagen senare

Civildepartementetdåvarandetillgjorde1989 översynår avom en
revisorsförordning, vilken ledde till den s.k.årsi 1973regelsystemet att

tyngdpunkt medlades vid frågortillsattes,Revisorsutredningen
revisionsverksamhet.begreppet Någondefinitionentillanknytning av
dockgjordes aldrig Revisors-begreppetanalysnärmare avav

framställningar hösten ochfrånsamband med 1996 FARutredningen. I
ägarbestämmelsema i irevisorslagen har RNändringSRS avom

för Närings- handelsdeparte-däröver ochyttrandeår ioktober samma
orsak kompliceradebidragande till dagensframhållit attmentet en
allt bredare utbud tjänsterdettordeorganisationsstruktur avvara

branschen tillhandahåller. Derevisionegentligutanför numerasom
marknadsför sig revisions-.ochledanderevisionskoncememastora som

klassiskförutom rådgivning inomtillhandahållerochkonsultföretag
rådgivning andraskatteområdena, inom flertalochredovisnings- ett

företagsutveckling,ochföretagsanalysexempelvisområden som
informationsteknologi.ochfastighetsvärderingfinansiell analys,

kande visserligenfrågadet härtjänsterför de ärTypiskt attär om
revisionsverk-begreppetdefinitionentillämpadedeni avrymmas

de irevisionsutövningförenliga medsamhet och således attmenvara
förtroendet för revisorernasmedför risk förfalletenskildadet att

innebär revisorernasRNsjälvständighet rubbas. Förochopartiskhet
tillsynengällertillsynsproblem. Dettaverksamhetsfált i sig ävenvida

utvecklingi fara.oberoende Densittintehärigenomde sätterattav
utvecklingmotsvarandegrund idel sinhar tillskett ensom

tillhärledasemellertid enligt RNkan attinternationellt. ävenDen
definition.precisfåttaldrig någonrevisionsverksamhetbegreppet mer
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deti uppdraget ingår i den måndirektivutredningensI sägs att
för vad skallklarlägganödvändigt gränsernaframstår att somsom

revisionsverksamhet.innefattas i begreppet

gällande ordningBakgrund och6.2

i flera centrala bestämmel-revisionsverksamhet förekommerBegreppet
betydelse bl.a. för avgränsningenrevisorslagen. Deti den är avser nya

bestämmelserna revisornstillämpningenoch förtillsynRN:s av omav
skillnad mellan revisionsverk-oberoenderegleringenoberoende. I görs

verksamhet inteverksamhet. Enoch utgörasamhet som ansesannan
förbjudas grund desssålunda pårevisionsverksamhet kan attav

förtroendet till revisorns opartiskhet ellerrubbargenerelltutövande sett
omfattas revisions-verksamhet begreppetsjälvständighet. En avsom

förbjudas denna grund.påinteverksamhet kan
förekommer regleringen kanbegreppet iexempel påFöljande när

auktoriserad skallgodkänd revisor eller revisorbliFör attanges.
revisionsverksamhet 4§yrkesmässigt lsökanden utövaannatutom

svensktrevisionsbolag skallbli registreratoch §. För5 ettatt
revisionsverksamhet l.driva 9 §aktiebolagellerhandelsbolag

verksamhetrevisionsbolag får inteoch änRevisorer utöva annan
derasrubba förtroendet tillutövandet kanrevisionsverksamhet om

fårförsta stycket. revisorsjälvständighet 15 § Enelleropartiskhet
enskild näringsidkare eller iendast såsomrevisionsverksamhetdriva

verksamhetaktiebolag inteeller änhandelsbolag utövar annansom
förstarevisors yrkesutövning 16§medförenligsådan är ensom

skall teckna försäkring eller hosrevisionsbolagochstycket. Revisorer
ersättningsskyldighetför densäkerhetställarevisorsnämnden som

förstarevisionsverksamhet 19 §sig i sinkan ådraeller bolagetrevisorn
stycket.

endast verksamhet.används begreppetbestämmelser i lagenandraI
för revisionsverksamhetkortformskall läsasHuruvida det som en

skall förståseller några falli någotmöjligt detframgår inte. Det är att
denvidare de två begreppen. ldetfår detinteså. Om avanses som

revisions-talas revisorers ochbestämmelsenallmännainledande om
ellerhandelsbolagregistreringverksamhet 1 §. Förbolags ettettav

inte skall omfattaverksamhetbolagets änaktiebolag krävs annatatt
förstaförenlig verksamhet 10§därmedochrevisionyrkesmässig

gäller behörighetdet RN:sstycket 1. Närförstaoch § attstycket ll1
ochtill revisorersdennaföreskrifter avgränsasmeddela närmare

bestämmel-stycket. Också iandraverksamhet 13 §revisionsbolags
revisionsbolagsrevisorers ochgällerdettillsyn, närt.ex.serna om
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bokföring och övriga andragranska akter,låtaskyldighet RNatt
skyldighet lämnaskattemyndighetenshandlingar §,20 atten

och i bestämmelsernanämnden 21 §underrättelser till om
används för avgränsningen begreppetdiscipliningripanden 22 §,

verksamhet.
till begreppetuttryck knyterbegrepp ochAndra ansom

nämnda yrkesmässig revision ochde redanrevisionsverksamhet är
stycket förstaverksamhet första och §10§ 1 11därmed förenlig

revisionsverksamhet förstaverksamhet l5§stycket annanl, än
förenlig medverksamhet sådanoch annanstycket, ärän som en

första stycket. heller dessa begreppyrkesutövning Inte16 §revisors
revisorslagen.definieras iuttryckeller
sammanställning de begrepp och uttryck ibilaga lämnasI 3 överen

definierar revisorers ochförfattningarm.fl.revisorslagen som
eller arbetsområde. Utredningen harverksamhets-revisionsbolags

begrepp och uttryck tjänar olika syften ochdessaslagit fastdärvid att
avseddade inte alltid sammanfalla till sinuppenbartdet är attär attatt

till följd revisorns verksamhets- ellerbl.a.fåromfattning. Detta att
beroende inte bara vilket begreppolikaarbetsområde avgränsas som

sammanhang begreppet eller uttrycketvilketockså ianvänds utan
används.

yrkesmässig medjämställs revisioni lagenHelt klart är att
revisionsverksamhet innefattar yrkesmässigochrevisionsuppdrag att

verksamhet, dvs.uppdrag. Varoch andrarevision gränsen mot annan
skallrevisionsverksamhet, dras framgår inte.verksamhet änannan

identitet mellan yrkesmässig revisionföreliggerdetfråganI om
verksamhet och annan verksamhet revisions-förenligdärmedoch än

förtroenderubbande annan verksamhetinteverksamhet är samtsom
yrkesutövningmed revisors kan tvekanförenligsådan ärän ensom

inte givits.hardefinition begreppenuppkomma. Någon sagtssomav
haavsikten inte tordedockframgårtill revisorslagenförarbetenaAv att

verksamhets-tillåtnaskillnad.föreligga Detskall någonvarit detatt
revisionsbolag,registreradedetsamma förskulle därmedområdet vara

inte registrerats.revisionsföretagochenskilda revisorer som
denverksamheten i fråga,gränsdragningenför närAvgörande är om

bolag, eller registreratdirekt ellerrevisor, ettutövas avgenomav en
elleropartiskhetförtroendet till derasrubbarevisionsbolag, kan

1994/952152 54.jfrsjälvständighet s.prop
inledningsvisemellertid inte,framgår sagts,Det avsom

revisionsverk-medförarbeten vaddessrevisorslagen eller avsessom
från årssak förts 1973ändring ihar översamhet. Begreppet utan

1994/952152 52-revisorslagen prop.till denrevisorsförordning s.nya
och 73.54
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behandladesrevisionsverksamhet den s.k.Begreppet senast av
betänkande DsAuktorisationsutredningen H 1971:3 Formernavars

låg till grund förrevisorer 1973 årsför auktorisation m.m.av
Auktorisationsutredningens definition begreppetrevisorsförordning. av

definition i dag vanligtvis förden användsrevisionsverksamhet är som
tillämpningsområde. Enligt utredningen skullebegreppetsavgränsaatt

revision, redovisning,förstås organisationmed begreppdetta samt
däri inbegripensammanhängande rådgivning, skattekonsulta-därmed

uttalade därvid skullebegreppetAuktorisationsutredningention. att
verksamhetvidsträckt och inte bara justganskatolkas externavse som

revision, intern inomformer revisionandrarevisor t.ex.ävenutan av
den offentligataxeringsrevision inom sektornliksomnäringslivet samt

jfrinom angivna rådgivningsområdenverksamhetyrkesmässig
och 1973:26 30 och 40-49.betänkandet och 126116 prop. s.s.

Även och har definieratrevisorsorganisationema FAR SRS
revisionsverksamhet.begreppet

förtill vägledning FAR-ledamötemasreglerEnligt FAR:s
revisorssed i anvisningarna Regelfölja god till 3skyldighet sägsatt -

revisionsverksamhettill räknasOförenlig verksamhet att
revision och redovisning därmedavseendearbete samt0

sammanhängande rådgivning
deklarations- och övriga skatte- och avgiftsärendenavseendebiträde

närligganderevisorsyrket områden därandrarådgivning inom
besitter kompetens.eller dennes byråledamoten

liknade definition begreppet. Enligtfinnsledamöterna i SRSFör aven
revisionsverksamheträknas tillSRS

ledamoten byråområden där eller denneskonsultverksamhet inom0
besitter kompetens

.
blandverksamhet kanSådan utgöras annat av

redovisningstjänstertillhandahållande0 av
avgiftsärendenoch övriga skatte- ochdeklarations-biträde avseende0

med revisorsyrket närliggandesammanhänganderådgivning0
områden.

på sin tid gjorde, bl.a.uttalanden KKvissaFörutom att externsom
betraktaförlagsverksamhet inteutbildningsverksamhet och att somvar

för hurpraxis inte någon bestämd vägledningrevisionsverksamhet, ger
framträder härvid avgörandekriterierskall tolkas. Trebegreppet som

hänföras till revisionsverksamhetverksamhet skallhuruvida vissför en
verksamheten skall inomförstaeller inte. Det är att rymmas

vidsträckta definition begreppetganskaAuktorisationsutredningens av
verksamheten skall falla inomandrarevisionsverksamhet. Det är att en
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revisors naturliga kompetensområde. tredjeDet verksamhetenär att
ingåskall led i revisorns verksamhet revisor.ettsom som

Utredningens6.3 överväganden

för begreppet6.3.1 Gränserna revisionsverksamhet
bör klarläggas i revisorslagen

Innebörden begreppetUtredningens förslag: revisionsverk-av
samhet bör klarläggas i revisorslagen.

nuvarande regleringen i revisorslagenDen bygger på begreppetatt
revisionsverksamhet dynamiskt och den innebördenär att närmare av
begreppet utvecklas praxis. Vilka kriterier skall läggas tillgenom som

vid tillfällegrund för givet bestämma dess innebörd har inteatt ett
förarbetena till revisorslagen.redovisats i Den definition begreppetav

revisionsverksamhet hittills den offentligai tillsynen har varitsom
förvägledande gränsdragningen mellan revisionsverksamhet och annan

s.k. Auktorisationsutredningensverksamhet den redovisadeär nyss
vidsträckta definition, vilken bl.a. innefattar yrkesmässig verksamhet
inom redovisnings-, organisations- och skatteområdena.

Parallellt förekommer också revisorsorganisationema FAR:s och
avvikerdefinitioner. Defmitionerna frånSRS:s Auktorisationsutred-

definition. Till revisionsverksamhet räknarningens både FAR och SRS
revisorsyrketrådgivning inom andra närliggande områden där

kompetens.ledamoten eller dennes byrå besitter kan tolkasDetta som
branschorganisationema begreppet vidare innebördänatt änger en

Auktorisationsutredningen.
Såväl kollegiet svarade för revisorstillsynen,KK, RN harnär som

fleravid tillfällen framhållit för regeringen dennämnts attsom
utveckling konsulttjänster under år skett inom branschenav som senare

det för tillsynen föreligger behov tydligagör att ett stortnumera av
för revisorernas verksamhetsområde. KK och har därvidRNgränser

pekat på flertal problem följer sådan vid definitionett som av en av
begreppet revisionsverksamhet hittills har legat till grund försom
auktorisations- och tillsynstörfarandet. har särskilt framhållitRN
behovet klargörande för nämnden skall kunnaett att t.ex. prövaav
andra verksamheters förenlighet enligt 11 och 15 harRevL. RN
också ifrågasatt huruvida det sikt möjligt nämnden reelltär att ettge

för kvaliteten upprätthålls inom alla de områden där revisornattansvar
idag verksamhet och inte detta i stället bör begränsasutövar om ansvar

4 19-0567
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iutgångspunktmedbestämmaskanverksamhetertill sådana som
Mottillsynssystemet.ochauktorisations-medsyftesamhällets

utredningensenligtframstår detförhållandenangivnabakgrund av nu
skallför vadklarlägga gränsernanödvändigtmening att somsom

Frågarevisorslagen.irevisionsverksamheti begreppetinnefattas
frågaMed dennaböravgränsningsådan göras.hurdåuppkommer en

tillsynensochoberoenderevisornsfrågornasammanhänger även om
omfattning.

innebördengrad bygger påi högregleringen attnuvarandeDen som
desvagheter.flera Enpraxis harutvecklasskallbegreppet avgenomav
förgrundtillskall läggaskriterierdesvaghetemaallvarligare är att som

inte harinnebördbegreppetsbestämmatillfällegivetvid ettatt
vägledningVisserligen kanrevisorslagen.tillförarbetenairedovisats

defås inte barabegreppetbestämningpositivför genomaven
ocksårevisionlagstadgadkraven utanföljeruppgifter avsom

Medyrkesverksamhet.ochyrkeskompetenslegala kravendegenom
revisions-aktiviteterantal ärkankravi dessautgångspunkt ett som

pekasverksamhet ut.
ochteoretiskkraven pådefinieraskompetensrevisorsEn genom

RNFSföreskrifter2-9 RN:soch iRevF4-6utbildning ipraktisk
företags-huvudsakomfattar iutbildningenteoretiska1996:1. Den
praktiskabeskattningsrätt. Denochhandelsrättjuridik,ekonomi,
teoretiskutvecklaocherfarenhetpraktiskskallutbildningen avge

arbetsupp-relevantarevisionsutövningenförochrevisionkunskap om
utredningar.kvalificeradeskallutbildningendelgifter. En avseav

delellerrevisionsuppdrag ettinomfullgöraskan avettDessa som en
föreskrifterna. Iiintedärmed sägsVaduppdrag. avsesannat som

sådanasades1986:8.KFSjfr 9§föreskriftergällandetidigare
kunnautredningar avse

företagsöverlåtelser
fusioner
likvidationer
konkurser
försäkringsfall

ADB-organisationochredovisnings-företagsutformning av
arbetstagarkonsultuppdrag
skattekonsultationer.

yrkesmässigtrevisordetåliggerRevL attmed §jfr 5Enligt 4 § en
Åliggandet densäkerställatillsyftar attrevisionsverksamhet. attutöva

sinupprätthållerrevisorauktoriseratsellergodkäntshar somsom
löpandehanrevisordendärför är attkrävsDetkompetens. somav

Detfördjupar kompetensen.ochbefästerarbetsuppgifterutför som
helafördeladearbetsuppgifter överutförhandock intekrävs att
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kompetensområdet. dock det förDe måste bidra till revisionsarbetet
centrala kunnandet. föreskrifter jfrI RN:s 18 § RNFS 1997:1mest

kunnande yrkesmässig revision.stadgas dettaatt avser
dvs.går bestämma negativt,Begreppet även att attgenom ange

inte revisionsverksamhet.aktiviteter tveklöst Frågan inteär ärsom om
Med utgångspunkt i det s.k. affärsverksamhetsförbudetdetta enklare.är

gäller första stycket modifieradalltjämt se 15 § iänsom om en
peka antal aktiviteterform går det inte revisionsverk-ärut ettatt som

Affársverksamhetsförbudet isamhet. 1973 års revisorsförordning
fick ellerrevisor inte driva delta i ledningeninnebar att en av

Förebilden för denna bestämmelseaffärsverksamhet. förbudet ivar
s.k. revisorsstadgor gällde framhandelskamramas till år 1973 ochsom

handels- ellerrevisor utöva agenturrörelse ellerförbjöd att attsom en
affársföretag.delta i ledningendriva eller av

medkonstateras kombinationSamtidigt måste bådaävenatt en av
dennadet inte går. blir bådemetoderna går Detgränsatt ange var som

nödvändighetframhållit med gråzon.ochKK RN en
uppfattning bör begreppetutredningens revisionsverksamhetEnligt

skullerevisorslagen. kunna lösa fleraförtydligas i Detta de problemav
det gäller tillsynenpekatoch revisorernas ochKK RN när översom

Utredningensoberoende. bedömningrevisionsbolagens är att en
revisionsverksamhetbegreppet böravgränsning utgå från syftet medav

dettaoch tillsynssystemet. I skall oberoendetauktorisations- system ses
revisionens slutmål, dvs.medel uppnå revisorn skallett att attsom avge

framstår därförrevisionsberättelse. Det enligtobjektiv utredningenen
begreppet tillrelatera verksamheternaturligt ettatt somsom ur

särskilt skyddsvärda,samhällsperspektiv framstår i första hand tillsom
revisionen.den lagstadgade

Definition begreppet revisionsverksamhet6.3.2 av

Med revisionsverksamhet skallförslag:Utredningens avses
ochgranskningsuppdrag avseende förvaltningutförande av

författning, bolagsordning,ekonomisk information följersom av
avtal och eller ellerstadgar eller i intygutmynnar rapport ettsom en

flera uppdragsgivaren, likasåhandling ägnad förär änsomen annan
eller biträde föranleds iakttagelser vidrådgivning ettannat avsom

granskningsuppdrag.

syfte tillföraoffentliga tillsynens primäraDen är attsagtssom
naturlig det gäller skilja deförtroende för revisionen. En näransats att
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demfullständig tillsyn frånunderståbörtveklöstaktiviteter somsom
tillsynutanföreller helt ärtillsynbegränsadunderståbehöverendast
och medtveklöst revisionvad ärmedbörjadärför att somatt ange

bestämmakännetecknar revisionenkriterierdeiutgångspunkt som
underståbörgrund häravverksamheterytterligarevilka som

såledesbörvadbakgrund sagtsMottillsyn.motsvarande som nuav
i denutgångspunktmedbestämmasrevisionsverksamhetbegreppet

irevisoregenskap valdsinutför i ettrevisornverksamhet avsom
frågaassociationsfonn. Det äri någonelleraktiebolag omannan

verksamhet.sammanhängandedärmedvissochrevisionlagstadgad
irevisionlegala kravomfattasinteuppdragandra menMen avsom

ocksåbörvid revisionprincipertillämparrevisornvilka somsamma
underinbör förastjänsterför deGemensamttillsynen.omfattas somav

skall kunnasamhällsperspektivfrånde ettbegreppet är att
samhällettill revisornsförhållandeiskyddsvärdakaraktäriseras avsom

auktoriserad revisor.ellergodkändkvalifikationgivna som

revisionLagstadgad

med begreppetskallverksamhetervilkaförUtgångspunkten avsessom
iingårdennarevisionen. Ilagstadgadedenrevisionsverksamhet är

uppgifter.följandehuvudsak
granskaskallrevisornföljerstycket ABLförsta att§kap. 310Av

räkenskapsrevisionräkenskaperna samtjämteårsredovisningbolagets
förvaltnings-förvaltningdirektörensverkställandeochstyrelsens

boksluträttvisandesäkerställasyfte ettGranskningens är attrevision.
11.1984/85:30och1973:26 11prop. s.s.

skallgranskningvid sinrevisornframgårABL4 § attkap.Av 10
såvidabolagsstämman,meddelasföreskriftersärskildadefölja avsom

revisionssed.godellerbolagsordninglag,striderde inte mot
resultaträkning,balansräkning, noterÅrsredovisningen består av

Medñnansieringsanalys.fall,vissaiFörvaltningsberättelse samt,och
huvudbok-ochgrund-veriñkationer samttorderäkenskaper avses
direktörensverkställandeochstyrelsensGranskningenföring. av

förebyggaellerupptäckapåväsentligen attskall utförvaltning
harförvaltningsåtgärderoförsvarligaeller på sätt somolagliga annat
intetillkommerförvaltning. Detochredovisningtillanknytning

förvaltnings-lämplighetenekonomiskadenkritiserarevisorn avatt
vägradföranledatänkaskanåtgärdernadåmånvidarei änåtgärder

framstårellerskadeståndstalan sättannatoch somansvarsfrihet
sidabolagsledningensfrånpliktförsummelserellerpliktöverträdelser

242.1975:103och2661971:15SOUse s.närmare prop.s.
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Omfattningen granskningsuppgiften bestäms i vissa avseendenav
revisionsberättelsebestämmelserna i kap.10 27-33även genom om

följerkap. 28 § revisorn i sin berättelse skall uttala sigABL. Av 10 att
huruvida årsredovisningen har i överensstämmelse medupprättatsom

årsredovisning. 10 kap. andra följertillämplig lag Av 30 § stycketom
skall anmärka i berättelsen han vidrevisorn sin granskningatt om

eller försummelse, kan föranledafunnit åtgärd skadestånds-att som
styrelseledamot eller verkställande direktör till lastskyldighet, ligger

styrelseledamot eller verkställande direktöreller sättatt annat
tillämpligmed aktiebolagslagen, lag årsredovisninghandlat i strid om

revisorn ålagtsbolagsordningen anmärka styrelse-eller Att att om
verkställande direktör på handlat i stridledamot eller sättannat mot

eller bolagsordningen, uttryck föraktiebolagslagen revisorernaär ett att
också bl.a. borgenäremas, samhällets ochhar beakta denatt

jfrallmänhetens intressenaktieköpande 1975:103 432 ochprop. s.
anmärka förbudet i kap.skyldigheten 12 7§ ABL motatt om

överträtts.penninglån
följeri kap. 31 § ABL revisornbestämmelsen 10Av äratt

skattemyndigheten.rapporteringskyldig till Bestämmelsen innebär att
revisionsberättelsenskyldig i anmärka bolagetrevisorn inteär att om

angående vissasin skyldighet skatter avgifter.har fullgjort och
utifrånskall ske vedertagnagranskning principerRevisorns om

1984/85:30risk jfr 22.väsentlighet och s.prop.

Lagstadgade tilläggsuppdrag

finns Finansinspektionens föreskrifteraktiebolagslagen, mil.Det i
författningar bestämmelserflertal viss handling skallattett om en

revisor. exempel sådana handlingar kanbolagets pågranskas Somav
nämnas

kap. stycketkontrollbalansräkning enligt 13 förstagranskning 2 §av0
ABL

emissionsprospekt enligt kap. 18 § och 2 kapgranskning 4 ABL0 av
handel med finansiella instrumentlagen 1991:9802 § om

börsprospekt enligt kap § lagen 1992:543granskning 5 5 om0 av
clearingverksamhetbörs- och

enligt kap lagengranskning erbjudandeprospekt 3 § 1991:98020 av
handel med finansiella instrumentom

prospekt avseende offentligt erbjudande aktieför-granskning om0 av
Börskommittés rekommendationerenligt Näringslivetsvärv
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kap.enligt 9 §delårsrapporter 4andraochhalvårs-granskning av0
1992:543lagen1995:43,föreskrifter FFFSFinansinspektionens

clearingsverksamhetochbörs-om
kap. § ABL.fusionsplan enligt 14 7granskning av0

valde revisorndenyttrandenfall röri vissakrävsVidare somav
aktiebolag kap. ABL2bildandevidapportbildning av0

ellerkvittningnyemission,beslutinförinformation apport,omom0
nyemissionbeslutregistreringnyemission,vidvillkor omannat av

aktiekapitaletökningaktier vidnyemitteradeslutbetalningoch av
kap. ABLfondemission 4ellernyemissiongenom

registreringapportemission ochemissionsbeslut,införinformation0
skuldebrevochkonvertibla skuldebrevvidnyteckningochutbyteav

nyteckning kap. ABL5tilloptionsrättmedförenade
väsentligaaktiekapitaletnedsättningvidredogörelse omav0

avgivande kap.årsredovisnings 6efterinträffadehändelser senaste
ABL

kap. ABLupplysningar 9skadligabolagetför
ABLkap.upplösning 13ochlikvidation

Övertagandetillgångar till detöverlåtande bolagsöverlämnande av
kap. § BLslutredovisning 14 19fusionvidbolaget -

kap.bolag 17till publiktfrån privatdvs.bolagskategori,byte av0
§ ABL.1

angivetyttrandenÄven igranskningsuppdrag utmynnar ovanavsom
begreppetomfattasbedömningutredningensenligtslag bör av

Även följer llsärskild granskningsådanrevisionsverksamhet. avsom
begreppet.omfattasbörkap. ABL av

tilläggsuppdragAvtalsmässiga

ochrevisionsklientavtal mellanÄven pågrundastilläggsuppdrag som
revisionsverksamhetkunnaallmänhetbör i ses sompersonannan

FondbörsStockholmskanavtalsådana nämnaspåexempelSom
ochhalvårs-börs-bolagetsskall iavtaletEnligtnoteringsavtal.AB:s

revisornhuruvidaupplysninglämnasdelårsrapporterandra om
och O-för OTC-gällerDetta ävenifrågavarandegranskat rapport.

delvilka kanriktlinjer,FondbörsensEnligtlistebolag. avsom enses
granskaskallrevisornvalde ävendenvidaregälleravtalet, att

noteringsprospekt.
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för revisionsklientenAndra granskningsuppdrag

den associationsrättsliga lagstiftningenvad krävs enligtUtöver som
revisorn lämnar utlåtanden medden valdeförekommer det att

Önskemålinnebörd, s.k. revisorsintyg. sådana intygbestyrkande om
områden. den valde revisorn f°ar ikomma inom många Attkan upp

regel han vald revisor iutfärda intyget beroruppdrag ärattatt som
riktar sig till fäster i regel vikt vid detintygetbolaget. Den stor attsom

Ävenutfärdat intyget. verksamhethar dennabolagets revisorär som
begreppet.bör omfattas av

lagstadgad revisionAnnan revision än

motsvarandesjälvklart utföra granskningsuppdragrevisor kanEn som
klienterföregående till andra En revisor kan få ii detredovisats t.ex.

revision hos klientfullständig inte omfattasutförauppdrag att en som
den lagstadgadeföljer revisionen,revisionspliktden t.ex.avsom avav

följersådana föreningar regel revisionspliktenförening. Iideell somen
karaktärisera sådantstadgar. granskningsuppdragAttföreningens ettav

revisionsverksamhet framstår främman-verksamhet än somsom annan
situation åtar sig utföra tilläggs-i dennade. Om revisorn även att

karaktär beskrivits självklartmotsvarande böruppdrag som nyssav
karaktäriseras revisionsverksamhet.tilläggsuppdraget Enäven som

fåsådan klient begränsat uppdragrevisor kan änettäven mer enav en
gälla granskning begränsatkanfullständig revision. Det t.ex. ettav mer
materialets riktighet. försyfte uttala sig Gemensamtmaterial i att om

intygetintyg det skall framgå revisornsden här är atttypen avav
granskningsobjektet och i regel granskningensställningstagande, även

utanför detvisserligenGranskningsuppdraget liggeromfattning.
revisionsliknandegranskningenlagstadgade området, ärmen -

sig till tredjerevisionstekniker och Detutnyttjarrevisorn äryttrar man.
anlitas grund sinpårevisorn regelrimligt anta attatt avsom

ocksårevisor.auktoriserad eller godkänd Detkvalifikation ärsom
granskningsrapporten kommerrimligt den atttar emotatt anta att som

den har granskatsutifrånuppgifterna i denvärdera att enav
kvalificerad revisor.

tillsyns-den iRN:s beslut 16.11.1995praxis kanFrån nämnas
gjorde i detta ärende bedömningenNämndenärendet 564-95.Dnr att

beträffande frågan revisornsskillnadskall någoninte göra omman
och uppdrag revisionellrevisionsuppdragmellanoberoende avrena

revisionsbolag dels dethadekaraktär. det aktuella ärendetI sponsratett
OS-projektets uppdragför Stockholm, dels påOS-projektets.k.
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utlåtandeoch lämnatprojektetinformationgranskat viss ett omom
vidarevisionell så tillkaraktärbedömdesUtlåtandet attdenna. vara av

information klienten avsågvissriktighetenintygade attrevisorn somav
tredjetilllämna ut man.

tillangivna skäl hänförasböruppdragslagIfrågavarande av ovanav
huvudregelmening börutredningensEnligtrevisionsverksamhet. som

uppträderkvalificerad revisorvilketiuppdragformvarjegälla att enav
vidrevisionsverksamhet hanbetraktasgranskare omsomsom

skall elleroch hansrevisionsteknikeranvänder sig rapportuppdraget av
tredjeförhållande tillianvändaskan man.

Revisionsrådgivning

underrevisionsuppdragsittfullföljaskyldighetrevisornsAv att
bararevisionssed följer inteoch rättgod revisors-iakttagande enav

förslag tillråd ochlämnahonomförskyldighet attävenutan en
förvaltningredovisning ochbolagetsavseendemedförbättringar

revisionsuppdragetsådan. Attoch 4342431975:103prop. ens.
både nödvän-revisionsrådgivningrådgivningsverksamhet ärgrundad

223.jfr SOU 1995:44diskussiontorde ståönskvärddig och utom s.
ochrevisionsuppdragetdelrådgivningDenna är att avenanse som

revisionsverksamhet.begreppetomfattasocksåskall därför av
självaföranledsomfattningvidare änRådgivning i avsomen

omfattas begreppet. Varintedäremotbörrevisionsuppdraget av
förbättringartillförslagsådanamellangår vara engränsen ansessom

inteoch sådanrevisionsrådgivningrevisionsuppdragetfrukt somav
utvecklashittillsfårrådgivning,friståendedetkan somvaraanses

revisionssed, dvs.ochrevisors-god ytterstförinom genomramen
praxis.domstolarnas

skall omfattasinteTjänster6.3.3 som

tillbiträdeellerRådgivningförslag: annatUtredningens en
vidiakttagelserrevisornsföranledsinterevisionsklient avsom

skall interådgivningfriståenderevisionsuppdragutförandet ettav
gällerrevisionsverksamhet. Detsammabegreppetomfattaslängre av

icke-revisionsklient.tillbiträdeellerrådgivning annat en

revisionsverk-begreppetavgränsningenföreslagnaUtanför den av
allaintevald revisor ellerrevisorn ärfallersamhet oavsett om --
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elleruppträder granskarevilka revisorn varkenuppdrag iandra som
intyg ellerrevisionstekniker elleranvänder sig rapportett enavgerav

användas för tredje Detägnadhandlingeller är att man.somen annan
förutför enbartrevisorngranskningbl.a.innebär att somen

begreppet. Använderomfattasbruk inteinternauppdragsgivarens av
skede revisornsieller någonuppdragsgivaren ett senareannan

dettatredje medför inteförhållandet tilligranskningsrapport man,
räknasgranskningsrapportenfram tilllettdet arbetehandlande att som

revisornyrkesetiska plikten följerdenrevisionsverksamhet. Av attsom
syfte.begränsadedesstydligti sin rapport anger

sigutanför sin yrkesverksamhet åtarrevisorerförekommerDet att
ekonomiska,i styrelser förledamotordförande elleruppdrag m.m.som

övrigverksamhet,All sådanföreningar.ideellaellerpolitiska som
revisionsverksamhet,utanför begreppetfallerverksamhet oavsettprivat

agerande därvideller hansi styrelsenledamotskaprevisorns enavom
gällayrkesutövning. skall ocksåDettauppfattasutomstående kan som

under sinför föreningenledamotegenskapsinrevisorn i ageraravom
och sinföreningshandlingar sittmedunderskriveryrkestitel, dvs. namn

Ävenauktoriserad revisor.ellerrevisorgodkändyrkestitel om en
påhandling revisorn upprättatutomstående mottagare somenav

förhållanden, exempelvisangivnaunderföreningens vägnar ennu
kommunalnågon statlig ellerellerförsäkringsbolagbank, ett

anledning revisornharintemyndighet att tro att somagerar
revisorns hänförassida ändå inteagerande fråndettaskallprivatperson,

iyrkesetiska plikten följer revisorndenrevisionsverksamhet. Av atttill
förvid revisorns granskningprecisfall,sådantett som

vilkentydligt för omvärlden ibruk,internauppdragsgivarens anger
egenskap han agerar.
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rådgivningFristående7

Inledningl

börjaninleddes irevisorsyrket i SverigeprofessionaliseringenSedan av
revisorsrollen frågandebattenallmännasekel har i dendetta omomav

utgångspunkter.från olikaaktuell, låtvaritoberoenderevisorns vara
revisionsklientertillhandahållerrevisornföljerproblemDe attavsom

revisionsutövningensamband medbiträdeellerrådgivning utanannat
finns ibegränsad omfattning. Lagregleriendasttidigarehar övervägts

ochrevisionsklientens redovisningvidmedverkanför revisornsdag
saknas sådana regler.områdenövrigamedelsförvaltning. På

i årsredovisningslagen 1995:1554ändringhar,Nyligen genom en
förinförtsjanuari 1999, skyldighetden 1i kraftträdde ensom
pårevisorns arvode fördelasredovisa huroffentligtföretagen att

Bestämmelsen uppfattningenbygger pårådgivning.respektiverevision
fråganrådgivningsverksamheten har betydelse föromfattningenatt av

företaget.förhållande till det granskadeioberoenderevisornsom
företagetsför dem berörsväsentligkanuppgiftDenna som avvara

f..1401997/98:99verksamhet se s.prop.
meddetharutredningen pröva ärfråga attDen omnusom
ochoch tillsynssystemetauktorisations-medsyftetutgångspunkt i

begränsaanledningoberoende finnsrevisorernas attförriskerna
sambandsaknarrådgivningsverksamhetsådanomfattningen somav

itill fråganställning måsteinnebärrevisionsutövning. Detta tasmed att
rådgivare åtuppträdaskallrevisor kunna ettutsträckningvilken somen

opartiskhetrubbar hansdettagranskahanbolag attutanär attsattsom
fallfor detfrågaytterligarerevisor. En är,självständigheteller som

ocksåbegränsaanledningfinnsinförs, detbegränsningar attom
revisorvilken bolagetsvidrevisionsbyrå ärdenformöjligheten

byrån har intresse-med vilketrevisionsföretagför detellerverksam,
sammanhangtjänster. dettasådana Imedbistå bolagetgemenskap, att

generelltutgångspunktnämndadet frånskall också prövas ovanom
bredd ochoförändradrådgivningsverksamhettillåtagår attsett av
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fråga sikte på all rådgivning, dvs.omfattning. Sist nämnda äventarsom
revisionsklienter,tillhandahålls andra har också betydelsesådan änsom

förstärkastillsynsmyndighetens behöver eller detför ärresurser omom
begränsa tillsynsmyndighetens tillsynsuppgift.möjligt på något sättatt

behandlas utredningen i avsnittet Tillsynen.frågornämnda tvåNu av
begränsning revisorernas möjligheterfråganFör utövaattavenom

samband medsaknar revisionsutövning måsteverksamhetsådan som
och medelstorasärskilt de mindre företagens behovnäringslivets och

beaktas, likaså den utveckling skerrådgivning inom EU.seriös somav
tidigarenämnda framställningen höstenmed den 1996sambandI

ändring ägarbestämmelserna i revisors-från och SRSFAR avom en
i yttrande däröver efterlystoktober årilagen har RN stats-samma

frågan hur revisorernas affärsmässigaställningstagande imaktemas
oberoendesamhällets intresse revisornsskallintressen avvägas mot av

frågansbeaktande ekonomiskaMedi revisionsutövningen. storaav
tills vidare avvaktanbranschen har RN i påbetydelse för

ställningstagande avstått från använda sig destatsmaktemas att av
andra stycket förgeneralklausulen i l4§ RevLmöjligheter ettger

enskilda fallet.ingripande i det

Bakgrund och gällande ordning7.2

Rådgivning revisionsklientertillm.m.

för medverkanverksamhetsbegränsningarAllmänt revisorersom

aktiebolagslagens m.fl. lagar ochrevisorsjäv iBestämmelserna om
för godkända auktoriseradegeneralklausul jäv ochrevisorslagens om

innebärrevisionsbolag begränsningar iregistreraderevisorer samt
möjligheter tillhandahållarevisionsbolagensochrevisorernas att

revisions-saknar samband medrådgivningsådanrevisionsklienter som
tillämpas harhar kunnat i 30 årGeneralklausulenutövning. snartsom

utvecklats den offentligapraxis ialdrig lett till någonemellertid att
och revisionsbolagensgäller revisorernasrevisorstillsynen vad

rådgivning eller biträde.möjligheter till medverkan annatgenom
meningen skall revisorförstaandra stycket RevLEnligt l4§ en

för Enligt andrajävsbestämmelser revisorer.iaktta gällandenoggrant
det fall finns någonskall revisorn, istyckemeningen annatomsamma

revisornsrubba förtroendet tillomständighet kansärskild som
sig uppdragetsjälvständighet, avböja ellerelleropartiskhet avsäga

gäller revisionsbolag.Bestämmelserna förgeneralklausulen. även
ochgodkända och auktoriserade revisorergällerDärutöver att
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revisionsverksamhetverksamhet änfårinterevisionsbolag utöva annan
elleropartiskhetderastillförtroendetrubbakanutövandetom

stycket RevL.första§följer 15självständighet. Detta av
revisorsjävmeningeni förstajävsbestämmelsergällandeMed avses

finns irevisorsjävBestämmelserrevisorslagen.lagenligt än omannan
årsredovisning1980:1102lagen1975:1385,aktiebolagslagen om

bankrörelse-1987:617,försäkringsrörelselagenföretag,vissaim.m.
föreningar,ekonomiska1987:667lagen1987:617,lagen om

1992:16101992:300 lagenkyrkolagen1991:900kommunallagen
1994:1220. Detstiftelselagen ärochñnansieringsverksamhetom

vilkafall idejävskatalogeromfattande överförhållandevisfråga om
Bestämmelsernarevisor.obehörigjävgrund attpå ärnågon varaav

auktoriserade.ochgodkändarevisorerandrapå äntillämpas även
kataloger. Iför övrigaförebildvaritharjävskatalogAktiebolagslagens

kanvalde revisornutsträckning denvilkenbl.a. iregleraskatalogema
eller åtföretag,elleraktiebolag annatettrådgivareuppträda ettsom

samtidigthaneller vilken ärvilketistiftelseförening eller m.m.enen
revisornsbegränsad tilldärvidRegleringen ärrevisor.förordnad som

medelsförvaltning.ochbokföringrevisionsklientensimedverkan
ochmeningenförstajäven ilagligas.k.denBestämmelsen om

tagitsändringsaklig överharmeningenandrai utangeneralklausulen
General-1994/95:152 73.serevisorsförordningen6§från s.prop.
revisors-tilllagmotivenikommenteratsinteharklausulen närmare

denframgårrevisorsförordningårs att1973tillförarbetenalagen. Av
1973:26Auktorisationsutredningen seförslaginfördes s.prop.av

betänkande 1971:3 FonnemaHAuktorisationsutredningensoch31
Auktorisations-125 och 13l.revisorerauktorisationför m.m., s.av

regelsådanbehovfannsdetmenadeutredningen omatt av en
affärsverk-ochs.k. anställnings-deslopaförslagutredningens attom

möjligtbliskulledärmeddeteftersomgenomfördes,samhetsförbuden
verksamhetisig ävenolika sättför revisorerna annanatt engagera

kunnaskulleomfattningökaddärmed iochrevisionsverksamhetän
föreslagnagranska. Dendemarknadden attsattaparter varvara

jävssituationertänkbaraantaltäckaavsåggeneralklausulen ettatt upp
berördeshärtillanslutningIuppkomma.skulle kunnadärmedsom

vidmedverkaochrevisionutförabåde attfråganockså attom
reglertill dedärvidhänvisadeUtredningenföretag.hosbokföringen ett

revisorsstadgor. Annans.k.handelskamramasifannsredansom
utredningen.inteberördessidarevisornsfrånmedverkan av

förbudentvådeslopaförslagAuktorisationsutredningens attom
41973:25betänkande NUNäringsutskottetsaldrig segenomfördes s.

1973 årsiändågeneralklausulenföreslagna togsdenoch 5 men
revisorsförordning.
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vägledningNågon för hur klausulen skall tillämpas harnärmare
således inte lämnats i förarbetena, behov klausulettmen av en av
förevarande slag torde rimligtvis ha föreligga dels föransetts att en
uppräkning tänkbara fall de i lagutöverav som anges annan

m.fl. skulleaktiebolagslagen lagar bli alltför omständlig, dels för att
lagstiftaren naturligtvis kan förutse alla fallinte där jävsreglemas syfte
kräver revisorn avböjer eller avträder revisionsuppdrag.att ett

första stycketBestämmelsen i 15§ verksamhet änavser annan
revisionsverksamhet erfarenhetsmässigtoch förr eller ledersom senare
till revisionsuppdragetjäv i det enskilda eller allmänt sättsom anses

skum eller skamlig. verksamhetsbestämmelseDet ärsom en som
generellt sikte på skyddet själva revisorsprofessionen. Dentar av
motiveras revisorer och revisionsbolag skall kunna utföraattav
revisionsuppdragen med opartiskhet och självständighet, vilket
förutsätter de står fria från sidointressen och bindningar skulleatt som
kunna komma i konflikt med riktigt fullgörande uppdragen. Dessett av
förebild tidigare gällande affársverksamhetsförbudetdet i 1973 årsär
revisorsförordning. Med stöd denna bestämmelse går det attav
förbjuda utövandet all rådgivning enligt den nuvarandeav som
ordningen hänföras till verksamhetkan revisionsverksamhetänannan
och den kan rubba förtroendet för revisorn opartiskom anses som en
och självständig yrkesutövare. Utövandet sådan rådgivningav som

revisionsverksamhet enligt den vida tolkning hittillsutgöraanses som
givits detta redovisningsrådgivning,begrepp, kan inte förbjudas påt.ex.
denna grund. sådan rådgivning gäller endast deFör begränsningar som
följer revisorsjäv ibestämmelserna 14 § andra stycket.omav

Bokföring och medelsförvaltning

vid bolagets bokföring ellerDen biträder medelsförvaltning ellersom
bolagets kontroll däröver kan inte revisor. Till revisor kan intevara
heller anställd hos ellernågon intarär sättutses annatsom en
underordnad eller beroende ställning till någon biträder bolaget påsom
angivet gäller den verksam i företagDetsamma ärsätt. som samma som
någon biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsför-som
valtningen eller bolagets kontroll däröver kap.se 10 m.fl.16 § ABL
lagar.

föreskrifter villkorI RN:s RNFS 1997:1 för godkända ochom
revisionsbolagsauktoriserade revisorers och verksamhet finnsm.m.

också bestämmelser medelsförvaltningsförbud och redovisningsjäv.om
Enligt inte biträda vidfår revisor revisionsklientens medelsför-5 § en

skall vidarevaltning eller kontroll däröver och han avböja eller avsäga
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vilketirevisionsorgani detnågonrevisionsuppdragsig annanett om
biträde.sådantlämnarverksamhan är

revisionsklientsvidbiträdainterevisorf°ar§Enligt 6 enen
Revisornråd.lämnaattpå sätt än svararredovisning annat genom

längrelämnarrevisionsuppdragetideltarinteförockså att somannan
kravdeupplysningarparagrafen lirådMedbiträde.gående omavses

ställer påredovisningssedgodochförfattningartillämpligasom
organisationochutformningtillförslag2 avredovisningen,

tillförslagsåsombokföringsåtgärdertillförslag3redovisningssystem,
medsambandåtgärder itillförslagochbokfördarättelser posterav

upprättandemedsambandiåtgärdertillförslag4 avbokslut samt
§.7redovisningoffentlig

revisionsuppdragsigelleravböjaskall avsäga ett omrevisorEn
biträderverksamrevisorni vilket ärrevisionsorgandetinågon annan

rådlämnapåredovisning än attsättannatrevisionsklientens genomvid
ellerrevisornöverordnadnågon ärlämnasbiträde 1dettaoch somav

löpandeVadbokföring. sagtslöpandeomfattar om2 som nu
dokumenteradeaffårshändelsersamtliga äraintegällerbokföring om

bokföringslageni §kraven 5uppfyllerverifikationermed som
godkäntattestering harrevisionsklientenb1976:125, genom

verksam-denaffárshändelser idokumentationverifikationema avsom
revisionsklientenoch comfattarrevisionsuppdraget genomhet som

tillhar atteller på settsättannatveriñkationpåkontering
sin 8 §.tillklassificerade artaffärshändelsema är

revisionsuppdragsigelleravböja avsäga ettskallrevisor ävenEn
biträdeellerlämnat råd annatrevisionsorganettillhörandenågonom

elleromfattningsådanredovisning irevisionsklientensavseende en
revisornsförförtroendetövrigtiförhållanden attsådanaunder

revisionsuppdragetutförandetvidsjälvständighetelleropartiskhet av
9 §.ifrågasättaskan

medelsförvaltningsförbudmyndighetsföreskrifterredovisadeNu om
ochauktorisations-sedantillämpatsiharredovisningsjäv settstortoch

huvudsakil970-talet. Eni börjanförstatligadestillsynssystemet av
revisorsstadgors.k.deiocksåförekom somregleringlikartad

föreskrifterförstatligandet. RN:sIutfärdade innanhandelskamrama
dettaförKK-föreskrifteräldregjortsändringartekniskaendasthar av

område.
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rådgivningAnnan

vilken utsträckning vadI revisor föreskrivs i frågautöveren som om
redovisning och medelsförvaltning kan uppträda rådgivaresom en
revisionsklient inte reglerat i aktiebolagslagen mil. lagar.är Av
revisorns skyldighet fullfölja sitt revisionsuppdrag under iakttagandeatt

revisionssed följergod revisors- och inte bara ocksårätt utanav en en
skyldighet för lämna och förslaghonom råd till förbättringar medatt
avseende revisionsklientens redovisningpå och förvaltning. långtHur
denna skyldighet sträcker sig beroende vad enligt praxisär av som

förbättringarfölja ordet se vidare utredningens tidigareanses av
överväganden i avsnittet revisionsverksamhet.Begreppet

godkända och auktoriserade revisorer reglerasFör möjligheten att
tillhandahålla revisionsklienten rådgivning eller biträde förstaiannat
hand generalklausulen i 14§ och iRevL någon mångenom genom
bestämmelserna förtroenderubbande sidoverksamhet i För15om
godkända auktoriserade revisorer gälleroch också SRS:s och FAR:s

för revisorssed.regler god
regler framhålls utförandesist nämnda vidI uppdragatt av som

konsult gäller i princip krav vid utförandesamma som av
revisionsuppdrag. Ledamots insats skall präglas självständighet ochav

Överobjektivitet. huvud gäller ledamot skall uppträda påtaget att ett
sådant dennes oberoende klienten inte kan ifrågasättas. Detsätt att mot

klienten bibehållensärskilt viktigt med självständighet ochär att
valmöjlighet kan fatta det beslut föranleds ledamots konsult-som av
insats och ledamot inte på sig och befogenheteratt tar ansvar som
åvilar företagsledningen. ansvarsfördelningDenna bör alltid noga
klargöras med klienten. Vid utförande konsultuppdrag klient förav
vilken ledamoten eller dennes byrå innehar revisionsuppdragäven

uppgifterparallella uppdrag får ledamot inte åta sig kan försvårasom
genomförandet revisionen med självständighet och objektivitet.av

situationenockså till hur kan uppfattasHänsyn måste tas av en
Är kombinationenutomstående betraktare. uppdrag sådan attav

förtroendet för ledamoten kan rubbas, får ledamoten eller dennes byrå
båda uppdragen.inte åta sig

Rådgivning till andra klienter revisionsklienteränm.m.

vilken revisor kan uppträdaI utsträckning rådgivare tillen som m.m.
andra klienter revisionsklienter regleras verksamhets-än genom
bestämmelsen i första stycket Enligt15 § RevL. denna bestämmelse får

verksamhetrevisor inte revisionsverksamhetutöva änen annan om
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rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller själv-utövandet kan
innebär för vad tillåtetständighet. gårDetta gränsen äratt ytterstsom

oförenligrådgivningsverksamhet med revisorsyrket.vid sådan ärsom
revisionsverksamhetdefinition begreppet hittills i denDen somav

har vägledande för gränsdragningen mellanoffentliga tillsynen varit
revisionsverksamhet och verksamhet Auktorisations-ärannan

vidsträckta definitionganska begreppet. Andrautredningens av
för sådantillsynen tillämpas avgränsningkriterier i är attsom en

revisors naturliga kompetensområdefaller inom ochaktiviteten en
verksamhetled i revisorns revisor avsnittetingår seett somsom

revisionsverksamhet. avsnittet FörtroenderubbandeIBegreppet
revisorns generellabehandlas oberoende ochsidoverksamhet gräns-

förtroenderubbande verksamheten.dendragningen mot
detSammanfattningsvis kan konstateras alltid tillåtet föräratt en

marknaden sådana rådgivningstjänstertillhandahållarevisor att m.m.
revisionsverksamhet.inom begreppet Rådgivningstjänstersom ryms

tillhandahållas,får också bara detområde så längeutanför detta men
revisorsprofessionen.förinte rubbar förtroendet

frånNågra intressentkretsensynpunkter

utredningen för fråganhar begränsningutredningsarbetetUnder om en
tillhandahålla sådan rådgivningmöjligheterrevisorernas att somav

revisionsutövning haft informella samtalmedsaknar samband m.m.
revisionens intressenterför aktieägare,företrädaremed flera

och kommun m.t1.. Syftet har varit fåanställda,borgenärer, stat att en
påi kretsen begränsning ellerhuruppfattning ettser enmanom

kontakterUtredningens har haft formeneventuellt förbud. av
Finansinspektionen, Fondbolagensbegränsats tilldiskussioner och

Landsorganisationen i Sverigeriksorganisation,Förening, Företagarnas
Riksskatteverket StockholmsRiksrevisionsverket RSV,RRV,LO,

Svenska Bankföreningen, Sveriges AktiespararesFondbörs AB,
synpunkterIndustriförbund.Riksförbund Aktiespararna, Sveriges De-

interedovisas nedan skalldärvid inhämtats och somsessomsom
ställningstaganden.officiella

framhållit revisorernasriksorganisation bl.a.harFöretagarnas att
avgörande dessamedelstora företag förrådgivning till små och är att

företagsekonomisk kompetensskall få tillgång till nödvändigföretag
praktiken leda till mångakostnader. förbud skulle itill rimliga Ett att

försöka klara dessa frågormedelstora företag skullesmå och egen
utgift det medförundvika den ytterligarehand dels för attatt engagera
revisor, dels för det blandsidan bolagetskonsult vid attextern aven
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motståndpsykologisktfinnsföretagare mot attmånga ett engagera
medelstoraverksamhet. ochSmåi företagetsexterna personer

fordringsägareintressentkretsen såsomiingårföretagare även
leverantörskrediterinför beslutm.m.. Menleverantörsfordringar om

revisionsberättelserochårsredovisningargångersaknar många
ellerframtida betalningsförmågaföretagsbetydelse. Ettnämnvärd

omständig-grundval andraregelmässigt påbedömsbetalningsvilja av
rådgivning kan fårevisorernasinverkannegativaeventuellaheter. Den

saknaropartiskhet eller självständighetrevisornsförtroendet förför
betydelse.sammanhangdärför i detta

lösningardiskussionerna möjligaIndustriförbund har iSveriges om
byrå kan företaget,eller dennesrevisorn ärviktenbetonat attav

detochekonomiska förhållandenochverksamhet atti dessinsatt
revisorntidsbesparande kunna anlitaochkostnads-både attdärmed är

ochskattekonsultationintemrevision,byrå föreller dennes t.ex. annan
företagsförvärv. Irådgivning, bl.a. vidjuridiskellerföretagsekonomisk

besitterrevisionsbyråemadeframhållssammanhangdetta att stora en
revisionenområden vid sidaninom mångakompetensbred och djup av

intedenna kompetensnäringslivetförnackdeltilldetoch att omvore
deframhållitvidareFörbundet har storautnyttjas. attfåskulle

flerasituation därochfärre Ibådeblir större.revisionsbyråema en
kanomstruktureringsförfarandei ettinblandadeföretag ettt.ex.är

utförarevisionsbyråföretagsinblandatvarjeför attförbuduttryckligt
heltinte finna någondet gårmedförakonsulttjänster attvissa attytterst

förhindradeföretagenSkullerevisionsbyrå. attutanförstående vara
detkonsultation kanför vissrevisionsbyrå yttersttill sinvända sig

anlitaställs inför valetrevisor. Företaget attbyteframtvinga ett av
friståendeeller för denrevisionförantingenrevisionsbyrån

internationelltanläggerviktigt ettkonsultationen. Det är att man
Vilkaländeri andraregleringenhurdvs.frågan, utperspektiv på ser

Svenskaverksamhetrevisorernasfördärgällerbegränsningar
sig förföretag drarutländskamedföra attregler kanavvikande att

udda försämraruppfattasReglerSverige.ietablera sig somsom
väljersvenska företagblieffekt kanEn attinvesteringsklimatet. annan

undgå regleringförutlandettillverksamheten attförlägga somatt en
omotiveratochonödigt sträng.uppfattar somman

ochRiksförbund AktiespararnaAktiespararesSveriges -
frågamed utredningenssambandhar i ettondbolagens FöreningF om

kandettarådgivningrevisorernasförbud sagt atteventuellt mot
förbud.införa sådantländerandra ettattävenövervägas avserom

rådgivningdeninformationenmöjligtbörDäremot somomom
revisionsklientertillhandahåller sinarevisionsbolagenochrevisorerna

denbaraskulle inteåtgärdsådanförbättras. Enytterligare ge
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aktieägare önskarallmänheten deaktieköpande även ta ettutan som
bolagen förvaltas. sådangrund för hur Engodaktivt ägaransvar en

till effektivisera den offentligakunna bidraskulle ocksååtgärd att
tillsynen.

har i de förda samtalenSvenska BanlçföreningenförFöreträdare
för bankernas kreditgivningavgörandebetonat det attäratt

bara för egentligarevisorer inte denanlitar kompetentalånekundema
följer seriöspositiva effekterför deocksårevisionen utan som av

företagen.små och medelstoragäller särskilt derådgivning. Detta
Årsredovisningen nödvändigarevisionsberättelsen visserligenoch är

företag beviljas söktför skallavgörandedärmed inte ettatt enmen
bedömningkreditfrâgan regel denAvgörande förkredit. är som
bedömningbetydelse för dennaföretaget. Avrevisorföretagets gör av

revisionsberättelseföretaget.kännedom Enrevisornsdärvidär orenom
försiktighet skall iakttas.sammanhang Eni dettainnebär extra storatt

det avkall påinnebär inte gårrevisionsberättelse göraatt attren
alltidförsiktighet skall iakttas. praktikenIStorförsiktighetskravet.
företagets samtalkreditprövningen revisor iiingår attmomentettsom

hur han företagetredogörelse bedömerfår lämnamed banken omen
vilkengrundas, rådgivning revisornbedömningvad dennaoch på t.ex.

företaget. huvudsak vadtillhandahållit iDettaharbyråeller dennes är
kreditbeslut.införgäller ettsom

Fondbörs i sinStockholms har inteoch ABFinansinspektionen
föreligga skäl deskulle för begränsadetfunnitverksamhet attatt

företagen köpa rådgivningstjänsterförfinnsi dagmöjligheter attsom
någonellerrevisornden annan sammaav personegnaav

från något byrån närstående företag.ellerrevisornrevisionsbyrå som
den nuvarande regleringendärvidFinansinspektionen har sagt att som

bolagsstämman i bankerjämte revisorinspektionenbl.a. tillåter utseatt
inspektionenstillräcklig förfulltfinansiella institutandraoch är

därvidharFinansinspektionentillsynsbehov.ochinformations-
omfattning denvilkenoch isjälvmöjlighet avgöraatt avom

revisionskliententillhandahållafårutsedde revisorninspektionen
föreskrifter.i inspektionensreglerasrådgivningstjänster. Detta egna

s.k.framhållit dehar motsvarandeFondbörs påStockholms sätt att
för börsenbörsnoteringvillkoren förinregistreringskontrakten är ett

företagenssäkerställa kvaliteten iförinstrumentverksamtmycket att
informationsutlämnande.

medverkanrevisorersbl.a.för harFöreträdare RSV nämnt att genom
fördeklarationsupprättandet viktigtbiträde iochrådgivning ärannat
harrevisorernas rådgivningden månfunktionssätt. Itaxeringssystemets

förbudbör dockför taxeringssystemet övervägas.negativa effekter
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rådgivning uppdragsgivaren, dvs. densådandrabbarMånga gånger en
skattskyldige.

utredningen lyft fram det isamtalen medför LO har iFöreträdare att
angeläget de etableradenäringslivkomplextalltmer är attett

garanterar medborgarnas förtroendeinstitutionella attsystemen, som
möjligt. det gällerlegitimitet Närsåupprätthålls, har stor somen

näringslivet självständigaföljs harspelreglerna inomförförtroendet att
betydelse.oberoende revisoreroch storen

restriktiv hållning tillvärdet intabetonatharRRV att enav
framhållit inställninghar därvid denVerketrådgivning.revisorernas att

ställning och roll i dengäller verketsdetstatsmakterna har när egen
för aktiebolag,i reglerna revisionåterspeglasbörstatliga revisionen av

stiftelser.ochekonomiska föreningar

övervägandenUtredningens7.3

för företagetsfunktionRevisionens7.3.1

intressenter

lagstadgade revisionens primäraDenbedömning:Utredningens
revisorns möjligheteravgörande förskall utövafunktion attvara

samband med revisionsutövning.saknarverksamhetsådan som
offentligbehov trovärdigintressenterssamtligainnebärDetta att av

tillgodoses.kunnainfonnation måsteekonomisk

trovärdighetfunktion åtprimärarevisionens ärlagstadgade attDen ge
företagsledningen redovisar. Förinformationekonomiska attden som

ställs detgår litainformation lämnasdensäkerställa attutatt som
kompetentoberoende ochutförasskallrevisionenkrav på att enav

företagets intressenter. Enskyddasyftar tillRevisionenrevisor. att
verksamhet inteföretagetskan visaredovisningtrovärdigkorrekt att

tilltro.förtjänar
på bolagsstäm-aktieägarkollektivetföretagetsFormellt det ägareär

intressetomedelbaradetaktiebolag hardet gäller mestnär somman -
ochrevisionenlagstadgade avsätterdenutfallet utsersomavav -

demockså tillarvode. Detrevisornsbetalarrevisor ärsamt som
i olikahar detrevisionsberättelse. Sedermerasinrevisorn skall avge

för andravärde ocksårevisionenframhållitssammanhang äratt avav
meddärför räknafårpraktikenIbolagets intressenter. enman

uttryckligen hardetta inteintressentkrets,vidförhållandevis även om
revisionenaktiebolagslagtill 1975 årslagmotiven sägslagfásts. attI
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bestämmelser i aktiebolags-bolaget desäkerställa iakttarskalläven att
skydda bolagets borgenärer,bolagsordningenlagen och attsom avser

enskilda aktieägare.allmänhetenaktieköpandeoch denanställda samt
Även ochbeaktas prop. 1975:103 77intresse måsteallmännasdet s.
242.

intressentkretsen till allaredovisningsdirektivI EG:s parteranges
verksamhet.företagsberörs avsom

naturligtvis riktasinvändningar kanprincipiellaVissa mot att
harhan skall granska.dem Dettapraktikenirevisorn utses somav

ioberoende revisionsutövningen. Detför revisornsbarabetydelse inte
till riskernaöverväganden med hänsynför debetydelsefår också som

frågan revisornskan behöva ioberoendeför revisorernas göras om
medrådgivning saknar sambandsådanmöjligheter utövaatt som

eller vilka intressenternaFråganrevisionsutövningen. somvem avom
ivalet revisor ingår inteinflytandeavgörandebör ha överett av

flertaltidigare, vidhardirektiv övervägtsutredningens ettmen
ellerprivat eller offentlig nomineringmellanhar ståtttillfällen. Valet

Justitie-departementspromemoria fråndärav. Ikombinationer en
länsstyrel-skullerevisorerföreslogs1932,departementet att utses av

betänkligheter infördesstarka och i ställetdockFörslaget möttesen.
s.k.1944 års aktiebolag.minoritetsrevisorer i Denreglerna om

föreslog Kungl. Majzt1970:41 år 1970samarbetsutredningen SOU att
företag. varnadeUtredningentill 20irevisorerskulle få störreutse upp

företagnackdelar revidera privatamedförenatdetdock för attatt var
förslaget ledde till lagstiftning.interevisorer, ochutseddamed statligt

framförde i betänkande SOUsittEko-kommissionens.k.Den
den förgällande ordningenföretagsrevisionEffektivare1983:36 att

Enligtriskerinnebära för oberoendet.kunderevisorertillsättande av
denskäl för gällande ordningen. Detdock vissataladekommissionen

ochbra,fungerade iföretagde flestafrämsta skälet attstort settattvara
riktigt Ettarbetade påderas revisorer sätt. systemdet kunde ettattantas

iskulle dessutomrevisorerutsåg allasamhälletdär ta stora resurser
s.k.fålänsstyrelsen skulleföreslogKommissionenanspråk. utseatt en

det. sinföranleder Iomständigheterdå särskildaoffentlig revisor
obligatoriskttillstället övergångenregeringen iföreslogproposition att

vilketpåskyndas,skullegodkända revisorerauktoriserade ochval av
nyligenden riksdagenRiksdagens beslut. Genomockså blev av
behållsAktiebolagets organisation1997/98:99propositionenantagna

väljer revisor. Denmed bolagsstämmanordningennuvarandeden som
ocksådärmedblirbolagsrätt. Dettaigäller EG:sordningen även

utgångspunkt.utredningens
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oberoendeproblematiken vidAllmänt7.3.2 om

rådgivningrevision och

oberoendeproblematikbedömning: DenUtredningens som
fristående rådgivning skiljer sig i princip fråninteaktualiseras vid

vid revisionaktualiseras och revisions-den problematik som
rådgivning emellertid tillkommande,Friståenderådgivning. utgör ett

revisorns oberoende.nödvändigt hotinte mot

dvs. revisionsråd-revisionsuppdragetfinns redan iDet oavsett om
omständigheter avseendeeller inte medgivning förekommer som

självgranskningen kan hota revisornssåväl egenintresse som
opartisk eller självständig granskare.uppträdamöjligheter att som en

regel följd ochårUppdraget revisor överspänner som en avsom
revisors tidigare ställnings-gjordaeller effekternaresultatet enav

nödvändighet bli föremål för hansmedtaganden kommer att
följande ligger inbyggt i ochdärpå året. Dettagranskning det systemet

självgranskningsproblem. sådantegentligaregel inga Ettvållar som
deaktualiseras i fall revisorns revisionsinsatsemellertidproblem kan

denifrågasättandet någonifrågasätts, särskilt görs ännär av annan
verkställande direktör, iföretagsledning och någongranskade t.ex.

uppdragsgivaren eller uppdragsintressentema.intressentkretsen
Revisorn revisions-kan lämnas.Följande exempel avger en ren

taxeringsrevision slutetEfter år 2förberättelse år görmot aven
bokslutet felaktigt, höjer taxeringengällandeSkattemyndigheten äratt

aktieägare aktualiserarskattetillägg. Enoch påför ett stort grupp
verkställande direktören. Revisorn hävdarskadeståndsanspråk attmot

berättigad skatte-revisionsberättelsen för år ochlden attvarrena
överklagat, intefelaktigt. Bolaget hartillägget ärprocessenmenvar

revisionsberättelse för Revisornåravgjord det dagsnär är att avge
ansvarsfrihet för verkställande direktören.avstyrkahar till- elleratt

förhållandena sådana han måsteuppkommer dåFråga är avsägaattom
han själv bedömer sig kunnasig revisionsuppdraget, även om

objektivt Någon praxis finns inte pågenomföra uppdraget på sätt.ett
området.

praktikeni revisionsuppdragetrevisornHärtill kommer att
granskar. särskilt tydligt iden han Dettanomineras och arvoderas ärav

upphandling-förfarande tillämpas vidde ägarledda företagen. Det som
och föregår valet revisor kan innefattarevisionstjänster som avaven

allvarliga hot revisorns förmågaockså utgör mot attmoment som
eller självständighet i revisioneniaktta opartiskhetkunnasenare

förfarandet med anbuds-exempel kanegenintresse. Som nämnas
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leda till revisorn lämnarkonkurrensläge kani visst attinfordran ettsom
utförakostnaden förtäckerintemed arvoden attanbud som
givnagod revisorssed.för Detmed reglernaenlighetigranskningen

hottill viss del debelyser ocksåanbudsinfordranmed motexemplet
förenade medsjälvständighetelleropartiskhet ärrevisorns som

uteslutasexemplet kan det inteisituationsådanrådgivning. I somen
förfulla kostnadentäcka denefterrevisorn kommer sträva attattatt

för revisionsklienten.uppdragfrån andrainkomsterrevisionen genom
området.inte påpraxis finnsNågon

haroberoenderevisornsdebattenallmännaDen somom
frågorpå antalår fokuseratsunderinledningsvis ettsagts somsenare

sådanrevisionsklientertillhandahållamöjligheterrevisorns attrör
revisions-samband medsaknarbiträdeochrådgivning annat som

terminologi.utredningens Avenligtrådgivningfriståendeutövningen
iakttaganderevisionsuppdrag undersittfullföljaskyldighetrevisorns att

ocksåföljer inte bararevisionssedoch rättrevisors- utangod enenav
medförbättringarförslag tillråd ochlämnarevisornförskyldighet att

sådanoch förvaltning.redovisning Attgranskadespå denavseende en
revisionsråd-rådgivningsverksamhetgrundadrevisionsuppdragetpå

ochterminologi både nödvändigutredningens ärenligtgivning
223.jfr SOU 1995:44diskussionståönskvärd torde utom s.

rådgivninghar allförts varitdebatti denUtgångspunkten attsom
dvs.själva revisionsuppdragetföranledsvadgår utöver avsomsom

revisornspåverkakan kommarådgivningenfristående attden
granskare ioch självständigopartiskuppträdamöjligheter att ensom
oberoendeför honomförtroendeomgivningensmånsådan att som en

särskilttvå omständigheterrubbas. Detriskerar ärgranskare att som
revisionsuppdragetvid sidanrevisornframhålls. ärDen att avena

revisionsklientenaffärsförbindelse medfårrådgivningen engenom
affärsförbindelserandrafrånavvikersin intetill natursom

direkt ellerfåhärigenomriskerarRevisorn ettegenintresse. att
andrarevisionsklienten. Denintresse iellerekonomisktindirekt annat
utförtresultatetgranska egetkan blirevisorn atttvungenär att av

revisionsuppdragetled ibedömningargjordaellerarbete ettsom
rättegångsförfarandetisituationsjälvgranskning. Detta är somen

deBådatillåtet.princip inteiochtvåinstansjäv ärbetecknas nusom
ochaktualiserasomständigheterna kan ettnämnda sammagenom

pårådgivningallividgällerrådgivningsuppdrag. Detta stort settt.ex.
iföranleder inteområdenandraRådgivningredovisningsområdet.

uteslutersjälvgranskningsproblematik. Dettautsträckning ensamma
allvarligtlikaändå kanrådgivning utgöradenna ettemellertid inte att

revisionsuppdraget.självständighet iochopartiskhetrevisornshot mot
rådgivningen,resultatetsituationsådan är närexempel påEtt aven
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revisionsklientenföretagvärderingvid ett attt.ex. somav avseren
försummelser ellereller förbiseende frånförvärva grund felpå annatav

genomförts, visarförvärvet sig inte alls uppfyllarevisorns sida, sedan
förväntningar. Någon praxis finns inte på området.uppdragsgivarens

sammanhang anledning framhålladetta ocksåfinns iDet att att
revisionsuppdragetgrundas på dvs. revisions-rådgivningsådan som

påverka revisorns möjligheterkan kommarådgivningen att att
självständigopartisk eller granskare. exempelSomuppträda som en

efter ha anmärkt den interna kontrollen,revisorn,kan nämnas attatt
attestrutinemaändring sedan visar sigirekommenderar somen

fel. Revisorn i denna situationen inte mindreleder tillolämplig och är
hade givit råd led i särskilthanberoende än ett ettsomsammaom

affärsförbindelse vid sidanattestrutin. Någonuppdrag föreslåatt aven
visserligen inte uppkommarevisionsuppdraget kan anses genom

situationemabåda i exemplet upphovrevisionsrådgivningen. Men ger
Exemplet visarsjälvgranskningssituation. också någontill atten

rådgivningens innehåll inte alltid föreliggergällerskillnad i sak detnär
rådgivning.och friståenderevisionsrådgivningmellan

givetvis inga svårigheter vadföreliggernormalfalletI avgöraatt
revisionsrådgivning respektive friståendeinklusiverevisionärsom

emellertid ingen absolut mellan de bådafinnsrådgivning. Det gräns
sker successiva förändringar. nyligenverksamhetsområdena. DeDet

aktiebolagslagen ålägger revisorn i vissabestämmelserna iinförda som
misstankar brott i aktiebolaget visaranmälafall till åklagare t.ex.att om

revisionsområdet. under tidförs till Denuppgifterhur senarenya
revisorns roll i vamingssystemet införhuruvidauppkomna frågan

exempel härpå.ändras ocksåföretagskriser bör är ett
enligt utredningen framgåförhållanden börangivnaOvan av en

ochsäkerställa revisorers opartiskhetreglering attsom avser
revisionsuppdragen.isjälvständighet

rådgivningenbegränsningFrågan7.3.3 avom en
revisionsklientertill

Revisorernas möjligheterförslag:bedömning ochUtredningens
sådan rådgivning saknarrevisionsklienter medbiträdaatt som

irevisionsutövning fristående rådgivningbegränsasmedsamband
revisorsjäv i aktiebolagslagen m.fl. lagardag bestämmelserna omav

Begränsningen innebäri revisorslagen.generalklausulenoch attav
rubba förtroendet till revisornskanall sådan rådgivning som

i revisionsuppdraget inte fårsjälvständighetelleropartiskhet
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rubbainte kanrådgivningsådanMotsatsvis fårtillhandahållas. som
sak.ändring iföreslår ingenUtredningentillhandahållas.förtroendet

förtroenderubbande ochmellangränsdragningenprövningenFör av
lagfästsärskildföreslåsrådgivningförtroenderubbandeicke en

förslag tillUtredningensavsnittetianalysmodell. Den presenteras
reform.analysmodell en-

avvägningtill innebärställningharutredningen attfrågaDen att ta en
denochbehovetsåsomfaktorerflera attmellan nyttanmåste göras av

verksamvilken revisornvidrevisionsbyråden ärellerrevisornvalde
intressegemenskapharbyrånvilketmedrevisionsföretageller

revisions-samband medsaknarrådgivningsådantillhandahåller som
rådgivningenssidan ochrådgivning åfriståendeutövningen ena

följdtillå den andrarevisioneninverkan pånegativaeventuella av
Ytterligaresjälvständighet.elleropartiskhetrevisornspåverkan på en

bolagsstrukturen,svenskadenbeaktasbehöva ärkanomständighet som
företag.mindre och medelstoraomfattningengällerdetsärskilt när av

måsteSärskild hänsynÄven beaktas.förhållandena börgeografiskade
ochrevisorns uppdragsgivareuppfattassituationentill hurockså tas av
detberörstill alladvsuppdragsintressenter, parterövriga avsom

verksamhet.företagetsgranskade
tillhandahållarevisorn skall fåvaldedengodtaförskälEtt att enatt

grundden revisorn påvalderådgivningfristående är attrevisionsklient
ochrevisionsklientensigtillgodogjortharhankunskapden omav
denocksåjämförelse med andraigånger ärverksamhet mångadennes

företagsådan rådgivning. Mångatillhandahållaskickadbäst attärsom
grad ochmindreellerirådgivning störrebehovnormalthar av

meddembiträdarevisorn skallvaldedenocksåsigförväntar att
harDettarevisionsuppdraget.följervadrådgivning utöver avsom

lagstiftningsärenden setidigaretill uttryck ikommitockså prop.
detpåbesitter kompetensrevisornskäll979/80:l43. Ett ärannat att

revisions-sinoftaharRevisornefterfrågas. ävenområde genomsom
han kanbranschiandra företagerfarenhetverksamhet somsammaav

situationer,liknadeerfarenhetrevisornsmed. Menjämföra även av
betydelse.bransch, har häroberoende storav

kostnaderökadefårföretageninnebäraskulleförbudEtt att om man
intekonsulterfråntjänstermotsvarandeköpatvingasdärigenom som

kostnadernaökadeverksamhet. Deoch dessföretagetkännerredan
läratid försärskildmåste attkonsulter sättaföljer externaatt avav

finnsomständigheter. Detrelevantaföretagetaktuelladetförkänna
harhan integrundpåkonsulten attdenrisk förockså externeatt aven
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kan få lika ingående kunskap företagetgjort revisionen aldrig en om
revisorn.som

revisorn, har löpande kontakter medtredje skälEtt är att som
initiativ till rådgivning företagetföretaget, områden därkan ta egna

problem. haridentifierat några Detta särskild betydelse dekanske inte i
företagsekonomiskofta saknar kompetens.mindre företagen egensom

förbud det nödvändigt hänsyn tilldiskussionenI ärett att taom
betydande del det svenska näringslivet bestårbolagsstrukturen. En av

omkring dessamedelstora företag 90 %. Mångamindre och avav
företagsekonomisk kompetens och därför i behovsaknar är stortegen

det gäller frågor i anslutning till i första handkompetens närexternav
beskattningorganisation och Detta behov har hittillsredovisning, m.m.

rättfärdiga konsultativ irevisorsroll destatsmakterna ansetts enav
nämnda 1979/802143. Demindre företagen se störreprop.nyss

frågorregel den här med hjälpföretagen klarar typen avav avsom
frågor i behov särskild kompetens.i vissapersonal, är avegen men

Även förhållandena bör beaktas det dengeografiska gällerde när
möjligheter upprätthålla konsultativ revisorsroll.valde revisorns att en

för klienter etablerade i glesbygdnormaltDet ärär gynnsamtsett som
rådgivningstjänster från revisom.få köpaatt

för godta den valde revisorn skall fåytterligareEtt argument att att
rådgivningrevisionsklienter med denna kan fördjupabiträda är att

företaget och dess affärsrisker och öka självarevisorns kunskaper om
rådgivningenkvalitet. revisorn möjligheterrevisionens Genom attges

ledningens kontroll ochföretaget, inställning tillfå bättre kännedom om
skullevad han ha. Härigenom kanredovisningsfrågor än annars

fångaförutsättningar transaktionerfårevisorn större att upp som
minst viktigt revisornredovisningen.risker för fel i Inteinnebär är att

kontakter med företaget ochlöpanderådgivningen fårgenom
problem tidigt stadium, kanskeidentifiera påmöjligheter ävenettatt

stöd föruppfattat problem. visstinte Ettfrågor företaget somsom
i Kedner, Företagskonkurser, SINDbedömning fås bl.a. Göstadenna

Riskbedömningsprojekt. redovisade projektenDe1975:2, NUTEK:s
rådgivning i kombination medsåledes för förekomstentalar att av

konkurser och höjer standarden påförekomstenrevision minskar av
bidrar till tidigt uppmärksammaredovisningoch intern samt attextern

förändringar.genomföra behövligaproblem och
enligt utredningens bedömningomständigheter talaranfördaOvan

möjlighet uppträda rådgivareskall haför revisorn attatt ensom
följer revisionsuppdraget.vadi vidare månrevisionsklient än som av

det i det enskilda fallet ocksåbedömning gällerDenna äräven om
medverkarrevisorn i rådgivningen. Juspecialisterandra än som

den lämnade rådgivningen, destomellan revisorn ochsambandsvagare
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rådgivning. anfördaNuföranförda omstän-blir de argumentensvagare
ochpraktiskarådgivningenssiktedigheter närmast tarsom

risker för revisornsdedock ställasskallaspekterkvalitativa mot
konsultativföljersjälvständighetochopartiskhet av ensom

revisorsroll.
förföreträdarnafört med någrautredningensamtaldeAv av

det inte finns någonkan konstaterasrevisionens intressenter att samsyn
tillhanda-möjligheterrevisorernasbegränsning attfrågani avenom

för revisorernasdenna kan haoch de riskerrådgivningfriståendehålla
oberoende.

rådgivnings-framhållits revisorernasharvissa intressenterFrån att
uppfattasrevisorerna kanlångtgår såverksamhet att somnumera

ocheller rapporteringförvaltninggranskadesdeninvolverade ialltför
exempelkonkretanågraLåtdärmedoberoendet attäventyras.att vara

anförts.inte harproblemsådanapå
detrådgivningsverksamhetenframhållerAndra intressenter att

effekternade positivaochnäringslivetför vägerpositiv atthela ärtaget
viktföretagen detfölja. Förkan är attnackdelar stordeöver avsom

fördennes revisionsbyråframför alltoch ävenrevisornanlitakunna
enligtmening lagstadgad revisioninskränktrevision iandra tjänster än

medelstorainte minst ochgäller småaktiebolagslagen. Dettabl.a.
och djupbesitter bredrevisionsbyråemaföretag. De stora en

ochRevisornvid sidan revisionen.områdenmångainomkompetens av
förhållanden.ochverksamhet ekonomiskadessiinsattbyrådennes är

ochskatterådgivningintemrevision,förrevisionsbyrånutnyttja t.ex.Att
medrådgivning, sambandjuridisk iellerföretagsekonomisk t.ex.annan

tidsbesparande. dekostnads- och Förbådedärmedföretagsförvärv är
revisorn kangånger betydelsemångadet attföretagenmindre är av

ochbeskattning, finansieringvad gällerrådgivningtillhandahålla t.ex.
ochbankernasgenerationsskiften. Förrådgivning vidbolagsrätt samt

förutsättningavgörandeoftadet attkreditgivninginstitutsandra är en
officiellaför denbarainterevisoreranlitar kompetentalånekundema

effektenpositivaför denmycketlikaminstrevisionsberättelsen utan av
rådgivning.seriös

bland flerarådgivningenfriståendedenDärmed inte attsagt av
alla lägenförmåga irevisornstvivelinte väckt attföreträdaredessa om

rådgivning påfrämstrevisionsutövningen. Detvid ärobjektivitetiaktta
förvaltningsrevisionför revisornsföremålkan bliområden som senare

oberoende-problemenkritisk. Omsärskiltframhålls ursomsom
ifrågasättslagändringpåkallardekaraktärsådansynpunkt attär enav

ellerrådgivningsinreviderabörrevisor inteflera. Attdock egenenav
framhållssådan situationsig iförsättaåtgärder ellersina somenegna

till fallfrån fallkan lösasjävsfrågadocksjälvklart. Detta är somen
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med gällande jävsbestämmelser.tillämpning Att viss aktivitet ienav
det kan leda till jävssituationenskilda fallet kan inte utgörasenare en

inskränkningarföreskriva generellatillräckligt skäl för vad gälleratt
revisionsbyråvilka revisor eller huvud fåraktiviteter över tagetenen

sig åt.ägna
intressenterna givit uttryck förinställningen dock klar påDen är en

revisorn inte vidare kan biträdapunkt, nämligen utanatt
rådgivning han irevisionsklienten med skede ledett ettsenareom som

revidera resultatet de rådenrevisionsuppdraget har elleri att av egna
uppenbara fallen det dockde helt svårt drasitt arbete. Från är atteget

det otillåtna och det tillåtna. imellan Intressentemaexakta gränser
granskade företaget har gångerrevisionen och det mångakretsen kring

medför någonvilket bl.a. intressentskilda intressen, näratt attmenar
omedelbart väcker starka farhågorrådgivningsinsats såviss omen

opartiskhet och självständighetmöjligheter iaktta irevisorns att
därmed måsterevisionsuppdraget han partisk elleratt anses som

betraktar andra rådgivningen och omständigheternaosjälvständig, så
mindre hotfull ellerbetydligt kanske till och medkring denna som

revisornsbedömningen opartiskhet och självstän-betydelselös för av
dighet.

mening särskiltutredningens två omständigheter ellerenligtDet är
aktualiserasoberoende vid rådgivningen, delshot revisornsmot som

beroendeförhållande tilli revisionsklienten påkan kommarevisorn ett
dels kan iegenintresse, revisorn kommagrund affärsrelationen enav

led i revisionen har granska resultatetdär hansituation attett avsom
arbete självgranskning. Båda dessaellerrådgivning egetegen

utredningen berört i Allmänthar avsnittetomständigheter om
och rådgivning.oberoendeproblematiken vid revision Omständigheter

risk för revisorn kommer beakta andrainnebär inte bara att atten
genomförandet revisionsuppdraget vadvidförhållanden änav som

och revisionssed, dvs. han faktiskt partiskrevisors-följer god ärattav
därmed inte heller objektiv i sina ställnings-ocheller osjälvständig

omgivningens förtroende för revisornförocksåtaganden, attutan som
granskare rubbas eller kan kommasjälvständigopartisk eller atten

partisk eller osjälvständig.framstårrubbas dvs hanatt som
revisionsuppdraget inte får harevisorprincip gällerI utöveratt en

revisionsklienten. Sådan relationeraffärsrelationer medandra utgör
revisors oberoende och börde hotentvekan största motettutan enav

utsträckning undvikas. Genom tillhandahållamöjligadärför i största att
rådgivningstjänster förstärks denfriståenderevisionsklienten

revisionsuppdraget. Revisornsföljer redan självaaffärsrelation avsom
i ökarekonomiska intresse revisionsklientendärigenom ökade

i revisionsberättelse.benägenhet anmärkahansrimligtvis inte att en
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förorsakade revisions-förlusterekonomiskaförRisken avegna
rådgivningsuppdraginkomstbringande ärdärutöverochuppdraget även

denna benägenhet. Menhämmande påinverkaromständigheter som
inte bara dendetfristående rådgivningendendet gäller är sagtsnär som

oberoenderevisornskanrelationenaffärsmässiga äventyrasom
motståndetpsykologiskaockså detfinnsarvodesberoende. Här mot

den byrå isjälv eller någon påantingenpå någotanmärkaatt mansom
självgranskning. Därtill kommerföreslagitharverksamvilken ärman

ellerrevisornrådgivning frånomfattandeföljerden risk av ensom
revisornrevisionsbyråpåmedarbetare attnågon somsammaannan
för, intekan kommapraktikenbyrå ieller dennes attrevisorn svara om

grund förtillutredningsunderlag liggerdel dethela, så stor somaven
detförvaltningsåtgärder idirektörensverkställandeellerstyrelsens

Även styrelse ellerdet bolagetsdetbolaget. ärgranskade om
gåralla förvaltningsbeslut,formellt fattardirektörverkställande som

situationi sådaneller dennes byrårevisornfrånbortsedet inte attatt en
i deförvaltning. ocksåpå bolagets Detinflytande ärharpraktikeni ett

främstför intressentkretsenföreträdaremedhaftutredningenkontakter
revisornskan bli föremål förområdenrådgivning på senaresom

dennakritisk.framhållits särskilt Iharförvaltningsrevision somsom
granskadebl.a. huruvida detrevisornskall prövarevisionendel av
tillräckligtdirektör har haftverkställandeochstyrelsebolagets

revisorsjälvt, bolagetssig harbeslut. Detfattadeför sägerunderlag att
byrånbyrå eller inom någotpåmedarbetareeller någon sammaannan

ibeslutsunderlagetkonsultföretag tagit framellerrevisions-närstående
dels revisornskan påverkaför dettariskuppenbarfråga finns atten

rubbarevisionen, dels kaniobjektivitetiakttamöjligheter att
objektivitet.förmåga iakttarevisornsförförtroende attomgivningens

ifrågasättasdet således starktunderlaget kanibristerFöreligger om
prövning. Dennadennarevisor görabolagets rätt attär person

förvaltnings-granskning vidrevisornsgällaståndpunkt bör trots att
och inte påbeslutfattadelaglighetensikte pårevision tar av

omfattningbegränsadiendast svaratrevisornHarlämpligheten. t.ex.
ochstyrelsensgrund förlegat tillbeslutsunderlagför det som

framståståndpunktförvaltning kandirektörensverkställande motsatten
motiverad.mersom

förbelägginterevisorstillsynenoffentligaemellertid i denfinnsDet
ellerrevisornsamband medhargenomförd revision attdåligtatt en

harbiträder ellerrevisionsuppdragetimedarbetareellerkolleganågon
medsambandsaknarrådgivningrevisionsklienten medbiträtt som

för dåligtbelägghellerintefinnsrevisionsuppdraget. attDet genom-
andragrund isinskulle harevisioner attförda sammapersoner

revisionsföretag inågoteller irevisorn annatrevisionsbyrå sammasom
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tillhandahåller sådan rådgivning till revisionsklienten.revisionsgrupp
andra sidan inget bevisemellertid å påbelägg saknasAtt är motsatsen.

sittRevisorsnämnden i tillsyns- ochpå utrednings-kan beroDet att
på orsakerna till dåligprimärtarbete inte utrönasatsat attresurser

föreligger ocksåsvårighet i kunna påvisauppenbarrevision. En att att
sin grund i revisornsgenomförd revision har rådgivnings-dåligten

revisornrevisionsklienten, dvs. låtit sin gransknings-relation till att
inför resultatetställts sin tidigare lämnadehaninsats påverkas när av
beroende arvodet för den friståendeför hanrådgivning eller äratt av

lika hävdas ellerOrsaken kan slarvrådgivningen. gärna vara
bristande kompetens etc.

omfattande sammanställning aktuellförhållandevisEn över
oberoende vid rådgivning finns i den s.k.revisornsforskning kring

uppdrag EU-kommissionen.fram på IMARC-rapporten togs avsom
and ofRole, Position Liability the StatutoryTheMARC-rapporten

UnionUnion, European 1996, 141theAuditor within European s. ges
forskningsläget. However, empiricalsammanfattningföljande av

Advisory Servicesestablished that MAS Managementhasresearch
ability of the auditor. givesthe detection MAScontributes/utr. anm. to

client.knowledge about the addition, thereInthe auditor nomore
independenceevidence that MASempiricalconvincing creates

Audit Quality: Empirical StudyR.J.M.,problems Dassen,see ane.g.
of Audit Quality Perceptions.and DeterrninantsAttributesof the

Finally, that lawsGroenvelt 1995.Drukkerij B.V.Landgraaf: seems
ineffective because of thethis issueregardingand regulations are use

circumvent rules Moizer.firms P., Stateand interlockingof related to
research., The Accounting Reviewmarket Europeanauditof the inart

333-348.1992, pp
Även sammanställningGrönbok innehållerEU-kommissionens en

forskningen på området.kan Dende tolkningar göras avsomav
skydds-Grönboken antalenligtdras häravslutsats är att ettsom
hotför balansera dehand böri förstamekanismer övervägas motatt

rådgivningen till revisions-följeroberoenderevisorernas avsom
rådgivning till revisionsklienterförbudgenerelltNågotklienter. mot

ändå inteskyddsmekanismer. utesluterDettabland tänkbaraintenämns
biträde upprättanderådgivning, vidvissGrönbokenenligt t.ex.att som

formeller viss biträde,redovisning,revisionsklientens attt.ex.avav
fåhuvud inte böri rättstvister,revisionsklientenföreträda över taget

tillhandahållas.
den fristående rådgivningenutredningenbedömningDen gör är att

verksamhet för svensktaspekter positivmångaframstår som en ur
dem gäller ingerredanbegränsningarnäringsliv. införaAtt utöver som

kostnadsaspekt.finnsskäl.fler Detbetänkligheter sagtssom enav
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medlemsstater.bland EU:sförbud tillämpas intemotsvarandeNågot
revisorskodexgemensamarbetet inompågående EUDet mot en

förordas. Avförbudframför kommerandra åtgärdertyder på attettatt
det finnsfört framgår ocksåutredningendiskussion ettattden som

Utredningenkonkreta åtgärder.sådanabehovuttalatklart anserav
kunnamöjligheter för revisorerfinnashittills bördärför det attatt som

detföljerbiträde vadgåendelängremedverka änett avsomgenom
revisionsuppdraget.enskilda

Även revisorshuvudregel gälladockbörfortsättningsvis att ensom
föreliggerdetrevisionsuppdragsigelleravböjaskall avsäga ett om

opartiskhetförtroendet till revisornsrubbakanomständigheter som
såledesomständigheter börsådanainteFöreliggersjälvständighet.eller
sådantredan pekat påUtredningen harlämnas.få attrådgivningen

förhållande tillrådgivningsuppdraget imöjligtbiträde bör närvara
föranlederobetydligt eller inteekonomisktrevisionsuppdraget är

sig ellerrådgivningen utgöradvs. utgörälvgranskning, när synesvare
fall därsjälvständighet. andraopartiskhet och Irevisornshot motett

revisionsklientenaffärsrelation meddengrundpårådgivningen t.ex. av
självgranskning rådgivningeller denuppkommerhärigenom somsom

ochrevisorns opartiskhethoteller utgöra motföranleder attutgör synes
utredningens bedömning,emellertid, enligtbehövssjälvständighet en

tillämpas såväl revisorernaskall kunnamodellpraktisk av somsom
gränssättningen skall mellanför hur görastillsynsmyndigheten

rådgivning.förtroenderubbande Detoch icke sägerförtroenderubbande
ochhota revisorns opartiskhetkanhoti destyrkansjälvtsig att som

uppdrag.till utredningensEnligtuppdragfrånvarierarsjälvständighet
förhållandena enskildai detföri lagenbör attuppfattning öppnaman

bedömningen vissvidbetydelsetillmätasskall kunnafallet omav
förtroenderubbande Videller inte.skallrådgivningfristående anses

revisornmånbeaktas vadkunna ibedömning bördenna även genom
ochopartiskhetförekommande hot hansbalanseraåtgärder kan mot

analysmodell.särskildföreslår härförUtredningensjälvständighet. en
analysmodell-tillförslagUtredningensi avsnittetDen enpresenteras

reform.
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bestämd7.3.4 för rådgivningsarvodenIngen gräns
eller andra arvoden

Utredningens Någon bestämd för rådgivnings-bedömning: gräns
arvoden eller arvoden införas.andra bör inte

diskussionen har aktualiserats huruvida revisorernas rådgiv-I även
ningsverksamhet bör begränsas förbestämd hurgränst.ex.genom en

fårrådgivningsarvodet i relation till revisorns totala arvodestort vara
från och infördaklient. nyligen bestämmelsen iDenen samma

offentligtårsredovisningslagen 1995:1554 för företagen attom
redovisa hur revisorns arvode fördelas revision respektivepå rådgiv-
ning bygger på uppfattningen förhållandet har betydelse för fråganatt

revisorns oberoende i förhållande till det granskade företaget.om
vilken omfattning revisors arvode får komma från ochI en en

klient inte reglerat i aktiebolagslagen m.fl. lagar. Förärsamma
godkända och auktoriserade revisorer regleras detta i första hand

generalklausulen i godkända och auktoriserade14 § RevL. Förgenom
revisorer gäller också och regler för god revisorssed.SRS:s FAR:s

sist nämnda regler framhålls beroendeförhållande skallI att ett anses
föreligga till för sinaledamoten eller dennes byrå del erhållerstorom
inkomster från bedömningen tillklienten. Vid skall hänsyn tas
revisionsverksamhetens organisation, ekonomi, ersättningsprinciper
och förhållandena i övrigt. Vad gäller arvodesdebiteringen gäller att
arvodet tillåtetskall skäligt och det inte basera dettaäratt attvara
det ekonomiska utfallet för klienten eller har karaktärdetatt av
provision.

länder fixerad för arvode tillämpasI de i därEuropa gränsen
relateras andelen fårtill hur revisorns omsättninggränsen stor av vara
hos revisionsklient. regel gäller därvid andelen inte fårSom atten

procentandel. fem tillöverstiga viss Från 20 ärprocent procenten upp
de gränsvärden används. denna överskrids något ellerAtt gränssom

fem godtas regel.några år under tidsperiod från till årtre somen
Motivet habakom sådan reglering det viktigtär att attanses som enen
regel visar revisorn tål mista klient.att attsom en

Under period med arbetet med det femte bolagsdirektivet fannsen
förslag arvodet från klient inte fick överstiga tioatt procentom en av
revisorns församlade klientarvoden i syfte begränsa riskernaatt
revisorn försätta sig i situation i fall för utomståendeatt varten som en
betraktare kunde hot revisorns opartiskhet ellerut ett motse som

Ävensjälvständighet. Revisorsutredningen i sitt betänkande SOUtog
Revisorerna och frågan revisorns oberoende1993:69 EG upp om ur
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Utredningen ansåg dockarvodessynpunkt. reglering skulleatt mötaen
bestämdbetydande tillämpningsproblem. kundeEn enligtgräns

tillämpningsproblem inte barautredningen i samband med attge en
revisionsverksamhet skall påbörjas och avslutas också andravidutan

Ävenklientsammansättningen.förändringar i lönesättningsprinciper
förrevisionsbyrå och principerna fördelninginom rörelsensen av

delägarna kunde få betydelse föröverskott mellan frågan. Utredningen
motsvarande denansåg regel SRS och tillämpadeFARäven att aven
tillämpningsproblembetydande för tillsynsmyndighetenskulle möta

skulle i anspråkde den myndigheten inte skulleoch taatt resurser av
sådan regelde eventuella vinster skulle Enligtmot ensvara ge.

bedömning kundeRevisorsutredningens arvodesproblematiken lösas
reglernatillfredsställande med tillämpning för god revisorssed ochav

betänkandetjävsbestämmelser för revisorer f..gällande 323s.
behandlats i EU-kommissionensArvodesfrågan har Grönbok. Iäven

hursamband därmed har tak för det årliga arvodet frånstortett en
revisionsklient får i förhållande till övriga intäkter diskuterats.vara
Även nämnda Position diskuteras sådani tidigare PaperFEE:s var en

för bör dras.arvodetgräns
Enligt utredningens uppfattning gäller emellertid alltjämt den

Revisorsutredningen gjorde debedömning problemsom av som
gränsdragning.vid sådan Någon bestämd böraktualiseras gränsen

införas.därför inte

åtskillnad mellan små och företag7.3.5 Ingen stora

Revisors möjlighet biträdabedömning:Utredningens att en
vadrådgivning följer revisions-revisionsklient med utöver som av

revisionsklient.densammauppdraget bör oavsettvara

begränsa omfattningen sådani diskussionenhar ocksåDet attom av
saknar samband revisionsutövningrådgivningsverksamhet medsom

mellan företagbör företag ellergränsövervägts sätta storaman enom -
ochbetydelse för samhället mindre eller medelstorahar storsom

bl.a. framhållits deutredningens direktiv har särskiltföretag. I att
behovmedelstora företagens seriös rådgivning måstemindre och av

beaktas.
princip ingen skillnad mellan ochRevisionsreglerna i smågör stora

privata och publika företag.företag eller mellan Kravet på en
Internationelltrevision detsamma. tillämpas ocksåoberoende är sett

likhetsprincip. dock möjlighet undantadenna EG-rätten öppnar atten

5 19-0567
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det fjärdeartikel 51.2 iEnligtrevisionsplikt.frånaktiebolagvissa
undantamöjlighetmedlemsstaternadirektivet attbolagsrättsliga enges

undantagsmöjlighet harrevisionsplikt. Dennafrånbolagenmindrede
nyligen fråganSverige harmedlemsstater. Iflerautnyttjatsockså av

behandlats iför revisionföremålskall bli ettaktiebolagallaom
propositionenorganisation. Iaktiebolagetslagstiftningsärende om

börrevisionspliktenbedömningenregeringen132 att1997/98:99 görs.
självständig-opartiskhet ochpåkravaktiebolag. Sammaallabestå för

revisionsklientengälla ärsåledes ettskallrevisionen oavsetthet i om
bolag.publiktellerprivatlitet eller stort,ett

ochmellan småskillnaderbetydelsefullaemellertid storafinnsDet
kännetecknas 1företagsmågällerGenerelltföretag. att enav

iledningsfunktion liggeroch2intressentkrets,begränsad ägar- samma
Kompetensbehovetkompetens. görbehovhand och 3 externstort av

organisationredovisning,områdensådanagällandesärskiltsig som
beskattningoch m.m.

regel detpunkterdessapå motsattagällerföretagFör somstora
företagendeemellertid inteutesluter även storaattförhållandet. Detta

frågor.speciellaikompetenshar behov externav
iliggerföretagochsmå närmastmellan typenSkillnaden stora av

smådesådana tjänster. Iköpatillgängligaoch attrådgivning resurser
företagetsproblemallmännaregelidet sigföretagen rör somom mer
frågeställ-specifikadetföretagendel ärrådrevisor kan storaom.ge
företagetsspecialisterandramedverkan änofta kräverningar avsom

harDebegränsadedessutomharföretagSmårevisor. resurser.mer
tillmed hänsynfleraanlitaför expertersällan attresurser

företaget. Delära sig storavarjeförgrundkostnaden attexpert
förutsättningarochandrahelt attoftahardäremotföretagen resurser

den härregelklararföretagenrådgivning. Dehandla större som avupp
sinhjälpproblem medallmännafrågor egenavtypen meromav

personal.
från deskillnadtillföretagenmindrede ärbeaktasmåsteVidare att

rådgivningen. Depåverkbara störremycketföretagenstörre avmer
berörsområdendepåregelföretagen har experter avsomegnasom

andramedverkankräver experter,ellerrådgivningrevisorns avsom
kanföretagetdet lillahelt ände också sättannatinnebär ettvilket att

dessaråddekvalitetenkritiskt bedömaochsjälvständigt ger.somav
innebärmöjlighet.denna Dettaregel attsaknarföretagetlillaDet som

mindre företagen.till derådgivningrevisornsfara isärskilddet finns en
innebärrevisornråddeokritiskt följa attBenägenheten att gersom

företagsled-mycketliggerposition näraiförsättsrevisorn lätt somen
fåsitt kompetensövertaggrundrevisornkanpraktikenning. I av

med denkonfliktdirektinnebärföretagsledare. Dettarollen enav
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inte får tillskansarevisorn kontrollengrundläggande principen överatt
bolagets förvaltning.granskadedet

det finns allmänt intresse inte barakonstaterasSamtidigt kan att ett
redovisning har kvalitetföretagens ocksåmindrede utan attatt avav

gäller skatter och avgifter till detåligganden detföretagens när
har här central roll. de förarbetsut-Revisorn Avallmänna iakttas. en

samband med revisionsplikten utsträcktes tillgjordes italanden attsom
reformen syften;kan konstateras tjänade tvåföretagenmindrede att

sakkunnig behövligkravet revisionutsträcktadels skulle det ge en
för många mindre företag, dels skulleförstärkningföretagsekonomisk

motverka ekonomisk brottslighetrevision sesådankravet på prop.en
och LU28. angivna skäl förbet.1980/8lLU4 Nu1979/802143, en

företagen gällermindre alltjämt. kravrevisorsroll i de Dekonsultativ
det gäller redovisning, skattermindre företagenpå deställs närsom

genomfördesreformen ha blivitkan inte sedanavgifteroch sägasm.m.
uppfylla. rådgivarroll åsyftas iDenför företagenenklare att som

i allmänhet kunna fylla inomuttalande torde revisornovannämnda
föranleds hans iakttagelser vidrådgivningför sådan ettavsomramen

revisionsrådgivning.granskningsuppdrag
revisors möjlighet biträdaregler förolikahaAtt atten en

vadrådgivning följer revisions-medrevisionsklient utöver som av
baserade det granskaderådgivning, påfriståendeuppdraget om

utredningen praktisktbedömer sigeller litetföretaget är stort som vare
analysmodell utredningen föreslår gårönskvärt.möjligt eller Den som

revisorsroll i mindre företag.konsultativmedförenaatt en

rådgivningbegränsningytterligare7.3.6 Ingen av
icke-revisionsklientertill

ytterligare begränsning denbedömning: NågonUtredningens av
tillhandahåller andrarevisorerrådgivningsverksamhet änsomm.m.

införas.bör interevisionsklienter

denbedömning framstår tidigareutredningensEnligt sagtssom
aspekterrevisionsklienter mångatillrådgivningenfristående som en ur

kannäringsliv.svenskt Sammaverksamhet förpositiv argument
icke-revisionsklienter.tillrådgivningmotsvarandeföranföras m.m.

kompetens skall kunnaför revisornstalar såledesSamhällsintresset att
Rådgivning till icke-revisions-rådgivningsområdet.påtilltas vara

revisornsomedelbart hotnågotframstår inteklienter motsom
rådgivningen inteinnebär intesjälvständighet. Dettaopartiskhet och att
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självständig-opartikshet ochvad gäller revisornsproblemmedförakan
revisornvilja väljaskederådgivningsklient kan ihet. En t.ex. ett senare
problemAndra kan fårevisionen.lagstadgadeför denbolagsrevisortill

konkurrerande affársintressen.fri frånstårrevisorfinnaatt somen
oberoendeproblemandradessa ochdockbedömerUtredningen att som

denrådgivning lösesdennaföljdtilluppkommakan genomav
rådgivning tillfriståendeföreslår förutredningenanalysmodell som
analysmodell-förslag tillUtredningensavsnittetserevisionsklienter

i avsnittettill denna frågaåterkommerUtredningenreform.en
sidoverksamhet.Förtroenderubbande

rådgivningsverksamhet harmöjligheter utövarevisorernas attMot
invändningar. Ettsynpunkt gjortskonkurrensvårdandefrånibland

rådgivningsverksamhetenbegränsning är attförargument aven
monopolställning det gällerfördel sin rättennär attdrarrevisorerna av

den statligarevision. Ett ärlagstadgad attannat argumentutföra
revisionsutövningbaraomfattar inteidag utankvalitetskontrollen som

förslagdenna fördel.förstärker Derådgivningrevisornsäven
kvalitetskontrollenTillsynenavsnittetfram ilägger attutredningen om

dessamedför grunden förrådgivningengällervad attslopasskall
bortfaller.deltill vissinvändningar
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oberoendeRevisorns8

Inledning8

revisionsklienter innebärtill andra klienterrådgivningRevisorns än
revisorns opartiskhet och självständighet iforomedelbara riskeringa

kan uppkomma relationensådana riskerrevisionsutövningen. Men om
rådgivningsklienten revisorn revisions-ändras, ettt.ex. senare gerom

tidsaspekt hänsyn till, till hurdvs.finns ocksåuppdrag. Här att taen
rådgivningen lämnades och till detförflutit från detlång tid som

rådgivning revisions-Revisorns tillrevisionsuppdraget accepteras.
omedelbara risker för opartisk-sidan revisornsinnebär andraklienter å

kunna dra sådanmellansjälvständighet. Förhet och gränsatt en
opartiskhet och självständighet,revisornsrådgivning äventyrarsom

och rådgivning behövs,omgivningensfaktiskt och ibåde ögon, annan
praktisk modell skall kunna tillämpastidigare nämnts, som avensom

tillsynsmyndigheten. redovis-För rådgivning påsåväl revisorerna som
sådanhand utvecklats modell förefterningsomrâdet har en en

skiljer sig emellertidRedovisningsområdet pågränsdragning. ett
redovisning-rådgivningsområdenfrån övrigaavgörande attsätt genom

harredovisningsjäv därmed kunnat byggasReglerna förreglerad.ären
gränsdragning. Rådgivningsverk-förtydliga principerrelativtkring en

entydigtdet ekonomiska fältet.hela Attsamheten spänner över
område-rådgivning inom alla de berördaför tillåtenbestämma gränsen

diskussion i avsnittet Friståendeutredningensframgårhar avna som
förmöjligt. Utredningen har därförbedömtsrådgivning inte stannat att

skall kunnaför gränsdragningprinciperfram generellata en som
redovis-rådgivningsområdena, inklusivede vitt skildatillämpas på

ochproblematik rörande revisorns opartiskhetningsområdet. Den
vid parallella tjänster tillaktualiserassjälvständighet ensom

inte i praktiken från densig emellertidskiljerrevisionsklient
vid revisionsuppdrag.kan aktualiseras Däremotproblematik ettsom

rådgivningen tillkommande,friståendedenkan utgör ettsäga attman
redan följer revisionsuppdraget.till de hotnödvändigt, hotinte som av
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följerproblemdedärför,blirinriktning ävenUtredningens avsomom
utredningsuppdraget,ingår iuttryckligen attinterevisionsuppdraget

skallomständigheterdedefinieraoch varanärmare somange
självständighetopartiskhet ochrevisornsprövningvidavgörande aven

revisionsklient.tillrådgivningfriståenderevisionsåvälvid ensom
frågansamband medianvändsdirektivutredningens enl om

begreppetomväxlanderådgivningsverksamhetenbegränsning av
utred-självständighet. Ielleropartiskhetuttrycketochoberoende

ochproblemanalysera desåledes attdetingårningsuppdraget
säkerställagäller revisorernasdetfinns attnärfrågeställningar som

komplet-vilkaocksåingår övervägauppdraget att....oberoende I
begränsaförbehövaskanåtgärderandra attochreglerterande som

elleropartiskhetförförtroendet revisorernasförriskerna att
iunderstrykssammanhangdettavid .... Ii farasjälvständighet sätts

syftesamhälletstillmed hänsynviktdet störstadirektiven äratt av
attsäkerställa revisorernastillsynssystemetochauktorisations- attmed

därfördetarbeteutredningens ärurholkas. Föroberoende inte
oberoendet.talarvad närnödvändigt avgöra omatt manavsessom

åttondeEG:sförtjänarsammanhang nämnas attattdettaI
godkännandeapril 1984den 1084/253/EEGbolagsdirektiv avomav

räkenskaperrevisionlagstadgadförhar avansvarsompersoner
skallsådanpåkravställer attrevisorsdirektivet ett varapersonenupp

skall uppnåsför hur dettariktlinjerkonkretaingaoberoende, men ger
direktivet. Dettaioch 27artiklarna 24därmedeller vad avsessom

Somi medlemsstaterna.olikabehandlatsharfrågantillletthar att
medarbetedock inom EU attpågår etttidigareutredningen nämnt

vägledningtilloberoendetförprinciperkärnautarbeta avgemensamen
revisorskodex. Dettarevisorsprofessionen,europeiskadenför en

beaktas.givetvisskall

ordninggällandeochBakgrund8.2

lagfäst ijuli 1995densedan 1revisorssedgod äriakttapåKravet att
lagstadgadetill densig intebegränsarsedengodarevisorslagen. Den
rådgivning,revision,uppdragrevisornsallarevisionen utan avser -

och iuppträdande irevisornsocksåfactooch deutredningar m.m. -
revisors-föreskrifter,RN:sGenomyrkesutövningen.utanförviss mån

ochdisciplinärenden ytterstrekommendationer,organisationemas
seden.utvecklasdomstolsbeslut

faktisktinte barafölja kravrevisorssed får attettgodAv anses
objektivitetsjälvständighet ochmed utanuppdraggenomförakunna ett

ochopartiskframståomgivningen,förutåt,också som enatt
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dvs.intressenterrevisionenssyftegranskare. Dess ärsjälvständig att
bl.a. räknastill vilkaverksamhetföretagsberörsalla ettparter avsom

förlita sig påskall kunnauppdragsintressenter attochuppdragsgivare
förhållandenovidkommandeuppdragetförsidoblickar pårevisorn utan

revisors-52 till1994/952152propositionenuppdrag. Isittfullgör s.
sinskallrevisoruttryck itill utövadettakommer attlagen en

frånfrioch ståoch objektivitetsjälvständighetmedverksamhet
sidointressen.

ställningoberoendesjälvständiga ochrevisornsunderstödjaFör att
jävsreglerkanregler. Härflerainförts utöverrevisorslagenhar i rena

medelsförvalt-föreskrifter RNFS 1997:1RNzsmed 5-9jfr14 § om
tystnadspliktreglerredovisningsjäv nämnasningsförbud och om

fördeltill ellerinformationutnyttjaförbudet§,18 att annansegen
anställd hosförbudet än§,nackdel l 8 mot atteller annanvaraannans

revisionsverksamhetförbudet utövaeller§ mot att16revisor
med 4§och jfrrevisor 10 11med någon äntillsammans annan

interevisionsföretagägande1997:1RNFSföreskrifterRN:s somavom
slagvissaförbudetochrevisionsbolag utövaregistrerade mot att avär

15 §.revisionsverksamhetverksamhet änannan
förmed undantagrevisorslagenijävsreglemaDe avserrena -

revisorsjävandra meningenstycketandrai 14§generalklausulen -
inteinnehållerbestämmelserrevisorslagen. Dessalagenligt änannan

revisorns möjlighetervaldeden attbegränsarreglerbara genomsom
verksam-revisionsklientensmedverka ibiträdeellerrådgivning annat

iinblandningformerandrareglerar ävenBestämmelsernahet. av
kanangivna bestämmelser intemåndenverksamhet. Iklientens nu
förförtroendetkunnabedöms rubbasituationvisspåtillämpas somen

skall ii revisionsuppdragsjälvständigheteller ettopartiskhetrevisorns
tillämpas.kunnarevisorslagengeneralklausulen iprincip

aktiebolagslageni är attjävsregleringenUtgångspunkten för
tillförhållandeställningsjälvständigintabara måsteinterevisorn en

idetillkontrollerar/granskar ocksåhanbolagdet utan varspersoner
interevisornfårreglerEnligt dessautför revisionen.hanintresse vara

såledesfårkontrollera. Hanskallhanverksamhetinblandad i den som
verkställandeellerledamot styrelsenelleraktieägareinte avvara

biträdafår inteHandotterföretag.desseller någotbolagetdirektör i av
kontrollbolagetsellermedelsförvaltningellerbokföringbolagetsvid

handeberoende någonvidare intefårdäröver. Han personeravavvara
medgiftdengäller också förRevisorsjävet ärkontrollera.skall som

med någonförhållandenäktenskapsliknandesammanlever undereller
ellermedsläktdenliksom näranämnda ärsompersoner,av nu

ifår interevisordessa Den ärmed någonbesvågrad personer. somav
fårkontrollerar. Hanhandenberoendeekonomisktövrigt avvara
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ibolageller tilllåneskuld till bolagetiinte stå annatsåledes samma
ställt säkerhet sebolagsådantförpliktelser för vilkaeller hakoncern

stycket ABL.första 1-6kap. 16 §10
imotsvarande innehåll finnsmedjäv ävenBestämmelser t.ex.om

företag,årsredovisning i vissa1980:1103kap. lagen4 4 § m.m.om
lagenkap. §1982:713, 8 7försäkringsrörelselagenkap. §10 5

bankrörelselagenkap.föreningar, 3 5§ekonomiska1987:667 om
flnansieringsverksamhet1992:1610lagenkap. 7 §1987:617, 2 om

innehåller1994:1220. Därutöverstiftelselagen6 §och 4 kap.
särregler.bestämmelserna några

tillåter undan-bestämmelsefinnsförsäkringsrörelselagenI somen
vadaktiebolagslagenlåneskuld ihuvudbestämmelsenfråntag om

finnsbankrörelselagenlivförsäkringsbrev. Igäller belåning enav
låneskuld ireglernavidarekreditjävsbestämmelse änär omsom

harinte bara revisorngällerBestämmelsen utanaktiebolagslagen.
närståendenärstående till revisom. Somgällatillsträckts ävenattut

i vilken sådaneller juridisksamboellerdärvid makeräknas person
ekonomiskt intresse, såsomväsentligtsjälv harrevisorneller ettperson

finnsliknande särregelEneller påmedlem sätt.ellerdelägare annat
Enligt regeln får denfmansieringsverksamhet. deni lagenäven somom

inte stå i skuld till eller hakreditmarknadsföretagrevisor iär ett annan
harinnebär denföretaget. Detförpliktelseekonomisk attmot som

ettkreditmark-fmansieringsfonnerspecielladeutnyttjat någon somav
eller leasing, inte heller kanfactoringerbjuda,nadsföretag kan t.ex.

företaget.i detrevisorvara
aktiebolagslagentill skillnadBankrörelselagen även motupptar

generalklausulen ibestämmelse liknandenämnda lagarm.fl. ennu
ocksåbestämmelsen revisor obehörigEnligt den ärrevisorslagen. en

omständighet ägnadsärskildfinns någon är attövrigtdet i somom
innebärBestämmelsenoberoende.för hansförtroendet attrubba en

kanuppdragvilkamåsterevisor alltid överväga ansessomnoga
försätta sig iintefår därvidRevisorrevisorsarbete.med hansförenliga

lojalitetsförpliktelser,motstridigamedförakansituationersådana som
menligt påinverkakanellerrevisornhanterasvilka kaninte somav

inte habankrevisor ibörSåledesför revisorn.förtroendet enen
med denkonkurrerarföretagandrai bank ellerintressenväsentliga som

tillknutenrevisornheller börrevisor. Intehanbank i vilken är envara
bankenställning inomledandeiellerstyrelseledamot omannan person

revisorhans egenskaphonom iförtroendet förinnebäradetta kan att av
rubbas.

kommunallagenfinns irevisorsjävBestämmelser ävenom
1992:300.kyrkolagenoch1991:900
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ochocksågäller SRS:sauktoriserade revisorergodkända ochFör
finns,nämnda reglerrevisorssed. sistIgodförreglerFAR:s som
rådgivningFriståendeavsnittetiredovisattidigareutredningen

tillhandahållamöjligheterrevisornsbegränsar attbestämmelser som
innehållbestämmelser får sittrevisionsklienter. Dessatillrådgivning

alltidvid uppdragledamotenregelnövergripande ettden attomgenom
gällerställningstaganden. Vidaresinaoberoende i attmåste vara

anledning tillkansådana defårinte attomständigheterna gevara
beroendeför-oberoende. sådantEttledamotenstvivelbefogat om

revisornföreliggalämnatsanvisningardeenligthållande omsomanses
aktierföretageti t.ex.intressedirekt ägerharbyrå 1denneseller ett

iindirekt intresseväsentligthar2företaget,iandelar etteller
andelar iaktier ellerrevisornöverordnad ägernågonföretaget t.ex. att

ekonomisktföretaget, harandelar i 4aktier ellerförvaltar3företaget,
ledandehareller någonföretagetmedtillsammans ensomengagemang

harellerföretagettill eller frånlånhar5företaget,hosställning m.m.,
för företagettill förmånansvarsförbindelseellerborgeningått annan

delförtilleller rabatter, 7otillbörliga gåvor stor6 mottarm.m.,
klienten.fråninkomstersinaerhåller

övervägandenUtredningens8.3

ochpå opartiskhetkravuttryckligtEtt8.3.1

självständighet

medkompletterasbörRevisorslagenförslag:Utredningens en
sinrevisoråliggeruttryckligen utövadet attvilkenenligtregel en

självständighet ochopartiskhet ochmed attrevisionsverksamhet
ställningstaganden.objektiv i sinavara

interevisionsutövningvid sinoberoende ärskallrevisorAtt varaen
huvudanvändsoberoendeOrdet överrevisorslagen.iuttrycktdirekt

opartiskhetuttrycketanvänds i ställetrevisorslagenlagen. Iinte itaget
elleravböjaskallrevisor§ RevLsjälvständighet. 14 sägsI attoch en

omständig-särskildfinns någondetrevisionsuppdragsigavsäga ett om
jävskatalogerm.fl. lagarsaktiebolagslagensföljerintehet som somav

självständighet.opartiskhet ellerrevisornstillförtroendetrubbakan
avsiktenEnligt lagmotivenhatorde inte ärskillnad i sak avsetts.Någon

förlitaskall kunnauppdragsintressenterövrigaochuppdragsgivarenatt
ovidkommandeuppdragetförsidoblickar pårevisornpåsig utanatt

1994/951152 52. Däremotuppdrag sesittfullgörförhållanden s.prop.
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förordning 1995:666 medi regeringensordet oberoendeförekommer
vid angivandet syftet medRevisorsnämndenförinstruktion av
vilket tillgodose samhälletsoch tillsynssystemet,auktorisations- är att
Någon definition inte.revisorer.oberoendebehov externa gesav

revisorssed följer krav självständighet,påiaktta godpliktenI ettatt
revisorssed innebär revisorn skallGodobjektivitet.ochopartiskhet att

kan tänkas begränsavarje intressesjälvständigstå fri och mot som
bjuder nämligenhandla plikten honom,såsommöjligheterrevisorns att

för förelagda uppgiften-betydelse denhartill allthänsyn attatt ta som
till någotenligt god revisorssed interevisionsberättelse menavge en -

förförhållanden finns också förutsättningarsådanaFöreliggerannat.
också detrevisionsberättelse, vilketobjektiv ärrevisorn att avge en

skallOpartiskhet och självständighetrevision.varjemålet föryttersta
huvudsakligadetyrkeskompetensen,sidandärmed, vid ses somav

eller hon kan utföra uppdraghan sittrevisorn visarvilketmedel med att
objektivtpå sätt.ett

framgå revisorslagen.uttryckligenbörVad sagts avnusom
indirekt dedetta redan framgårinvändasvisserligenkanHäremot att av

tillregler i revisorslagen syftaroch övrigai §jävsreglerna 14 somrena
självständiga och oberoende ställning. Enligtrevisornsunderstödjaatt

värde direkt krav pådet ändåmening harutredningens ett stort att ett
framgår klart och tydligt lag. Regelnsjälvständighetopartiskhet och av

framgår revisorns opartiskhetdendetdärvid utformas såbör attatt av
för revisionens ellermedel uppnåsjälvständighetoch attär ett

objektiv revisions-nämligenslutmål,granskningens att avge en
regel väl medsådan ocksåutlåtande. Enellerberättelse stämmerannat

funktion trovärdighet denprimärarevisionenslagstadgadeden att ge
företagsledningen offentligen redovisarinformationekonomiska som

bedömningsunderlag också förägnadoch änutgöraär att annansom
uppdragsgivaren.

opartiskhet ochuttrycketInnebörden i8.3.2

självständighet

självständig-uttrycket opartiskhet ochMedförslag;Utredningens
självständighet,opartiskhet ochfaktiskahet dels revisornsavses

omständig-till samtligahänsynrevisorns förmågavilket att taavser
granskningsuppdraget dvs.betydelse förheter attär avge ensom av

inte.till omständig-några andrarevisionsberättelseobjektiv men
självständighet, vilketopartiskhet ochsynbaradelsheter, revisorns

omvärldenomständigheter föranledersådanafrånvaro somavavser
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Revisornstill objektivitet.förmågarevisornsifrågasättaatt
till de hotrelaterasskall därvidsjälvständighetochopartiskhet

deochuppkomma,elleruppkommerfaktiskthäremot synessom
effektenför balanseravidtakanrevisorn attmotåtgärder avsom

hot.förekommande

och harrevisorslageninte ianvändsoberoende sagtsBegreppet som
förarbetenatill lagen. Iförarbetenaibehandlatshellerinte närmare

ochopartiskhetuttrycktmedoberoende synonymtanvänds begreppet
kunnaskallrevisorndärmedVad är attsjälvständighet. avsessom

uppdragetförsidoblickargenomföra uppdragsitt utan
angivnavissamöjligt förstförhållanden. Detta ärovidkommande om

iförhållandensådanaExempel påföreligger.inteförhållanden ges
och FAR:sioch SRS:sjävskatalogerm.fl. lagarsaktiebolagslagens

frågainteanvisningarna. Detrevisorssed ärgodförregler om
fallandraräkna medhar ävenattkataloger, attuttömmande utan man

Lagstödobehörig.jävigrevisornkandär görade nämnsän som
bestämmelsenochrevisorslagenigeneralklausulenhärför genomges

Även godutvecklingenbankrörelselagen.idelikatessjäv avom
Sammanfattningsvis kanfall.andrabeaktamöjlighetrevisorssed attger

opartiskhetkravet påregler definierasbeskrivnasäga att genom numan
fastställbartobjektivtvisstfrånvarosjälvständighet ettoch avsom

definition.negativdvs.förhållande, en
gemenskaps-ifinnsindependence ävenoberoendepåkravEtt

därmedVadrevision.utförafårförregler avsessomrättens somvem
endastföreskriverRevisorsdirektivet attdefinierat.intedockär

utförafårintedessaföreskrivaskall attmedlemsstaterna personer
i denlagstiftningenenligtoberoendede interevision, ärlagstadgad om

arbetademånga årUnderrevisionen.krävermedlemsstat som
bolagsrättsligtfemtetillutkastmedkommissionen ettEuropeiska ett

olikadereglerinnehållithaskullebl.a.direktiv omsom
versionenrevisorerna. Dendäribland senastefunktion,bolagsorganens

avskedandeochtillsättandefrågorutkast enårs av1991 tar omupp
revisionsarvode,revision,lagstadgadutför omrevisor omsom

grundsynDenrevisornsochrevisionsberättelse ansvar.om
denmeningentraditionell i den attutkastetianläggs äroberoendet som

situationerantalmekanisktmindreeller ettpåsikte angeatttar mer
hantill de intressenrevisornknytatypiskt somsomsett ansessom

fri från.skall stårevisor
medvaddiskussionemellertid vid avsesDet är somomen

självständighetochopartiskhetuttrycketelleroberoendebegreppet
en profession.intemationaliseradrevisorsyrket ärbeaktaviktigt attatt
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eller de flesta yrketsalla arbetarbetyder inteDet utövareatt av
yrket sådant inte kännerinternationellt, någraattutan som

definition i nationell lagstiftning bör därför intenationsgränser. En
gäller internationellt.grunden från vad i dettaskilja sig i Det ärsom

det internationellaockså viktigt intresset försammanhang notera attatt
och revisionsområdenaredovisnings- har ökatnormbildning på

intressemedfört ökat harmoniseringharpåtagligt. Detta ett av en av
EU-kommissionensoberoenderegler. Grönbok denIetikregler om

de olikheter föreliggerframhålls mellanlagstadgade revisionen att som
område försvårar etablerandetdetta inremedlemsstaterna på av en

Grundproblemet den allmänt omfatta-för revisionstjänster.marknad är
i främmandearbetar land skall följarevisorde principen ettatt somen

etikregler.hemlandets lösninglandets och Enbåde det som nu
skapa för medlemsstaternaEU-kommissioneninomdiskuteras är att en

etikregler, vilka samtliga EU-länderskärna omavgemensam
tillsynsorgan kan Enskildaoch andrarevisorsorganisationer enas.

tilläggsregler, tilläggsreglema får dåbeslutakunnaländer skall menom
territoriell giltighet.endast

internationellt perspektivoberoendet ipådåHur ettutser synen
internationella branschorganisationen InternationalEnligt den

Code of Ethics ProfessionalIFAC forofFederation Accountants
applicable professional publicAccountants, är to accountantssom

professional accountant denne vid utföran-practice, krävs attav en
innebär han eller hon använder sig sinsådana tjänsterdet att avsomav

kontroll lämnad ekonomiskalltså vidrevisorattestfunktion avsom -
Medoberoende in fact och in appearance.information skall vara-

situationen dåfact vanligenindependenceoberoendefaktiskt avses
oförhindrad utförahan eller honuppleverfaktisktrevisorn är attatt

oberoende independence insynbartMeduppdraget objektivt.
uppträdersituationen revisorn påregelappearance att ettavses som

anledning han eller honharomvärldensådant äratt anta attsätt att
Är kriterierobjektivt. inte båda dessauppdragetutföraoförhindrad att

jävig.revisornuppfyllda brukar ärsäga attman
fact faktiskt oberoen-independence inreglerNågra närmare om

heller möjligt.torde inte IFAC:sutarbetas.de aldrig Dettahar vara
det synbara oberoendet, alltsåstället koncentreratshar ireglering

ifrågasättaomvärlden anledningkansituationersådana attgesom
utföra sitt uppdrag objektivt. Detförmågarevisorn har ärhuruvida att

sikte på sådana situationerdetaljreglermängdfråga tar somsomenom
harklienter, 2 revisorer tidigareiekonomisktl somengagemang

tjänster till revisionsklienter,parallellaklienten, 3anställda hosvarit
rättstvister med klienterarvodesersättning, 6släktskap, 54 m.m.
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IFAC:slämnas inte seindependencebegreppetdefinitionNågon av
8.1-8.2.SectionBProfessionalfor Accountants,Ethics partCode of

desFédérationrevisorerförbranschorganisationeneuropeiskaDen
påförslaglämnatharFEEComptables Européens ettExperts

1995i årindependenceoberoende ettbegreppetbeskrivning av
andIndependenceAudittitelnmedPosition Paperpublicerat

inindependencemellanskiljer nämntsIFACObjectivity. nysssom
distinktion,FEEappearance. görindependenceochfact samma

mind.independencemeduttrycketförradetersättermen
wich hasof mindthedefinierasmindin stateIndependence som
other.hand buttasktherelevantconsiderationsallregard to noto

föreliggeroberoendehuruvida ettfråganEnligt FEE avgörs avom
femföljandeunderföras inhuvudsak kaniomständigheterflertal som
detrevisorn, 2förväntningar påintressenternasnämligen 1rubriker,

revisornvilkenden miljö i3arbete,revisornsintressetallmänna av
eller kanuppkommerfaktisktobjektivitetenhotdeverkar, 4 mot som

hotsådanade motåtgärderoch 5revisornför motuppkommaförefalla
vidta.kanrevisornsom

därsituationerfinnsdet vissaFEEenligtinte attutesluterDetta
upplevsallmäntallvarligt, ellersåoberoende ärrevisornshotet mot

ochuppdragsgivarerevisionens avnämareblandallvarligtsåsom
revisornrevisorskåren krävertilltilltron attuppdragsintressenter, att

gäller enligt FEEDettauppdraget. ävensigelleravböjer omavsäger
motåtgärd. FEE-någonsäkraskunnaskullei sakobjektiviteten genom

uppräkning situationersådanaocksådärförinnehåller avenrapporten
appearance.independenceavsersom

beaktarinteoberoende braärordetellerbegreppetSjälva om man
imänskligai sammanhang. Attfinnsoberoende inteabsolutnågotatt

fristående relaterabegreppetanvända attlagstiftningssammanhang utan
uppdrags-granskade,till denrelationerexempelvis revisornstilldet

detmissförstånd, eftersomkan skapauppdragsintressenterochgivare
professionellatillståndabsolutbeskrivaintryck ett somattavger

föreställningenomvärlden attkan ingeuppnå. Det enmåsterevisorer
allafri frånskallomdömeprofessionellasittrevisor utövar varasom
kannågotpå sättrelationeroch andraekonomiskapersonliga, som

betraktasrealitetendock imåsteberoende. Detta sommedföra
hosdärförriskeraroberoende isolerat attordetanvändaomöjligt. Att
ochtillfredsställaskaninteförväntningarväckaomgivningen som

angivnaoberoende börmissförstånd. Begreppettillledadärför ovanav
Enligtverksamhet.revisornsregleringenianvändasskäl inte av

självständighetopartiskhet ochuttrycketbörmeningutredningens
därmedskallsjälvständighetochopartiskhetMedbehållas. avses
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revisorns faktiska opartiskhet och självständighet; vilket innebär0
revisorns förmåga hänsyn till samtliga omständigheteratt ta ärsom

väsentlig betydelse för revisionsuppdraget dvs. kunnaav avge en
objektiv revisionsberättelse, inte till några andra omständig-men
heter och

, ochrevisorns synbara opartiskhet självständighet; vilket är0
detsamma frånvaron sådana omständigheter föranledersom av som

förmågaomvärlden ifrågasätta revisorns till objektivitet.att

faktiskaVad beträffar revisorns opartiskhet och självständighet
möjligtbedömer utredningen det inte utforma några regler.att närmare

Utredningen föreslår allmän regel krav objektivitet.påomen
synbaraVad sedan gäller revisorns opartiskhet och självständighet

skall denna relateras till
de hot objektiviteten faktiskt eller till uppkommer,mot0 som synes
och
de revisorn vidta föråtgärder kan balansera effektenatt0 som av
förekommande faktiska eller framträdande hot.yttre

förslagsmodell utvecklat harDen FEB också sådan ansats.som en
Utredningens förslag innebär, vilket hittills har saknats i den nuvarande

fårregleringen, sammanhållen logisk struktur för analys ochatt enman
problemlösning på oberoendeområdet.

Utredningens förslag till8.3.3 analysmodell en-
reform

Prövning opartiskhet och självständighetav

revisor revisionsverksamhetUtredningens förslag: En utövarsom
skall varje uppdragskyldig för det föreliggerprövaattvara om
omständigheter rubba förtroendet förkan hans opartiskhet ochsom
självständighet. Föreligger sådannågon omständighet eller är
förhållandena det finns risk föreljest sådana revisorn inte kanatt att
genomföra uppdraget bevarat förtroende,med skall revisornett

uppdraget. Vadavböja eller sig avböjaavsäga sagts attsom nu om
eller gäller intesig uppdrag revisorn kan visaavsäga ett attom
uppdraget, med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet eller

erforderliga åtgärder vidtas revisorn, kan fullgörasatt utangenom av
förtroendet rubbas.att
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medförde falljävskatalogerm.fl. lagarsaktiebolagslagensI somanges
m.fl.stiftelsenföreningen,i bolaget,revisorblir jävigatt sompersonen

väljas.inte fårhaninnebär jävtill revisorskall väljas attdenFör som
eller honhaninnebär jäv ärrevisorvald tillredan attden ärFör som

tilldettaskyldigrevisornUppkommer jäv att genastobehörig. är ge
Vadrevisionsuppdraget.sigavböja eller avsägaantingenochkänna

revisorslagen.framgåbörsagts avsom nu
m.fl. lagarsaktiebolagslagensföljerjävfallDe avsomav

åtgärdernågrabalanserasinteoch kanabsolutajävskataloger är genom
skallfallsådantFöreliggersida.byråseller dennes ettrevisornsfrån

osjälvständig.ellerpartiskrevisorn anses
jävskatalogemaiintefallandraemellertid nämnsfinnsDet som

ellerrevisorslagenigeneralklausulenomfattaskan avsommen
harUtredningenbankrörelselagen.idelikatessjävbestämmelsen om

revisornsbegränsningdiskussionenmedsambandi avom ent.ex.
medsambandsaknarrådgivningsådanmöjligheter utöva somatt

hotsituationer bl.a.sådan rört motflerapekatrevisionsutövning som
ochegenintresse-kopplade tillobjektivitetochoberoenderevisorns

Vägledande praxis saknas.självgranskningsproblematiken.
subjektivitetochberoendefallkanutredningenEnligt av

revisorn någonellergrundhuvudsak på attiaktualiseras annanav
ekonomisktdirekt eller indirektharrevisionsgrupp etti sammaperson
iegenintresse,revisionsklienten annatettiintresseeller annat

riktighet måsteställningstaganden prövashar gjort somuppdrag vars
haftharsjälvgranskning, ellerharrevisionsuppdragetiledett
harpartsställning,revisionskliententillförhållandeiställning partav

vänskap/förtroenderevisionsklientenmedrelationerpersonliganära
Vadreaktioner skrämsel.inför klientensobehag somkännereller

till.återkommer utredningenexempeldessamednämnare avses
meningutredningensenligtskall detomständighetersådanaFöreligger

gåosjälvständig. Att stegettellerpartiskrevisorn ärattpresumeras
såhotet ärförutsätterföreligger attfaktisktfast jävoch slålängre att

finns sagtsDetabsolut jäv.frågadetallvarligt ett somäratt om
dåjävskatalogerförekommandeidesituationer utöver angessom

vidtasåtgärder kan äringafarasådanoberoende i somattrevisorns är
objektivitet ärrevisornsomvärldenför atttillräckliga övertygaatt om

visaskulle kunnafalletenskildadetirevisornopåverkad, oavsett om
iakttagandemedrevisionengenomförakan avfaktiskthanatt

objektivitet.
förtroendet förrubba attkanomständighetersådanaFöreligger som

ochopartiskhetmedrevisionsuppdragsittutföraskall kunnarevisorn
detellerställningstagandensinaobjektiv isjälvständighet omsamt vara

kanintehandärlägeikommakanrevisorn ettförriskfinns att
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genomföra uppdraget i enlighet med vad måstesagts,som nyss
revisorn undanröja skenet respektive risken för problem. Typiskt sker
detta motåtgärder. undantagsfallI kan också tänka sig attgenom man

vad framstår risk vid analyst.ex. visar sigatt närmaresom vara en en
inte det, varför någon motåtgärd i sådant fall inte behövs.ettvara
Avgörande dock väl presumtionen har slagit till,är när skall detatt
ankomma på revisorn tydliggöra undantagsregeln kan tillämpasatt att
och han därför inte behöver avböja eller sig gransknings-att avsäga
uppdraget. förutsätterDetta revisorn i varje uppdrag fordraratt som
objektivitet identifierar de hot föreligger eller föreligga motsom synes
denna. Underlåter revisorn vidta sådan indentifikation tänk-att en av
bara hot eller identifikationen inte tillräckligt utfördär ellernoggrannt
underlåter han hot identifierats vidta erforderliga åtgärdertrots att att
eller kan inte sådana vidtas skall disciplinära åtgärder kunna vidtas.

Hoten opartiskheten och självständighetenmot

Utredningens revisornsförslag: Hot opartiskhet ochmot
självständighet skall föreligga revisorn eller någon ianses om annan

revisionsgrupp revisorn verksam iärsamma som
indirekthar direkt eller ekonomiskt eller intresse iett annat

revisionsklientens verksamhet egenintresse,
tidigare under arbetetantingen med ganskningsuppdraget eller

vid granskningsuppdrag har gjort ställningstaganden vilkasett annat
riktighet revisorn måste led i granskningsuppdraget,pröva ettsom
eller fristående rådgivningsuppdragvid har lämnat i frågarådett

del omfattas granskningsuppdragettill någon självgransk-som av
ning,

uppträder eller har talesman för eller klientenuppträtt motsom
partsställning,

personlig relation tillhar klientens ledningnäraen
ellervänskap/förtroende känner obehag inför klientens reaktioner

skrämsel.

Revisorns förmåga iaktta opartiskhet och självständighet kan hotasatt
på antal olika Vissa hot till sin allmänna. Andra hotsätt. ärett natur är
relaterade särskilda omständigheternatill de i visst uppdrag. Sådanaett
hotsituationer kan uppstå

i förhållande till revisorn0 som person
i förhållande till närstående revisorn0 en person
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i förhållande till delägare revisionsbyrån eller tilli en0 en person som
skäl,har relationer till revisorn grundnågot pånära annat t.ex.av av

tidigare eller nuvarande samarbete, åtaganden eller skuldför-
ochhållanden,

revisionsklienten,förhållande till intresseföretag tilli ett t.ex. ett0
revisionsklienten eller indirektföretag där direkt inteäger en

eller kapitalet.obetydlig del rösträttenav

uppdragrevisor i varje revisionsverk-åliggerDet utgöratt somen
behållas.uppdraget kan eller förutsättersamhet Dettapröva antasom

de hot föreligger eller föreliggaidentifierarrevisorn motatt som synes
självständighet. Föreliggeroch någon sådanhans opartiskhet

förhållandena eljest sådana det finns risk föromständighet eller är att
genomföra uppdraget med opartiskhet ochrevisorn inte kanatt

eller sigskall han avböja uppdraget.självständighet Detavsäga är
prövning.revisorns Kan revisorn visa uppdragetutgångspunkten vid att

det enskildaförhållandena i fallet ellertillmed hänsyn attgenom
fullgörasvidtas, kan förtroendet rubbas,åtgärdererforderliga utan att

sigeller uppdraget. revisornavböjabehöver han inte Föravsäga
faktorerbeakta demåste kan balansera hoteninnebär detta hanatt som

ellernågon några kanfinns åtgärder handetoch överväga somom
hot.förekommandevidta mot

självständighetopartiskhet och kan huvudsakirevisornsHoten mot
följandeklassificeras enligt

egenintresse
självgranskning
partsställning

förtroendeellervänskap
skrämsel.

eller risker. Enligthotgivetvisgår peka också andraDet att ut typer av
indelningangivnautredningens mening framstår emellertid den ovan

identifiera vilka åtgärderändamålsenlig det gällernärmest att somsom
och risker.hot Denskall kunna vidtas för balansera tänkbaraatt

pågåendei dettillämpasockså indelningmed denöverensstämmer som
independence.kring revisorns oberoendeEU-arbetet

nedan skall i princip gälla ärVad ävensägs person somannansom
eller i revisionsföretagrevisionsbyrå revisornverksam i ettsamma som

enligtrevisionsgruppbyrån har intressegemenskapmed vilket
terminologi.utredningens
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Egenintressehot

ellerförhållandet revisorn någondetegenintressehotetMed attavses
eller ekonomisktdirekt indirektharrevisionsgruppeni ettpersonannan

kan harevisionsklientens verksamhet. Dettaiintresseeller egetannat
revisorn har affärsmässigaomständighetersådanagrund i attsin som

nödvändighet följerinte medrevisionsklientenrelationer med avsom
Därmedrådgivningsuppdrag.friståenderevisionsuppdraget, ettt.ex.
intresseekonomisktellerkommersiellt gemensamtannatäven ettavses

deltagande irevisionsklienten,ochrevisornmellan t.ex. gemen-som
liknandeandrainvesteringar ellerLprojekt, gemensammasamma

handla medomständigheterjämförbaraAndra ärförehavanden. att en
omständighetenräknas denfårHitvärdepapper.revisionsklients även

förborgenLikaså gå iiklientföretaget.aktierkollega attäger enatt en
ellerpensionsutfästelserlån,ellerriskellerskuld attklients geannan

andra förmåner.
ekonomiskt intresseväsentligthartill revisornnärstående ettOm en
omständigheter.sådanaexempelocksådetrevisionsklienten,i är

arvodes-efter högreotillbörligomständigheter strävanAndra är en
Hit räknasfrån revisionsklienten.uppdragytterligareintäkter eller

ekonomisktalltförgrundpåför förlust ett stortockså rädsla av
kanomständighetvarjeenskild klientberoende samt somannanav en

erhållaobjektivitet i syftekravetavvika från attpåverka revisorn att
kommer-revisornsHärmedrevisionsklienten.förmånnågon avsesav

rådgivnings-sådanarevisionsuppdrag ochtillkoppladesiella intressen
friståenderevisionsutövningmedsambandsaknaruppdrag som
föreliggerkundrelationerdeomfattningrådgivning, t.ex. somav

redovis-utredningensserevisionsklientenoch ävenmellan revisorn
ochone-stop-shoppings.k.angåendeTjänsteutbudeti avsnittetning

nackdelar medangåenderådgivningFriståendeavsnittetdiskussion i
rådgivning.

och arvoderasnominerasbåderevisornförhållandetDet att av
revisions-jävig irevisorn blirinnebär integranskningsklienten att

detta hotinnebärdäremotABL,i ettjävskatalogenjfruppdraget men
ställningstaganden,objektivitet i sinaiakttaförmågarevisorns attmot

intäkter.övriga Itill revisornsrelationibetydandearvodet ärt.ex. om
relationenbeloppsmässigadenbeaktasocksåf°arbedömningdenna

jfr i övrigtrådgivningsarvodenochrevisionsarvodenmellan
förbestämdavsnittet Ingen gränsöverväganden iutredningens

arvoden.andraochrådgivningsarvoden
tidigareanställning hosrevisorerovanligt tarinteDet attär

byrånställning inombefordradhaftrevisornHarrevisionsklienter. en
skulle kommahanmedvetandeirevisionsarbetet attideltagiteller om
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föranledakan detta egenintressehot,till revisionsklienten ettöveratt
forne medarbetaren och byrånmellan dengrund de banddels på av

medarbetaren haft önskemåletbestår, dels på grund attattavsom
blivande arbetsgivaren.relationer med densäkerställa goda

.Självgranskningshot

objektivden skallsjälvgranskningMed göraatt som enmenas
medsammanhang har tagit befattningredan igranskning ett annat

pågranskningen det uppställda kravetsådantsaken på sätt motattett
framstår trovärdig.självständighet inteochopartiskhet som

i varje revisionsuppdragSjälvgranskning ingår momentett somsom
såledesSjälvgranskningshot kanräkenskapsår.omfattar fler än ett

eller någon i revisionsgruppensjälvrevisornuppkomma annanom
granskningsuppdraget, eller vidmedarbetetundertidigare annatett

riktighetställningstaganden vilkasgjortharganskningsuppdrag,
led i granskningsuppdraget. Dettamåsterevisorn pröva ettsom

iemellertid inte i sig blir jävigrevisorninnebärförhållande att
i till följdjävskatalogen ABL. Självgranskningjfrrevisionsuppdraget

i grunden måste godtas. Revisornnågotrevisionsuppdrag är somav
rättelse också felaktigt tidigaretillmedverkamåste kunna ettav-

föreliggasida det skallhansställningstagande från utan attegen anses-
kringbetydelse och omständigheternafeletskan ettjäv. Däremot

innebära synbarahot revisornsställningstagandefelaktigt ett mot
detta någonifrågasättssjälvständighetochopartiskhet om senare av

frågor avsnittetliknade har behandlats iochutomstående. Dessa
vidoberoendeproblematiken revision och rådgivning.Allmänt om

grund fristående rådgivning ankommersjälvgranskningVid av
förhållandena sådanavisarevisorn i varje läge ärpådet däremot attatt

vidtagit sådanaeller han harsärskilda behövsåtgärder intenågra attatt
självgransk-objektiv revision. Ettkan genomföraåtgärder hanatt en

isjälv eller någonrevisornsåledesföreliggerningshot annanom
medsambandrådgivningsuppdrag saknarvidrevisionsgruppen ett som

tillråd i frågahar lämnatrådgivningfriståenderevisionsutövning som
därvidgranskningsuppdraget. saknarDetomfattasdelnågon av

denfaktiskt har ifrågasattutomståendehuruvida någonbetydelse rent
föreligga såskallrådgivningen. hotlämnade Ett snart somanses

blikaneller arbetet pårådgivningenlämnadedenresultatet nyttav
såledeshot föreliggersådantbedömning. Ettrevisornsföremål för

enligtomständighet eller inteföreligger någondetoavsett somom
ifrågasättafinns anledningdettalar förbedömning attrevisorns att

ställningstaganden.gjordatidigareriktigheten av g
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aktualiseras också i de fall anställd ellerSjälvgranskningshotet en
ellerrevisionsklienten anställning påbefattningshavare hos tarannan

finnstill revisionsbyrån. Här precis vidövergårsättannat som
rådgivningsklient övergår till blirådgivning till attsom senareen

hänsyn till. Någon exakt tidsgränstidsaspektrevisionsklient att taen
föreliggaskall går intelängre Harför hot inte attnär anses ange. mer

utredningen risken liten fördockförflutit bedömerår attän tre som en
skall uppkomma.självgranskningssituation

Partsställningshot

förhållandet revisorn uppträderdetpartsställningshotMed attavses
där det råder meningsmotsätt-klientenför ellertalesman motsom

kan upphov till sådantsituationerexempel påningar. Som ettsom ge
och vidmed skattemyndighetervid kontakterbiträdehot kan nämnas

skatteredovisningen eller biträde igällerdetskatteprocesser när
eller försäljningsprocesservid förvärvs-förhandlingssituationer m.m.

förtroendehotellerVänskaps-

haruppkommer revisornförtroendehotellervänskaps- näraEtt om
alltföroch därför riskerar blirevisionskliententillrelationerpersonliga

exempel kanintressen. Sominställd till klientens nämnasvälvilligt att
personlig-revisionsklientens sympatiskapåverkadalltförrevisorn är av

granskasvid den verksamhetmycketsighet eller somvananser vara
klientensleda till revisornkanproblem.eller visst Detta att tarett

dem. Vadyrkesmässigt ifrågasättapåför goda sättuppgifter ettattutan
vänskapsband medformkopplingen ikritisktsärskilt är t.ex.är avsom

ledning.revisionsklientensipersoner

Skrämselhot

hotelse,skrämma sigrevisorn låterskrämselhotetMed att av enavses
påtryckningar, verkligaandrapersonlighet ellerdominerande avenav

klientensamarbetar mednågonellerfrån klienteneller befarade, som
förskallsådant hotutomstående. Förnågoneller från att ett vara

obehag införrevisorn kännermedpraktikenräcker det ihanden att
hot enligtsåledes intebehöverreaktioner. Detklientens vara

Även frånnegativa reaktionerandrabestämmelser.brottsbalkens
hot. Med påtryckningarsammanhangräknas i dettaklienten avsessom

ställnings-slaget revisornsdetpåtryckningarnormaladock inte attav
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typiskt går påsak ifrågasätts sådantagande i attsett ututan som
revisorn.skrämma

organisatoriska kravGrundläggande m.m.

grunden säkerställa revisornsiFörbedömning:Utredningens att
objektivitet ställas vissaoch måstesjälvständighetopartiskhet,

verksamheten generellt skallkrav på hurgrundläggande vara
byråintemkvalitetshöjande åtgärder inklusiveorganiserad allmänt

uppdrag.enskildakontroll av

balanserade åtgärder kangårutredningenInnan närmare som
enskildasjälvständighet i detopartiskhet ochrevisornshoten mot

påframhållas vissa grundläggande kravskallgranskningsuppdraget, att
organiseras i revisionsbyråallmäntverksamheten ärhur sett en

opartiskhetkunna säkerställa revisorernasgrundeniföravgörande att
krav enligt utredningensfrågasjälvständighet. Detoch är om som

för allbyråorganisation och bör gällagodutmärkeruppfattning somen
upptäcks,hot objektivitetennämligenrevisionsverksamhet, att mot

lag de kraviåtgärdas. Attoch närmaredokumenteras somange
emellertid inte enligt utredningensbyråorganisationgod ärutmärker en

spännviddfrämsta skälet denmöjligt. Detpraktisktbedömning är stora
torderevisorsseduppvisar. Kravet på godbranschenbyråstorleki som

byråorganisation.sådant krav påinnefattaocksåför övrigt ett en

åtgärderkvalitetshöjandeAllmänt

vidtas inomåtgärderåtgärderkvalitetshöjandeallmäntMed somavses
för revisionenssynbart intressesaknarregelrevisionsbyrå och somen

deåtgärdernabyråintemaför de är attintressenter. Gemensamt avser
ochsjälvständighetenopartiskheten,säkerställa hot motattatt

innebäråtgärdas.och Dedokumenterasupptäcks,objektiviteten
åtgärdertillämpar samtligarevisionsbyrå somsammantaget att somen
verksamhet.sinkvalitet påhögallmäntföljande fårdeti settnämns en

revisorereller två verksammaendastmedrevisionsbyråersmåFör en
denvidtasmå möjlighetermycketi praktikenemellertid attfinns det

fleramellansamarbeteorganiseratåtgärder. Ettinrehär typen av
kvalitets-hinder.dessa Denöverbryggakunnadockbyråer börmindre
och FARbranschorganisationema SRSkontroll ledamötema somav

åtgärdernanämndainriktning. Dehar dennadriverårsedan något nu
småkunnaallmäntbedömning ävenutredningens settbör enligt ge
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förförutsättningar upprätthålla godgodarevisionsbyråer att en
samverkan mellan fristående byråer innebär ibyråorganisation. En

förutsättningar för kontrollgodapraktiken också extern m.m. av
uppdrag.genomförda

kvalitetshöjande åtgärder följande.allmäntExempel på är
främjarbyråorganisation yrkesmässig påetablera som en syn0 en

beaktar den säkerhet följerochoch etikfrågorkvalitets- som som av
dokumenteratövervakat och kontrollsystemåterkommandeett

medarbetarnasäkerställer tillräckligtåtgärderinföra ärattsom0
rådgöra med friståendeoch harhotenmedvetna rätt att enom

beröroberoende- eller objektivitetsfrågorchefsperson i alla som
dem

tillgången till information mellanbegränsarinföra ordning som0 en
eller avdelningarenheterbyråns olika

rotation medarbetarna samtligainnebärordninginföra avsom0 en
uppdrag.särskilt känsligauppdrag eller på

kontrollåtgärder hör byråintemkvalitetshöjandeTill allmänt även av
granskngsuppdrag.utförda

följande.uppdragkontrollbyråintemExempel på ärav
ellerkontroll utförda uppdraginternordning förinföra av enav0 en

har deltagit irevisionsgruppen inteellerdelägare i byrånflera som
helt ellergenomgång uppdraget,föruppdraget, göraattt.ex. en av

rådgivning.fördelvis, eller

granskningsuppdrag vid hotkontrollByråintern av

kvalitets-från de allmänttill vidaskiljer sig såkontrollDenna sett
hotvid konkret identifieratden vidtasåtgärdernahöjande ettattgenom

omständigheterVad gäller degranskningsuppdrag.enskilti ett som
ochrevisorns opartiskhethoteller motutgörautgör synes

revisorn ochtidigareemellertid,jämställssjälvständighet sagts,som
revisorn verksamrevisionsgruppi ärandra somsammapersoner

friståendelämnatnågonharinnebärDetta att annan person
likställsrevisionsgrupp revisorn,iverksamrådgivningen, somsamma

rådgivningen i fråga.lämnat Dettasjälv har görrevisorndetta med att
åtgärderhuruvidarevisionenutförakanrevisorn inte prövautan attatt

hoteventuella konkretabalanseravidtas förkan behöva motatt
kontroll utförssjälvständighet. Internopartiskhet ochrevisorns avsom

intejämställs med revisorn kanjävshänseende ersättaiperson somen
kontroll bör dock,hot.visst Internbalanseraförkontroll ettattextern
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kunna tillmätas betydelse viduppfattning,utredningensenligt
det enskilda fallet sådana,förhållandena iprövningen är trotsav om

skall kunna fullgöra gransknings-revisornförekommande hot, ettatt
ytterligare åtgärder.behöva vidtauppdrag utan att

i vilken utsträckning det kan fåbl.a. påberori hotetAllvaret
vidoch självgranskningen. Denför egenintresset gränskonsekvenser

åtgärder kan inte bestämmas exakt. Viderfordras ytterligarevilken det
vilket ekonomiskt intressebör beaktasbedömningdenna

rådgivningenden lämnadeför revisorn,harrådgivningsuppdraget om
inslag subjektivitet eller igrundas påbedömningarinnehåller avsom

föremålrådgivningen kommer blilämnadedenomfattningvilken att
led i granskningsuppdraget. Denprövningför revisorns ettsom
angränsade frågor får skeochdessaregleringennärmare genomav

praxis.

Åtgärder hotbalanserakansom

Åtgärder hot påkan balanserabedömning:Utredningens som
kontrollåtgärderrådgivningfriståendegrund är externa genom enav

ihot riktighetenkan balanseraåtgärderInformativa närtredje part.
ifrågasätts.granskningsuppdragställningstagande irevisorns ett

uppkomnadetåtgärderåtgärd eller sagtsValet styrs nyss avsomav
börjankontrollåtgärderoch internabyråorganisation ärgodhotet. En

kontrollåtgärdema.deikulminerarglidande skala rent externasomen
blir det,fristående rådgivningföljdtillsjälvgranskningshotVid ett av

kontrollåt-naturligt krävabedömning,utredningens externaattenligt
betydelseoväsentlig ekonomiskintei frågauppdragetgärder är avom

bedömning-innehållerrådgivningenlämnadedenellerför revisorn om
ellersubjektivitetoväsentligt inslagintegrunds på ett omavsomar

utsträckningoväsentligi interådgivningenlämnadedenresultatet av
igransk-ledprövningrevisornsföremål förbli ettkommer att som

granskningsuppdragkontrollningsuppdraget. Extern ett genomav
valdefrågan denregelmässigtdockaktualiserarrevisor omannan

rådgivnings-sigskall åtarevisionsgruppeninågonellerrevisorn annan
uppdraget.
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kontrollåtgärderExterna

kontrollåtgärder låtaExempel tredje annanpå är attexterna parten
yrkesrevisor utanför revisionsgruppen genomgång uppdra-göra en av

delvis vilket bl.a. kan innebära avgivande s.k.helt ellerget, av en
second opinion.

åtgärderinformativa

självgranskningshot till följd revisorns tidigare ställnings-Vid ett av
eller i granskningsuppdraggranskningsuppdragettaganden i ett annat

uppfattning, bli nödvändigtenligt utredningens vidtakan det, att
informativa åtgärder.

sådanaåtgärder åtgärder klargör förinfonnativaMed avses som
fram tillhar kommit sitt ställningstagande ochhur revisornomvärlden

riktigt. revisorn i sin revisions-varför detta Dettahan görvaraanser
har ioffentlig. Utredningen avsnittet Allmäntberättelse är omsom

vid revision och rådgivning lämnatoberoendeproblematiken ett
bli aktuellt informativa åtgärderdet kanexempel när att genom

balansera konkret hot.ett

balanserasHot inte kansom

med hot revisornsräknavissa situationer fårI att ett motman
objektivitet elleroch så allvarligt,självständighetopartiskhet, är av

allvarligt, förtroendet förupplevs såuppdragsintressentema attsom
eller sig uppdraget,frånhan avstårrevisorn kräver avsäger ävenatt om

säkras motåtgärder.kunnai sak skulleobjektiviteten genom

några exempelpraktikenAnalysmodellen i8.3.4 -

analys- ochhur den presenteradeexempel påNedan visas tre
drahur den berörde revisorn kananvändas, ochkanbeslutsmodellen

slutsatser resultatet.av
inte avsedda tolkas såexemplenunderstrykerUtredningen är attatt

föranleda slutsatser. Allaalltid skallsituationerliknandeatt samma
teoretiskt exempel ochbeskrivas iomständigheter kan interelevanta ett

avgörandetfällaomdömet måsteyrkesmässigadet till detsistär som
eller avböja uppdrag.vid revisorns beslut ettaccepteraatt
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generationsskifteRådgivning vid

företaget tillverkarägarledda mindre X,i detrevisorA är som
grundarenleds fortfarandeelektronisk Xtillplastkåpor apparatur. av

tillbakabekant han vill dra sigallmäntaktier.alla Det är attägersom
till sin medarbetare.överlåta företagetoch dåårinom några yngre

Ägaren skallöverlåtelse till medarbetarenråd hurber A enomnu
finansieringsmöjligheter,synpunkter påvill haförberedas. Han

eventuella andra aspekter AFörsäkringsfrågor ochskatteeffekter, som
viktiga.anser

effekter påuppdragets eventuellaerbjudnadetanalyserarA
skallfrågeställningarsjälvständigheten. Deochopartiskheten som

okomplicerade.ärprövas

.Självgranskningshot
Rådgivningen kan inteinte X.ochlämnasUppdraget ägaren geavav

problemnågrai skulle beredatransaktioner Xtill någraanledning som
granskning.efterföljandevid Azs

Partsställningshot
engageradkommer intetill Adirektskall lämnasRåden ägaren. att vara

tredjeriskerar därför inteutomstående ochmedförhandlingarna atti
frågan.iuppfattar A partsomman

Egenintressehot
förekonomisk betydelse A.begränsadmycketUppdraget är av

kanrådgivningsuppdragetbedömningenASammantaget attgör
åtgärder.särskildautanaccepteras

sekelskiftesproblemRådgivning om

ekonomistyrning baserasY,grosshandelsföretagetrevisor iB är vars
mjukvara.ålderstigen PC-baseradnågotfungerandevälpå menen
undersökaochigenomberi Bdirektören YVerkställande systemen

till 2000-talet.övergångenklarade kommer attom
följande.enligtuppdragetgenomföransetorganiseraB att avavser

ochbefattningshavare på Yledande utsesställer kravetB att somen0
ideltaför 2000-frågan, skallföretagetinomprojektansvarigtill en

ochproblemenför inseutbildningliknandetemadag eller att vara
rådgivnings-frånpåochbedömakompetent rapportatt reagera

uppdraget
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utvärdering och rapportering till denGenomgång system,av0
kollegautförs byrån,projektansvarige och Y ärav en som

Särskild vikt läggs vid iIT-frågor.specialist på rapportenatt
företagsledningensförredogöra ansvar

genomförts, föråtgärder inomföreslagnasedansjälvB gör, ramen0
i överensstämmelse med godgranskningrevisionsuppdraget en

uttalande frånhärför erhållsvägledningrevisionssed ettgenom
År 2000-problematiken.FAR,

ocheffekter opartiskhetenuppdragets påerbjudnadetanalyserarB
användsbegränsat,Uppdragetsjälvständigheten. ärär systemet som

erfarenhet detbyrån harenkelt ochförhållandevis system somav
företaget använder.

.Självgranskningshot
inte hellerbrist i somupptäcka någonförsummaSkulle B systemetatt

kanansvariga företagsledningen Ydenuppmärksammas ytterstav
felaktigaförluster på grundredovisningen,fel idrabbas avav

kommersiellastörningar i denkostnader förochtransaktioner
redovisningen iför anmärka påbli aktuellt Bkanverksamheten. Det att

anmärkaockså bli frågamöjligenkanrevisionsberättelsen. Det attom
förtillfredsställandebristen påförvaltningen,på systemnärmast

han haft ikan vändaskontroll. det BOmochuppföljning attmot
för detta uppstårföretagsledningen samvets-uppdrag att envarna

betydelse.därför tillmätasSjälvgranskningshotet måstekonflikt för B.

Egenintressehot
betydelse förekonomisk B.begränsadUppdraget är av

förhållandenrådgivningsuppdraget under angivnadrar slutsatsenB att
revisionsgrupprevisor ilåterhankan accepteras sammaannanenom

sininnan hanhan gjortgranskningkontrollera den avger
revisionsberättelse.

Rådgivning medelsplaceringom

mindre industriföretagetlönsamma äri detrevisorC är som
likvidaför närvarandebörsbolag. harZtillunderleverantör storaett par

för rörelsen debehövsnivåden närmastebetydligtmedel över som
medel tillanvända dessabehövadockZår kommernågraåren. Om att

produktionsapparaten.iinvesteringaravsevärda
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också i någraC revisoriVerkställande direktören Z ärattvet
med de vilka villkor Zdiskuteraber Cfinansbolag. Han att senare

också skall bedöma hurvill Cmedelsplacering. Hanvidskulle få atten
kommandemed tanke detpåbörplaceringenlångfristig vara

sammanföra honomhan skallvill CSlutligeninvesteringsbehovet. att
fördelakti-mening erbjuder denenligt C:sñnansföretagmed det som

placeringen.gaste

följande.genomförandet uppdraget enligtorganiseraC att avavser
där preciserar sintill CuppdragsbekräftelseskriverC egenen0

slutligaför detbolagetsunderstrykerroll och eget ansvar
det finans-Uppdragsbekräftelsen tillställsplaceringsbeslutet. även

meddiskuteraskallbolag C
vid byråndelägaremedinledningsstadietirådgörC en annan0
genomförakommer behövaZbedömningbeträffande sin när attav

produktionsapparaten.iinvesteringarna

effekter påuppdragets eventuellaerbjudnadetanalyserarC
självständigheten.ochopartiskheten

.Självgranskningshot
värderingentillfå ställningCkommerbokslut för Zkommande att taI

oförmånligt,placeringamaUtvecklasföreslagit.hanplaceringardeav
skrivsbokförda värdederaskanske krävaCmåste att ner.

eftersomobetydlig,aktualiseras inteskallhotet ärSannolikheten att
risktagande.förutsätterplaceringarlönsamma

förförlusterskulle leda tillföreslagitCplacering storaOm somen
verkställandeansvarsfrihet föravstyrkaaktuellt för Cdet blikanZ att

situationenmindre, eftersomför dettaSannolikhetendirektören. är
oförsvarligt.uppenbartvaritbeslutetförutsätter att

tidigare Cplacerade medlendebehöver änvisar sig ZdetOm att
finansieringskostnader. Ionödigadrabbas extremamed kan Zräknat av

förvaltningsrevisionen.åtgärder iaktualiseradettafall kan även

Egenintressehot
betydelse förekonomisk C.relativtUppdraget storär av

Partsställningshot
finans-och det valdamellantvist ZuppståsedermeraSkulle det en
sig påuppleva Cñnansbolagetochbåde Z engageratbolaget kan att

objektiv iintedå uppleva CkanBådaingicks. äravtaletsida attZzs när
ochtredjespridas tillkanuppfattningrevision. Sammasin man

båda bolagen.i det ellerrevisionförförtroendet C:sundergräva ena
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bedömning.följandeCSammantaget gör
Skulle deallvarligt. värdet sjunka påSjälvgranskningshotet är0

känsligmedför revisionen mycketföreslagitplaceringar C en
tredje kommer framstådet intesamvetskonflikt för C. För attman

delägare i byrån kontrollerar gransk-tillräckligt att annanensom
opartiskhet och självständighet skallhanshotetningen För motatt

revisor denna kontroll.krävsbalanseraskunna göratt externen
denkan åta sig uppdraget underhanklientenC underrättar att nu0

förutsättningen.angivna

skall dokumenterasUppdragen8.3.5

lagstadgad skyldighet dokumenteraEnförslag:Utredningens att
skyldig-införs. Vidare utvidgas dennarevisorsverksamhetuppdrag i

väsentlig förinformationsådanhet omfatta är attävenatt som
självständighet skall kunna bedömas iochopartiskhetrevisorns

ha innanskall fullgjortsDokumentationenefterhand. senast
utlåtandeellerrevisionsberättelse annat avges.

bokföringvid sin tillsyn granska akter,låta RNskyldigaRevisorer är att
följer §till verksamheten. 20hör Dettahandlingaroch övriga avsom
skyldighetsikte på revisornsföreskrifterandraRevL. Några atttarsom

dokumen-lagfästs. Föreskrifterinteuppdrag harsinadokumentera om
föreskrifter 1997:1.i RNFSdäremot RNfinnstationsskyldighet :s

innehålla sådandokumentationskall revisornsföreskrifterEnligt dessa
revisorns arbete skall kunnaförväsentliginformation är attsom

sammanställd påtydlig ochskallefterhand.bedömas i Den ettvara
bedömningar,skall framgå dedokumentationen löverskådligt Avsätt.

planering, hardenriskbedömningarochväsentlighets-såsom samt som
harden granskninggranskningen, 2grund förtilllegat som
harhar gjorts och de slutsatseriakttagelserdegenomförts, 3 somsom

skalldokumentationenvidtagits.har Iåtgärderdedragits, 4samt som
och andraberättelser, promemoriorkorrespondensvidare ingå den samt

lämnat.revisornintygellerskriftliga utlåtanden som
redovisning såsomrevisionsklientsvidbiträderrevisorOm enen

kravföreskrifter i tillämpliga delarenligtgäller RN:srådgivare samma
gällerrevisionsuppdrag. Detsammaviddokumentationpå omsom

revisionsklientsrådgivningsuppdrag förutförandra fallrevisorn i en
Även dokumentationen.skall då ingå iuppdragsbeskrivningenräkning.
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dokumentation revisionsuppdragföreskrifterredovisadeNu avom
dokumentationskrav gäller förmed deti saköverensstämmer som

revisorer enligt och FAR:sauktoriserade SRS:sgodkända och
rekommendation Revisionsprocessen.jfr FAR:srekommendationer

bedömning bör de redovisade föreskrifternaEnligt utredningens nu
kompletteras med föreskrifter direktdokumentationsskyldighet somom

kan hota revisorns objektivitet iomständighetersikte på sådanatar som
utredningens förslag tillmotiverasrevisionsutövningen. Detta av

revisorn revisionsbyrånförutsätter ellerModellenanalysmodell. att
prövningsförfarande sikte på de hotsärskiltetablerar tarett som som

objektivförmåga genomförarevisornstänkas föreliggakan attmot en
vidtaseventuellt kan för hotenmotåtgärderoch derevision att motsom

skall dokumen-prövningbalanseras. Dennaskall kunnaobjektiviteten
efterhandbevaras för kontroll iskalldokumentationenochteras av

god kontrollHärigenomtillsynsmyndigheten. över t.ex.attges en
intesamband med revisionsutövningsaknarrådgivningsådan som

revisorns opartiskhet och självstän-med reglernakonfliktkommer i om
uppfattning väsentligtutredningensenligtdighet. momentDetta ettär

och övriga uppdragsintressentersuppdragsgivarensstärkaför att
och självständighet.opartiskhetrevisornsförtroende för

tidigaredokumentationen kan till harochprövningenHur
praktiken- exempel.Analysmodellen i några Avavsnittetiåtergetts

redovisatsvad inledningsvisskalldokumentationrevisorns utöver som
självständighetenopartiskheten ochtänkbara hotframgå vilka mot som

påverkan påidentifierade hotsbedömningenidentifierats,har av
vidtagitsde åtgärder harsjälvständigheten,ochopartiskheten samt som

vilka åtgärder hanoch slutligenförekommande hotneutraliseraför att
objektiviteten.för påverkan påriskernareduceraförhar vidtagit att

opartiskhet ochrevisorns arbete,väsentligt förVad attärsagtsnusom
i efterhand.bedömasskall kunnasjälvständighet

börrådgivningsuppdragdokumentationpågäller kravetdetNär av
mångarådgivningen till mindre företagvidförhållandenabeaktas att

rådgivnings-avgränsningnågonskergånger närmarespontant utan av
Även ställs kommerpå dokumentationkravuppdraget. ett uppom

ändras.förhållandedettabedömning knappastutredningensenligt att
Engäller de mindre företagen.detrådgivningensiligger närDet natur

möjligtdärför så långt detdokumentation bör är tabestämmelse om
dock rådgivningensminimikravförhållande. Ettdetta ärhänsyn till att

framgåalltid böråtgärdtilloch förslagomfattningart, av
tillsynenknappast idetfall går prövadokumentationen. I attannat

varit försvarligaåtgärder haroch närbedömningarhuruvida revisorn
objektivitet.hansgäller hotendet mot
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dokumentationsskyldighet faller rådgivning tillpåUtanför kravet
rådgivningsklient interevisionsklienter. Omandra klienter ärän en som

bli revisionsklient,till blir revisornövergårrevisionsklient attsenare
beakta denna rådgivning. finnsDetdokumentationi sinskyldig ävenatt

tidsaspekt skall beaktas.tidigareutredningendock nämnt en somsom
vissa fall begränsas till endastdärför ikanDokumentation ett

rådgivningen.omnämnande av
idokumentationsskyldighet börGrundbestämmelsen tasom

stöd detfår meddelas medDetaljföreskrifter RNrevisorslagen. av av
revisorslagen.bemyndigandet iallmänna

sker fortlöpande. rimligtdokumentationen EttUtgångspunkten är att
skalldokumentationen hautredningenenligtdärförblirkrav att

sineller honinnan hanrevisornfullgjorts senast avgerav
utlåtande.revisionsberättelse eller annat

informationbehovIntressentkretsens8.3.6 av

rådgiv-årsredovisningen skall framgåAvförslag:Utredningens
ningsuppdragens art.

förmågaden valde revisorn harkontrollbehovIntressentemas attavav
påverkasobjektivt, dvs. låta sigrevisionsuppdragutföra utan attettatt

säkerställs bl.a. RNovidkommande hänsyn,för revisionen :sgenomav
dennasjälva ställning imöjlighethartillsyn. att taIntressenterna även

gällermed den januari 1999och 1därefter. Från attfråga och agera
vadi årsredovisningenskyldigaaktiebolagsamtliga är att somange

valdetill denkonsultarvodenrevisions- ochiunder åretbetalats ut
revisionsrådgivningdärvid inte mellanskillnadrevisorn. Någon görs

årsredovisningenläserdenHärigenområdgivning.och ges somannan
revisornde uppdragomfattningenbedömamöjlighet att somaven

ochbolagsledningen/uppdragsgivarenrevisionsklientenerhållit av
oberoende.för revisornskan haeventuelltdettabetydelsevilken

rådgiv-avsnittet Friståendeframhållit iutredningenfinnsDet som
i intressent-de ingårgrund förinte någonning att parteratt tro som

skall drasrådgivningför sådanpåkretsen har gränsenvarsynsamma
revisornshotomständighetersådan utgörmellan ett motsom

utredningensdärför enligtdet.inte Detrespektiveoberoende ärgör
förgod informationintressenternavärdefullt attbedömning att enge

bedömningar.kunna göra egna
Grönbok diskuterasEU-kommissionensochPosition PaperFEE:sI

särskildahareviderasdenkravställabör attsomsomom man
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upphandlingen såväl revisions-för dokumentationprocedurer av av
rådgivningstjänster från den valde revisorn eller dennestjänster som

skyldighetenhar lämna uppgifterPosition Paperbyrå. I F EE:s att ut om
tillhand begränsats i företagetsupphandlingen i första internaorgan

vidkommande finnssvenskt inte i dag inomkontrollsystem. För
plattform för internnaturlig kontroll. mångasådan Deföretagen en

karaktäriseras ochaktiebolagen ägandeoch medelstoramindre attav
eller några regeringenssammansmälter i Iledning en personer.

organisationAktiebolagets berördes1997/98:99 138,proposition s.
s.k. revisionskommittéer i lagstiftningeninföra krav påfrågan attom

och Storbritannien gäller förhand från USAförebild i förstaefter
medel företagsledningenbörsbolag/större företag ett mot attsom

inflytande revisionen. Regeringenobehörigtskaffar sig överett
finns behov kompletterandedet intebedömde dock att samma av

i de länder där revisionskommittéerföretagsledningenkontroll somav
grundförekommande. På härav ansåg regeringenvanligt attär mera

revisionskommittéer bör införas iinteskyldighet inrättanågon att
konstaterade bolagen lagstiftning harRegeringenSverige. ävenatt utan

olika slag interna kontrollorgan i denmöjlighet organiseraatt av
lämpligt.detomfattning ärattanserman

iinformation revisions- och rådgivningsarvodentillförslagDet om
nämndaårsredovisning regeringen lämnat i denföretagens som ovan

Informa-inte tillräckligt effektivt.utredningenpropositionen äranser
fårrådgivningsarvodet innebär visserligen intressentemation attom

rådgivning har och viss uppfattningsådankännedom ägtatt rum enom
för intressentema såomfattningen. Detta öppnar om ansesom
detta förhållande anledningundersökabehövligt attnärmareatt om ger

skälfinns dock enligt utredningenobjektivitet. Detrevisornsifrågasätta
andramellan revisionsarvodet ochjämförelseenbartfråga sigatt enom

de risker föreliggerbildkorrektkanarvoden motav somenge
revisor. sådan skyldighetoberoendeoch Enobjektivitetrevisorns som

CommissionThe Securities Exchangei USinfördes 1978 USAår av
bedömdesgrund den inteår 1981 påslopades redanSEC attavmen

användbar.som
bedöm-bör enligt utredningensinstrumenteffektivtbliFör ettatt

uppgifterrådgivningsarvodet kompletteras meduppgifternaning om
detalj beskrivauppgifter bör dock inte irådgivningens Dessaart.om

öppenhet i frågaalltförrådgivningen. Entillhandahållnaden stor om
för revisionsklienten. iallvarligt Attleda tillinnehållet kan men

deingående redogöra förrevisionsberättelsenellerårsredovisningen
dennes byrå kanupphandlats revisorn ellerrådgivningsinsatser avsom

företag idet frågauppfattningomvärlden är ettatttex. omomenge
föri kris, finns riskbefinner sig såinte redanföretagetkris. Om atten
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utvecklas eller förvärras. kanDessutomkrissituation kansådan enen
intressentema kommer koncentreratillledaöppenhetalltför attattstor

ankommer pådet i första handfrågeställningartillsitt intresse som
bevaka.tillsynsmyndigheten att

föreslår utredningen det ivadbakgrund attsagtsMot som ovanav
uppgift rådgivning.lämnasskallårsredovisningföretagets artenom av

rådgivning revisionsklientsådan tillgäller endastinformationKravet
Revisionsrådgivningenrevisionsutövning.medsambandsaknarsom

revisionsklient enligttillhandahållaskyldigrevisorn attär ensom
tillinte sinrevisorssed behöverför godreglerna art.anges

konsulttjänsteroffentliggöra deönskarinteföretagEtt arten avsom
dessafår i stället köparevisionstjänstensidanvidupphandlats avsom

ingår i revisionsgruppintefrån någontjänster somsammasomperson
valde revisor.bolagets
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Förtroenderubbande9

sidoverksamhet

Inledning1

sikte begränsa revisornsbestämmelsermed deParallellt tar attsom
enskildai det uppdraget, bestäm-revisionsklientenberoende t.ex.av

ochi kap. 16 17 ABL och l4§ 2revisorsjäv 10melserna stom
verksamhetsbestämmelseförsta stycketfinns i l5§ RevLRevL, en

skyddet själva professionen. Bestämmel-sikte pågenerellt tar avsom
revisionsbolagsoch möjligheterreglerar revisorers utövaattsen som

revisionsverksamhet denverksamhetannan gränsenän motanger
verksamheten. Förtroendet till revisornsrevisorsyrket oförenligamed

självständighet därvid detopartiskhet ochrevisionsbolagetseller är
viss verksamhet f°ar elleranvänds förkriterium avgöraatt enomsom

rubbas får verksamheten inteförtroendetfårinte Kan utövasutövas.
oberoende.generellarevisorns

revisionsverksamhetavgränsning begreppettillförslagDet somav
emellertid fristående rådgivning tillinnebärframutredningen lägger att

rådgivning till icke-revisionsklientermotsvarandeochrevisionsklienter
omfattas begreppet revisions-i dagverksamheteravseende avsom

omfattas.organisation, skatter interedovisning,verksamhet, t.ex. m.m.
emellertid inte vidga tillämp-förslagmed utredningensAvsikten är att

första stycketenligt § RevL. Dettaför prövning 15ningsområdet
undantar verksamheter harfrån prövningenundviks ettsomom man

revisionsutövning.samband mednaturligt

gällande ordningBakgrund och9.2

ochstycke motiveras revisorerförsta RevLFörbudsregeln i §15 attav
revisionsuppdragen med opartiskhetskall kunna utförarevisionsbolag

de fria från sidointressenförutsätter stårsjälvständighet.och Detta att

6 19-0567
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riktigti konflikt medkommaskulle kunnabindningar ettoch som
förslagBestämmelsen infördes påuppdragen.fullgörande avav
dåvarandefrågan enligt detmenadeRevisorsutredningen attsom

för tillåten ochdras mellan revisornskullegränsensystemet varom
syftekomplicerad besvara.utomordentligt Iverksamhetotillåten attvar

föreslog därför utredningengränsdragningenunderlätta att manatt
uttryckermöjligtsåbestämmelseinföra näraskulle somsomen

sinrevisor inte vid sidannämligensyfte,bestämmelsens att aven
förtroendetkanverksamhet rubbafårrevisionsverksamhet utöva som

betänkandetrevisoropartiskhetobjektivitet ochför hans extern s.som
349.

derevisorsförordning liksomårs1973upphävdaDen numera
dettahandelskammarstadgoma delade ocksågällandedessförinnan

förbud förföreskrevsstadgornaställning. Irevisornspåsynsätt
ellereller agenturrörelsehandels-"idka-revisor attauktoriserad att

revisorsförordningenaffärsföretag. Iledningenideltagadriva eller av
förocksåoch så småningomauktoriseradförförbudföreskrevs

affärsverksamhet.ledningendelta iellerdrivarevisorgodkänd att av
och privatperson.yrkesutövarebådegällde revisornFörbudet somsom

undantag frånskäl, medgesärskildaförelågdetkunde,KK om
revisornsförförtroendetgälldedispensgrundförbudet. Som att

affärs-allinnebarrubbas. Dettafickställning inte attoberoende annan
omfattades inteaffärsdrivande verksamhetickeverksamhet annan av

politiskellereller ideellhobbyverksamhetrörelseförbudet, t.ex.
rubbaden kundeprövning,föranmälasskulleverksamhet oavsett om

vilket kopplasuttryckligt förbud tillsådantinte.eller Ettförtroendet en
vid tillkomsten denfallet ansågsenskildadispensmöjlighet i det nyaav

gälla.vilka regler börmodernspeglainterevisorslagen somsynen
författningsregeln såstället näraborde iUtgångspunkten att somvara

förståelsen förbl.a. för ökaregeln,medsyftetuttryckermöjligt att
förstaRegeln i §regeln. 15berörshos demregeltillämpningen avsom

redovisadebakgrund deutformatsharstycket RevL mot av nu
övervägandena.

presumtionenden tidigaresåledesinnebärordningen attDen nya
medrevisionsverksamhetverksamhetallför änför förbud enannan

självförfarande där revisornmeddispens, hartill ettmöjlighet ersatts
revisionsverksamhetensidanvidverksamhetvissbedömer avenom

regelnunderlätta tolkningenför honom. Förförtroendetrubbar att av
vändaandra stycket RevLenligt 15 §dessakanrevisorerför enskilda

verksamhetförhandsbesked denförRevisorsnämndensig till ett om
revisions-förenlig medoberoendesynpunktfrånbedriva ärämnarman

52-54.1994/952152verksamheten prop. s.
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sedan ifrågavarandeutvecklats bestämmelseden praxisAv som
följandeformulerat princip för gränsdrag-harbörjade tillämpas RN

förtroenderubbande och icke förtroenderubbandeningen mellan
verksamhet.

skall kunna det i förvissningenanlitar revisor"Den göra atten omsom
ekonomiskt beroendeforhållandenågot till någoninte står irevisorn av

hareller affärsintressenklientföretagens intressenter egna som
förutsättningklientens. för detta skallmed Enkonkurrerar att vara

möjliga utsträckning står fri frånrevisorn imöjligt störstaär att
och sidointressen kan komma i konfliktovidkommande affars- som

revisionsverksamheten.fullgöranderiktigt Förmed attett av
allmänhetens tilltro till revisorernaochrevisorsfunktionen som en

skall urholkas måste för vad inteyrkeskår inteoberoende gränserna som
förtroenderubbande verksamhet tämligenskall sättas snävt.anses -

ordning därvidare revisorn bedriverGenerellt gäller att annanen
revisionsverksamhet sig bereddaffärsverksamhet säger attän men vara

hans följd kanrevisionsuppdrag i vilka oberoende till däravlämna
acceptabel. medförinte Förtida avgångifrågasättas,komma äratt
för klienten. ocksåoch avbräck föreliggerkonsekvenser Detnegativa en

för alls kommerrisk för avsägelsen kommer eller intebetydande sentatt
till stånd.

affärsverksamhet någoninneburiti praktikenharDetta att annan av
verksamhet den idaginomsidan denbetydelse vid som rymsav

begreppet revisionsverksamhet hardefinitionenvidatillämpade av
har första hand gjorts förförtroenderubbande. Undantag iansetts

politiskeller förhobbykaraktär ideell elleraktiviteter ärsom av
obetydlig affärs-eller endast inrymmerinslagverksamhet utan av som

bandyklubb igodtagit styrelseuppdrag ibl.a.harverksamhet. RN en
fotbollsklubb istyrelseuppdrag idivisionen inteden högstanäst men

deltagandet i ledningen denmotiveringenmedallsvenskan att senareav
ideellt,föreningens verksamhetsyftet medinnebär, äräven om

Exaktbetydande omfattning.affärsintressen itillvaratagande varav
dockföreliggande praxis svårtutifrångår är attgränsen ange.

försäk-affársbanker och sparbanker,styrelseledamot iUppdrag som
företagarföreningaraffärsdrivande företagringsbolag och andra samt

förtroenderubbande verksamhet. Dennahar regelmässigt ansetts som
uppdraget revisorn endastsyftet medbedömning gäller ärnär attäven

affärsverk-familjeföretag företagetsförvaltningeniskall delta omav
betydelse.samhet någonär av
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övervägandenUtredningens9.3

för revisions-nuvarande möjlighetenDenförslag:Utredningens
revisionsverksamhetaffärsverksamhet änbolag utövaatt annan

fortsättningsvisförbehållsmöjlighetslopas. Dennasidoverksamhet
nuvarandevidgning denvisspersonligen. Enrevisornendast av

verksamhetförtroenderubbandeskallinteför vadgränsen varasom
möjligt ingripaalltidskalldetockså. Men attföreslås omvara

rådaomfattning det kanellersådansidoverksamheten attartär av
likasårevisorn har,sidointressenelleraffärs-vilkaosäkerhet omom

revisionens intressenter. Ettifrågasättaskommaofta kanden att av
sådanrevisornalltid kunnaskall utövarockså görasingripande om

skamlig eller skum.verksamhet anses somsom

första stycket RevLbestämmelsen i §15nuvarandedenSyftet med om
möjligairevisornverksamhet störstaförtroenderubbande är att

kanaffärsintressenovidkommandefri frånskall ståutsträckning som
revisionsutövningen.fullgöranderiktigtmedkonfliktikomma ett av

revisomsvanligtvis benämnsvadsikt påBestämmelsen tar som
tillämpningsområde bestämsBestämmelsensoberoende.generella av

omfattasinteverksamheterEndastrevisionsverksamhet.begreppet som
förbjudasvida begrepp kanmycketdefinitionsmässigthittillsdettaav

skälgodagällerbestämmelsen. Dettatillämpning oavsettmed omav
typisktfaller inom begreppetverksamheter settföranföraskan att som
förtroendeallmänhetensrubbaskulle kunnadesådanändå art attär av
revisions-det enskildasjälvständighet ielleropartiskhettill revisorns

definitionentillämpadehittillsi denutgångspunktMeduppdraget. av
rådgivningstjänsterinnebär dettarevisionsverksamhet attbegreppet

skattekonsultationochorganisations- ärredovisnings-,exempelvis
ställetfår idessa tjänstertillämpningsområdet. Förfrånundantagna

irubbassjälvständigheteller prövasopartiskhetrevisornsfrågan om
utredningendentillämpningmedrevisionsuppdragenskiltvarje avav

RevL.bestämmelsen i 14 §föreslagna a
revisionsverksamhetbegreppetavgränsningtillförslagDet somav

den månirådgivningstjänsteremellertidinnebärlämnat attutredningen
revisions-granskningsuppdragvidiakttagelserföranleds ettde inte av

för 15 §tillämpningsområdetomfattaskommerrådgivning att av
avsiktUtredningensbestämt. äri dagdetta ärstycketförsta som

Fråntillämpningsområdet för 15förändraemellertid inte att
harverksamheterundantagassåledes ettskalltillämpningsområdet som

frågahuvudsakirevisionsverksamhet. Detmed ärsambandnaturligt
flertalmarknadentillhandahålls på ettrådgivningstjänster avsomom
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och revisionsbolag och med vilka dessarevisorerandra aktörer än
medföraTillhandahållande dessa tjänster kan därförkonkurrerar. av

oberoende. Vissa aktörer marknadengenerellarisker för revisorns
problem finna revisor frånfå står frikan exempelvis att en som

samhällsintresset föraffärsintressen. Men talarkonkurrerande att
också râdgivningsområdet.till påkompetens kanrevisorns tas vara

statliga kvalitetskontrollenföreslår, den begrän-utredningenOm, som
inskränkt betydelse bortfaller också derevisionsverksamhet itillsas

verksamhet ibland från konkurrens-dennainvändningar restsmot som
synpunkt.vårdande

leda till revisorns oberoende idetta visserligenkanIndirekt ettatt
fullgörande revisionsuppdrag.i fråga vidkanskede sättas avsenare

kopplade krav utredningen föreslagit fördärtillanalysmodell ochDen
revisionsklienter hand detillrådgivningfristående äventar om

kan tänkas uppkomma till följdunder handoberoendeproblem avsom
aktualiseras tidigareklienter.till andra Dessarådgivning när en

också bli revisionsklient.övergår tillrådgivningsklient att en
omfattas tillsynsområdet för tordesidoverksamhet 15 §Den avsom

verksamhet med affärsmässiga inslagprivati allmänhet utgöras av
till revisorn blir jävig ilederförr eller att ettsenaresom

RN härvidlag har utvecklatpraxisrevisionsuppdrag. Den ärsom som
Även sidoverksamhetrestriktiv. med begränsatframkommittidigare

kunna medföra risk förbedömtsinslag haraffärsmässigt att en
uppkomma i enskilda revisionsuppdragskall kunnaförtroenderubbning

lagfästautredningen föreslagnatillåten. Deninteoch därför ansetts av
dokumentationsskyldighetmed lagfästi föreninganalysmodellen en

kunnabedömning utredningen påtagligtdenemellertid, enligtbör gör,
grund utövandetrevisorn påförriskernaminska att avav

sig i jävssituationer. möjlighetförsätta Denkommersidoverksamhet att
erhålla förhandsbeskedrevisionsbolagför ochrevisorer att om

utredningenrevisionsuppdraget,enskildai detförtroendehot som
risken för revisorn faktiskt hamnarminskaocksåföreslår införs, bör att

i jävssituation.en
harpraxisden restriktivainnebär dettaSammantaget att som

mjukassidoverksamhetens tillåtlighet bör kunnai frågautvecklats om
Är styrelse-omfattande affärsverksamhet,frågadet t.ex.omupp.

förnaturligtvis riskeremellertid dettainnebäri bankuppdrag storaen
blivande revisionsklient skalljävssituationer.indirekta Enochdirekta

konkurreranderevisorn harhuruvidaundersökainte behöva
sådanaheller behöva fruktaskall inteaffársintressen. Han att
därförTillsynsmyndigheten börrevisionsuppdraget.underuppkommer
sådanrevisorns sidoverksamhetingripamöjlighetalltid ha äratt avom

affárs- ellerråder osäkerhet vilkadetomfattningeller attart om
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möjligtingripande skall ocksårevisorn har. Ettsidointressen vara om
därigenomomfattning revisornsådansidoverksamheten attär av

innebär tillpågående uppdrag.avträda från Dettabehövariskerar att en
fastställas. Därefter måsteriskgraden måsteaktuellabörjan denatt en

omständig-riskgrad med hänsyn tillvilkenbedömning göras somav
Förtida avgång medför negativaförsvarlig.framstårheterna som

Därför förhållan-klienten. bör endastkostnader förochkonsekvenser
godtagbara.riskerdevis avlägsna vara

sigingripa revisortillsynsmyndigheten kunnaVidare bör om en ger
eller skamlig.olagligverksamheti ärsomen

omständigheterfinns andradetframhållasockså ävenskallDet att
möjligheterrevisorsbegränsarnämnda utövaattän annanensomovan

jfr medi 4§ § RevLYrkesverksamhetskravet l 5verksamhet. som
kompetensen hos denyrkesmässigaden ärgaranteraatt somavser

de praktiska möjligheter-medförauktoriserad revisorellergodkänd att
Godkännandetförhållandevis begränsade.blirmedsyssla annatattna

revisornförklaring för intressentemaauktorisationenoch attutgör en
yrkeskunnighet, personligfrågakvalifikationer iuppfyller ställda om

ikvalifikationeri övrigt. Nu nämndalämplighetallmänredbarhet och
jävsregler enligt utredningensochyrkesetiskaförening med gernormer

blirrevisionsuppdragen delsgaranti förtillräckliguppfattning atten
dels uppdragredbartomsorgsfullt och påkunnigt, sätt,utförda attett
lämplig, avböjsanledning inteeller ärför vilka revisorn annanav en

revisorn.avträdseller av
föreliggerutredningen lämnatförslagbakgrund detMot nusomav

andraförhandsbesked enligt §behov 15egentligtlängre någotinte av
revisions-verksamhet vid sidanvisshuruvidastycket RevL avenom

börmöjligheteneller inte. Dendärmedförenligverksamheten tasär
bort.

hållasutvecklat skall sidoverksamhetpraxis RNdenEnligt som
inneburitrevisionsutövning. harDetta närrevisornsåtskild frånklart

näringsidkarerevisionsverksamhet enskildsin attrevisorn utövar som
revisionsverk-klart åtskild frånhållasnäringsverksamhet måsteannan

tordeprincipkonstglas. Sammatillverkning9/96;samheten RN F av
handels-irevisionsverksamhetendriverrevisornockså tillämpas när

Enligt utredningen bör16 § RevL.aktiebolag enligtbolag eller samma
ochrevisionsutövningmellanåtskillnadnämligenprincip, annan

samband därmed tillämpas,naturligtinte harverksamhet ettsom
näringsidkare ellerenskildrevisionen såsomrevisorn utövaroavsett om

revisorn i såsidoverksamhet fårSådanaktiebolag.ellerhandelsbolagi
gällarevisionsföretaget. börfrån Dettaåtskiltsärskilt bolagfall ha i ett

Syftet medrevisionsbolag.sittregistreralåtitrevisornockså om
revisor.skall kunnabolagetregistreringen utsesär att som
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Tillsynenl O

Inledning10. l

omfattande. itillsynsuppgift idag mycket Som föremål har denRN:s är
inom för vidaverksamhet den mycketallprincip ryms ramensom

revisionsverksamhet hittills har tillämpats.begreppetdefinition somav
uppgift bedrivnaområde har i till dendetta RNhelaInom att attse

kvalitet och uppfyller höga etiska krav.håller hög Detverksamheten
auktorisations-det svenska och tillsynssystemetsyftet medprimära är

tillgodose samhällets behov oberoendehandemellertid i första att av
för den jfrrevisionsbolag lagstadgade revisionenochrevisorerexterna

med instruktion för Revis0rsnämnden.1995:666förordning§1
avgränsning begreppet revisionsverk-förslag tillutredningensEnligt av

revisionsverksamhet fortsättningsvisskall begreppetsamhet avse
avseende förvaltning och ekonomiskgranskningsuppdragendast

avtalförfattning, bolagsordning, stadgar ellerföljerinformation som av
handlingeller intyg ellerioch ettrapportutmynnar en annanensom

förligga till grund inte baraägnadtypiskt är attsettsom
tredjeutomståendes bedömningarockså föruppdragsgivarens utan en

syftet med detmed utgångspunkt frånhar skettAvgränsningenman.
verksamhetertillsynssystemet, dvs. tillochauktorisations-nuvarande

framstår särskilt skyddsvärda.samhällsperspektivett somsom ur
biträde föranledsrådgivning och inteAndra tjänster såsom annat som

granskningsuppdrag faller utanför föreslagnadenvidiakttagelser ettav
tillhandahålls marknadendessa tjänster påMångadefinitionen. avav

oregleraderevisorer. Tjänsterna i fråganäringsidkareandra ärän
särskild derasfinns någondet intesåtillvida att norm som anger

regel inte gällerheller under tillsynKonkurrenterna stårkvalitet. som
banker och andra institut står underdock inte advokater samt som

Finansinspektionens tillsyn.respektiveAdvokatsamfundets
rådgivningsverksamhetdirektivutredningensI sägs att avom

behövaomfattning skall tillåtas kan detbredd ochoförändrad
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förstärkas ellertillsynsmyndighetens behöverövervägas resurserom
tillsynsuppgift.uttryckligen begränsadet kan finnas skäl RNatt :som
för särskildatillsynsuppgiften får betydelse tvåbegränsningEn av
skall omfattasfrågan vilken verksamhetfrågor. Den är som avomena

verksamhetfrågan vilkenförsäkringsplikt. andraDen är mot
discipliningripanden skall kunna ske.

gällande ordningBakgrund och10.2

revisoreroch auktoriseradetillsyn godkändaI RN:s samtöver
disciplinärafrågorrevisionsbolag ingårregistrerade prövaatt om

beaktarevisorsområdet och särskiltinomåtgärder, följa utvecklingen
eller kan fåförhållanden harinternationellanationella och somnya

föroch revisionsbolagrevisorerbetydelse för tillsynen samtöver
jfroch revisionssedgod revisors-och utvecklingentolkningen av

Revisorsnämnden.instruktion förförordningen 1995:666 med
auktoriseradegodkända ochtillsynen säkerställaSyftet med är attatt

driver revisionsverksamhetregistrerade revisionsbolagrevisorer samt
tillsynuppfyller höga etiska krav. Dennakvalitet ochhögärsom av

det ankommerinnebär bl.a.fullständig tillsyn.kan betecknas Detta att
sinopartisk och självständig irevisorövervakapå RN äratt att en

i sin verksamhetuppsåtligenhan interevisionsutövning, gör orättatt
åsidosätter sinaeller i övrigtförfar oredligteller sättannat

nämnden harsagda följerdet sistskyldigheter revisor. Av ävenattsom
enligt godutför sina uppdragrevisionsbolagettill revisorn ochatt attse

bestämmelsernarevisorssed lagfästGodrevisorssed. är genomnumera
revisorssediaktta godpåi och första stycket RevL. Kravet3 § 14 § att

revisionenlagstadgadetill endast denbegränsar sig dock inte utan
uppdrag-princip alla revisornslagstiftning igäller enligt nuvarande

facto också hansoch deutredningarrevision, rådgivning, m.m. -
allmänthans yrkesutövning ettutanföruppträdande i och i viss mån

RevL. Genom RN:slämplighetskrav enligt § 1redbarhets och 4
rekommendationer,revisorsorganisationernasföreskrifter,

godgod revisorssedstår det klartdisciplinärenden och domar att avser
sed vidrevisionssed sominkluderar godsed för revisorer och avser
sed vidredovisningssed somrevision och godutförande avserav

redovisning.bokföring och extern
Även nämnda, dvs. verksamheterdeandra verksamheter än somnu

revisionsverksamhetverksamhetannani revisorslagen benämns än
härtillsyn. tillsynenstår under Menförsta stycket RevL,15§ är

oberoende och hansrevisorns generellaförsta handbegränsad till i
kvalitetsfrågor. Dennaomfattar i princip inteallmänna redbarhet och
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omfattartillsyn. Dennabegränsadbetecknaskantillsyn annan
aktiviteterockså ärrevisionsverksamhet,affärsverksamhet än sommen

sfär.privatpolitisk karaktär enellerideellellerhobbykaraktär avav
Förtroende-avsnittetbehandlas iområdedettapåVerksamheter

sidoverksamhet.rubbande

övervägandenUtredningens10.3

omfattningTillsynens10.3

tillsynsuppgiftRevisorsnämndens avgränsas.förslag:Utredningens
sådanaendastomfattafortsättningsvisskalltillsynFullständig

bolagsordning,författning,följergranskningsuppdrag avsom
ellerellerintygi rapportochavtal ettellerstadgar utmynnar ensom

utomståendesförtill grundliggaägnadhandling attär ensomannan
föranledsbiträdeellerrådgivninglikaså annatbedömning, avsom

granskningsuppdrag.vidiakttagelser ett

revisorerauktoriseradeoch samtgodkändaverksamhetDen som
lagstadgadedensidanvidbedriverrevisionsbolagregistrerade av

gällerintedettaframhållasdockskall attomfattande. Detrevisionen är
någonskettintehar detrevisorermångaFörhelhet.branschen som

bland dehand störrei förstaverksamheten. Det ärförändring av
konsultandelen.gällerdetförändring närsketthardetbyråerna ensom

vadenligtändåtycksbranscheninommeningenallmänna vara,Den
tillförhållandeirevisionsmarknadenerfarit,utredningen att

mogenmindreellerbetraktasmåstekonsultrnarknaden mersom en
revisionsbyråema gördevissa störrebedömningmarknad. Den avsom

frånarvodenamedräknafemårsperiod kan attinomär att enman
detikommerrevisionsföretagen attför dekonsultverksamheten största

arvodesökningmedvisserligenräknartredubblas. Man ennärmaste
fall kommerbästadenna i attrevisionen,gäller attdetnär menäven

denågraför störreinnebärfördubbling. Detta attvid avstanna en
frågaperioden iunder attkonsultarvodenakommerrevisionsföretagen

arvodesintäkten.totaladentredjedeltillfjärdedelfrånöka avenen
bolagenielleranställdaantaletiocksåsigavspeglarförhållandeDetta
andelengällerbolagen attdeFör störstakonsulter.verksamma sex

tvåförmed undantag15%,till13omkringpå avliggerkonsulter
60%.respektive25%betydligtkonsulter större,andelen ärdärbolagen,

skapadetillsynsverksamhetKK:sfrånerfarenheternadömaAtt av
akutanågrai sigintekvalitetstillsynenförområdevittomfattandeett
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problem. Tyngdpunkten tillsynsverksamheti KK:s låg emellertid på
utifrån kommande anmälningar. Endast i undantagsfall rörde dessa

bristandeanmälningar kvalitet i sådan rådgivningsverksamhet som
saknar samband med revisionsutövning. I den mån sådana förekom

framförrörde de allt brister i skatterådgivning och kunde hanteras av
tillgängligkollegiet med kompetens. För RN situationen annorlunda.är

tillsynsuppgift skiljer sigRN:s på så den omfattar förutomsätt att
anmälningsärenden uppsökande tillsyn.även

har den föreningsadministreradeUtredningen kvalitets-noterat att
kontroll revisorsorganisationema nyligen påbörjat primärt siktetarsom
på den lagstadgade revisionen och andra uppdrag där tredje har ettman
särskilt uppdragen har utförts.intresse hur Men kontrollen omfattarav

tillsyn oberoendet och kan i vissa fall omfattaöveräven även
primärtrådgivning, dock kvaliteten i utfördainte rådgivningstjänster.

omfattande sidoverksamhet ställer särskildaEn krav på tillsynen.
ifordrar inte bara antal anställdaDen också särskildutanresurser

kompetens de områden bedrivs. Enligtden vad utredningen
sakna sådanaunderrättats sig RN behövs för attom anser resurser som

tillsyn dvs. fullständigkunna bedriva erforderlig tillsyn all denöver
rådgivningsverksamhet revisorer och revisionsbolag i dag utövarsom

för den Vidsträckta tolkninginom givits begreppetramen som
revisionsverksamhet.

kvalitetstillsynenOmfattningen av

Även formellt yrkesverksamhetall revisor omfattasutövarsom enom
tillsynsmyndighetens kvalitetstillsyn har i praktiken denna endastav

revisionsutövningen.omfattat själva uppställdaDet kravet
inomkvalitetstillsyn hela verksamhetsområdet vilar föreställningenpå

tilltron till revisorns revisionsutövning egentlig revision hotasatt om
verksamhet revisorn står underinte all tillsyn. Såutövar ärsom

emellertid tillsynen alltid ordnad i andra länder.inte finns exempelDet
begränsningar där lösningen har varitpå in revisorns tillåtnasnävaatt

i gengäld allverksamhetsområde, där tillåten verksamhet stårmen
fullständigunder tillsyn Danmark. finnsDet också exempel på

i och för sig inte inskränkerbegränsningar det tillåtna verksam-som
begränsar tillsynen tillhetsområdet, endast deattmen som avse

utför under sin auktorisationverksamheter revisorn ochNorgesom
samtidigt skall framhållas denFinland. svenska ordningenMen att är

ovanlig. flera länder tillämpaspå intet ordning, bl.a.I isätt samma
Tyskland. TysklandStorbritannien och I kanäven säga attman

omfattartillsynen huvuddelen verksamheten med viktigav en



Tillsynen 171SOU 1999:43

för revisorertillsynsorgaret:helhetsininte ireservation. Den utövas av
tyskarrecd denhängerWirtschaftprüferkammer. Detta samman

3rk;e understårdär varjeochyrkenreglerademed fleraordningen
rådgivnings-revisorNär utövarrespektive kammare.tillsyn enav

advokatyrkestitel,regel underdet i tex.skerverksamhet somannanen
då respektiveTillsynenSteuerberater. utövasskatterådgivareeller :av

tillsynsorganisation.

begränsad tillsynellerFullständig

funktiondess niämnts attrevisionenmedsyftet ärtillSett gesom
företagsledningeninfonnationekonomiskaåt dentrovärdighet som

skall tilltroökaddentillsynenmedSyftet äroffentligt. attredovisar ge
självständig granskareopartisk ochkompetent,till revisorn avensom

ocksåtillsynen, vilketmedsyftetprimärainformation. Detsådan
samhällets behovtillgodoseinstruktion, är attRN:sframgår avav

förutsätterrevisorer. Dettaoberoendeochkvalificerade externa
rrevisionsutöv-säkerställa revisorernasmåstetillsynen attsjälvklart att
påkrav kompetens,ställer särskildabl.a.vilketkvalitet,högning är av

enligtär intehos revisorn. Detsjälvständighetochopartiskhet
anläggasmåstesjälvklart synsättuppfattning attutredningens samma

yrkesverksamhet.i sinrevisor utövarverksamheterandrapå ensom
bör undantagasverksamhetersådanaemellertid inte attinnebärDetta
tillsynsområdetmening börutredningensEnligttillsynen.frånhelt

uppdragdvs. degranskningsuppdragen,sådelas somsätt attupp
begreppetavgränsningförslag tillutredningens avomfattas av

vilket innefattartillsynfullständigunderskall stårevisionsverksamhet,
skallverksamhetkvalitetsgranskning medanochlegalitets- annanen

allmännadetinnefattarendastvilkettillsynbegränsadunderstå
hotarfrågai inteverksamhetenochuppträdandetyrkesmässiga att

granskningsuppdragen.isjälvständighetochopartiskhetrevisorns
föreslagitsavgränsningdenkanVisserligen numot somman

i denmånfor, denaktiebolagslagen talariansvarsreglemainvända att
rådgivningfriståendebolagsrättsligt attharrevisornvalde ett ansvar,

förrådgivningsuppdragmångaItillsyn.fullständigomfattasskall enav
grund valdhandenregel på ärattrevisornanlitasrevisionsklient som

skulleavgränsningenföranläggssådant synsättrevisor. Om ett
tjänsten i frågavidarebetydligtbli närtillsynsområdetemellertid

tillhandahållsdenrevisionsklient näräntillhandahålls annanenen
skulle medföratjänst. Detta ävenfrågadetklient, äratttrots sammaom

i saknarprincipbedömning,utredningensenligttjänstersådanaatt som,
fullständigomfattaskommaskulleskyddsvärde, attsärskilt avett
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tillsyn och därmed förbunden legalitets- och kvalitetsgranskning m.m.
så tjänsterna tillhandahålls aktiebolag. Utredningen harsnart ettsom av

nämnda skäl avstått från föra dessa tjänster under fullständigattnu
tillsyn.

granskningsuppdrag följer,Med utredningen tidigare anförtett som
i avsnittet revisionsverksamhet,Begreppet skyldighet för revisorn atten
tillhandahålla revisionsklienten viss rådgivning rörande dennes
redovisning och förvaltning. Sådan revisionsrådgivning skall som

omfattas fullständig tillsyn.nämnts av
förslag tillMed utredningens avgränsning RN:s tillsynsuppgiftav

följer behov förstärkainte något RN:s tillsynsresurser.att

Vilka subjekt skall stå underlO.3.2 tillsyn

nuvarande ordningenUtredningens förslag: Den med tillsyn över
godkända och auktoriserade revisorer registrerade revisions-samt
bolag behålls.

Revisorer och registrerade revisionsbolag står under tillsyn. Driver
revisor revisionsverksamhet i handelsbolag eller aktiebolag låtautan att
registrera bolaget registrerat revisionsbolag står inte revisions-som
bolaget under tillsyn. innebär bl.a. tillsynsmyndighetenDetta inteatt
kan rikta disciplinär åtgärd direktnågon revisionsbolaget. harDettamot
bl.a. det bör införasväckt frågan generellt krav registrering.ettom

fråga behandlas i samband medDenna utredningens överväganden
Ägandeindirekta ägandet revisionsbolagrörande det se avsnittetav av

revisionsbolag. Enligt utredningens bedömning finns det inte några
bärande för tillsynen tillskäl sträcka också dessaatt ut att avse
revisionsbolag. nuvarande ordningen med tillsyn godkändaDen över

registreradeoch auktoriserade revisorer revisionsbolag behålls.samt
verksamhet på bolagHar revisorn sin registrera bolagetsatt utan att

hittillsrevisionsbolag, skall således inte bolaget endastutansom som
revisorn stå under tillsyn.

Revisionsverksamhet och försäkringsplikt10.3

Försäkringskravet begränsasförslag: till sådanUtredningens
verksamhet omfattas utredningens förslag till definitionsom av av
begreppet revisionsverksamhet.
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skalldetsåkonstruerat sätt attförsäkringssystemet ärnuvarandeDet
revisionsutövningfönnögenhetsskador vid utanbaraintetäckakunna

deninomverksamhetvid allskadorsådanaockså rymssomannan
revisionsverksamhetbegreppetdefinitionenvidsträcktanuvarande av

RevL.19 §
innehavarendetpraktiken så ärifungerar attFörsäkringssystemet

ellernäringsidkareenskildsåsomrevisornrevisionsrörelsenav
ellerrevisionsbolagregistreratdetta ärrevisionsbolaget oavsett om
ellerrörelsenisamtligaförkollektivtförsäkringtecknarinte som

sysselsattai bolagetandraochrevisoreranställda personer.bolaget
RevLstyckettredjei 14§bestämmelsentillknyterDetta system an

anställda skatte-arbete t.ex.biträdetsförrevisorvilkenenligt svarar
skallFörsäkringen utgörasm.tl..organisationskonsulter avoch

förrnögenhetsbrotts-ochförmögenhetsskadaansvarsförsäkring mot
RN.godkäntsharvillkorenligtskada avsom

föreskriftersinaiutgångspunkt har RNordningMed denna som
lägstadetskalafastställt1997:1RNFS anger16 § somen
olikamedrevisionsföretagförårgällaskallförsäkringsbelopp persom

antaletvilketrevisionsföretag iFörrevisorer.verksammaantal
skallunderstiger 50femöverstigerrevisorerverksamma men

basbelopplägst 200försäkringsbeloppmedgällaförsäkringen ett om
antaletUppgårförsäkringsår.basbelopp400ochskada perper

medgällaförsäkringenskall ettflerellertill 50revisoreranställda
basbeloppoch 600skadabasbelopp200lägstförsäkringsbelopp perom

försäkringsår.per
inomdriverrevisionsbolagochrevisorer ramenverksamhetAll som

omfattas,definitiondagensenligtrevisionsverksamhetbegreppetför
verksamhetförsäkring. Dennapåkravetinledningsvis sagts, avsom

Dettarevisionsbyråema.mellanjämförelsevidomfattningivarierar en
ikonsulterverksammabolageniantaletjämförelsevidframgår aven

bestämmaförvaltsmodell attDenrevisionsbyråema.de somstörsta
skillnader. Somtill dessahänsynintedockomfattningförsäkringens tar

omfattningkonsultverksamhetensiskillnadernaframgåtttidigare är
den60%konsulterandelen närmarebolagnågot utgör avbetydande. I
fallandramedan ikonsulter,ochrevisorerarbetsstyrkantotala av
heltsaknasbyråernågra15%. Iomkringpåliggerkonsulterandelen

revisorerna.sidanspecialistpersonal vid av
huvudsakbygger iförsäkringsmodellen attnuvarandeDen

rådgivningstjänstertillhandahållerrevision samtrevisorerna utövar
skatteområdena. För attochorganisations-redovisnings-,inom

principiförutsätts attsättfungera avsettkunnaskallmodellen
högalltförirubbasinterådgivningochrevisionmellanförhållandet
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grad. Den nuvarande utvecklingen på revisionsmarknaden mot en mer
eller mindre mogen marknad och ökad rådgivningsverksamheten
kan innebära försäkringskyddet det i anspråk för skadoratt tilltasom
följd rådgivningsverksamheten, inte kommer täcka förmögen-attav
hetsskada vid revision, vilket dess huvudsyfte.är

Lagfäst krav på säkerhet eller försäkring förmögenhetsskadamot
bör, enligt utredningens uppfattning, inte omfatta andra verksamheter

sådana samhällsperspektiv framstårän särskilt skydds-ettsom ur som
värda och samhället den offentliga tillsynen skallsom genom
säkerställa hög kvalitet och uppfyller högaär etiska krav. Detav

försäkringskravetnuvarande vilar också på denna föreställning.
Utredningens förslag till avgränsning begreppet revisionsverksamhetav
bör därför få genomslag försäkringsplikten.även Kravet på
försäkring bör således begränsas till omfatta granskningsuppdragatt

förvaltningavseende och ekonomisk information följersom av
författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och iutmynnarsom en

eller intyg eller handling ägnadrapport ett är utgöraatten annan som
bedömningsunderlag för också uppdragsgivaren, dvs.än tredjeannan

likaså rådgivning eller biträde föranleds iakttagelserannatman, som av
vid granskningsuppdrag. Annan rådgivningsverksamhet skallett
däremot inte omfattas krav försäkring.på En sådan avgränsningav av
försäkringsområdet kan också medverka till lösning det problemen av

utredningen inledningsvis har pekat på.som
Behov säkerhet i form ansvarsförsäkring förmögenhets-motav av

skada och förmögenhetsbrottsskada föreligger givetvis fortsätt-även
ningsvis för den rådgivningsverksamhet enligt utredningenssom
förslag inte längre skall omfattas revisorslagens krav forsäkrings-av
skydd. emellertid regelDet revisionsföretagens ansvarsför-är att
säkringar, i fall det gäller de revisionsföretagen,när vidastörrevart
överstiger de försäkringsbelopp följer författningsregleradedensom av
skalan. beror i första hand skalanDetta i fråga skallatt ettses som
uttryck för vad minst kan fordras det gäller forsäkringsskyddet.närsom

förslagDet till avgränsning försäkringsområdet utredningenav som
lämnar innebär emellertid revisionsföretagen ändå måste sittatt överse
försäkringsskydd.

övergångsregler behövs för försäkringsskyddet skall omfattaatt
eller täcka skador har inträffat före ikraftträdandet desom av nya
reglerna anmäls först efter denna tidpunkt. Sådana föreskrifter kanmen
RN meddela med stöd det generella bemyndigande finns i denav som
föreslagna 30 a
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discipliningripandeochRevisionsverksamhetlO.3.4

medingripamöjlighetennuvarande attDenförslag:Utredningens
siniuppsåtligenrevisor gör orättåtgärderdisciplinära mot somen

felhandlingartill sådanabegränsasfortsättningenskall iverksamhet
revisionsverksamhet.i sinrevisorn görsom

revisoråtgärder ärdisciplinäramed motingripaMöjligheterna enatt
verksamhet.sinbegår irevisornfelhandlingartillbegränsadeinte som

handlingarandragrundföljakanDiscipliningripanden även somav
§ RevL.följer 22denna. Dettautanförrevisorn gör av

ellerverksamhet sättsini annatuppsåtligenrevisor orättGör en
ellergodkännandetupphävaRevisorsnämndenskalloredligtförfar

innebäroredligtförfar attpåUttrycket sättannatauktorisationen.
bl.a.Så harprivatliv.revisornspåtillämpaskan ävenbestämmelsen
i sinuppgifteroriktigalämnatårföljdunderrevisorskett när avenen

103/86.REVDnrsjälvdeklaration KK
stycketi förstavad sägsänpå sättrevisor annatOm somen

meddelas.varningfårrevisor,skyldighetersinaåsidosätter som
privatarevisornsocksåpraxisenligtomfattarrevisorsomUttrycket

aktualiseratsharbestämmelse närÄven dennatillämpningen ensfär. av
självdeklaration.sinupprättandetvidklandervärtförfaritharrevisor av

grundpårevisoråtgärderdisciplinära motriktaMöjligheten enatt
ingenprincipiverksamhetsini görhan görfelhandlingar somm.m.av
eller irevisionsutövningiskettförsummelsen harellerfeletskillnad om

avgränsningtillförslagUtredningensrådgivningsverksamheten. av
endastkriteriumemellertid attharrevisionsverksamhetbegreppet som

särskiltframstårsamhällsperspektiv somverksamheter ettursom
tillsynenoffentligadensamhälletochskyddsvärda genomsom

skallkravetiskahögauppfyllerochkvalitethögärgaranterar av
tillrådgivningFriståendetillsynen.offentligadenomfattas av

hainteklienter har ettandratill ansettsrådgivningochrevisionsklienter
integenomförs,förslagetRN,innebärskyddsvärde. Det attsådant om

verksamhetsådan ärsäkerställauppgift attha i avattkommerlängre att
intedetDärmed kommerkrav.etiskahögauppfyllerochkvalitethög

huruvidagrund för RN avgörarättslig attnågon enfinnasheller att
ellerfelhandlingbetecknaskanområdedettahandling inom som en

oredlighets-tilldiscipliningripande begränsasför renainte. Utrymmet
fall.

anledningioch revisornuppdragsgivarenmellan avKonflikter
denenligtlösas gängsehittillsfårrådgivningutförddåligt somm.m.

domstol.vid allmänskadeståndtalanvägen omgenom





177SOU 1999:43

Ägandet revisionsbolagen11 av

Inledning1 1.1

Utredningsuppdraget

bör de regler imeningregeringensEnligt översyn görasen av
ägandet de registrerade revisionsbolagen.reglerarrevisorslagen avsom

Översynen revisionsbolagen.omfatta de icke registrerade Iskall också
problemanalysera de och frågeställningaringåröversynen att som

och tillsynsmyn-säkerställa revisorns oberoendegällerfinns detnär att
effektiv ägandetillsyn indirektmöjligheterdighetens utövaatt en om

tillåts.

till tidigareförhållandeändring praxisEn i

ochregistrerade revisionsbolagrevisionsbolag;slagfinns tvåDet av
först nämnda slagetrevisionsbolag. Detregistreradeicke av

till revisor. Dettatill detkan i ärrevisionsbolag utsesmotsats senare
revisionsbolag. Bestämmelserför registreramotivetockså att om

ickeochfinns i 9-11 § § RevLrevisionsbolagregistrerade om
revisionsbolagregistreradeFörrevisionsbolag i 16 § RevL.registrerade

ickeägandet.reglerar Förbestämmelserrevisorslagenfinns i som
bestämmelser inte i lagensådanarevisionsbolag finnsregistrerade utan

myndighetsföreskrifter.i
skallrevisionsbolagskall få registrerashandelsbolagFör att ett som

godkända ellerskallbolagsavtalet bolagsmännendet framgå att varaav
registrerasaktiebolag skall fårevisorer 10 §. Förauktoriserade att ett

fjärdedelarframgår minstbolagsordningenkrävs det att treatt avav
ellergodkändafjärdedelar röstetaletmed minstaktierna ägstre av av

övriga aktierochauktoriserade revisorer ärägsatt sompersonerav
i bolaget l §.verksamma 1
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avseende ägande revisions-i RevLochtolkat llhar 10RN av
förutvarande tillsynsmyndigheten, KK,denbolagen sätt änett annat

bestämmelser i den då gällande 1973 årsmotsvarandetolkade
ägarbestämmelsema i årstillämpning 1973Vidrevisorsförordning. av

föreskrifter för auktoriserade ochochrevisorsförordning KK:s
revisionsbolag interespektiverevisionsbolaggodkända som var

genomsynsprinciptillämpade KKgodkändaauktoriserade eller somen
revisors ställe ochträda ikundebolag ägareinnebar att ett varaen

tillägarbolaget i sinförutsättningunderrevisionsbolag turtill attett
revisorer indirekt ägande.kvalificeradeägdeshundra procent av

ellerslagit fast aktiernaapril 1996denbeslut 25har i tvåRN att
fysiskaskall direktrevisionsbolagregistreradei ägasandelarna av

till godkändabegränsninginnebär lagtextensnämndenEnligtpersoner.
andelarjuridisk inte fårrevisorer ägaauktoriseradeoch att personen
analogiockså uttalat iharbolag. RNsådantieller aktier attett man

registreradeägandet defråganställningstagande imed sitt om av
de ickeskall gälla också förmotsvarandeförtagit ställningbolagen att

innebär inte heller kanDettarevisionsbolagen.registrerade att man
kanhelägt dotterbolagrevisor viakvalificerad ägagodta ettettatt en

dvs.kvalificerade revisorer,Endastrevisionsbolag.registreraticke
revisions-icke registreratgodtasfysiska ägare ettavsompersoner,

Även förhållande till den praxisändring iinnebärdettabolag. somen
ägandeindirektkollegiet godtoginnebarochtillämpadeKK att avsom

auktoriserade eller godkända.interevisionsbolag varsom
till samtliganämnden skickatshardettaInformation utavom

irevisionsbolagregistreradeauktoriserade revisorerochgodkända samt
juli 1996.daterad den 5skrivelseen

har gjorthar överklagats. LänsrättenbeslutnämndaRN:s ovan
kraft.har vunnit lagaBeslutetRN.bedömning somsamma

Konsekvenser

kravinnebärrevisorslageniägarreglema etttolkningRN:s av
koncemstruktur.ägande ochrevisionsbolagensändringomedelbar av

Övergångsbestämmelserna kompletterats pårevisorslagen hartill
punktenövergångsbestämmelsemaoch 26 § §13punkternågra samt

deKompletteringen1997:1243.och SFS1996:1546SFS avserse
äldreauktoriserade enligtellergodkändarevisionsbolag ärsom

skallövergångsbestämmelsemaenligtochbestämmelser ansessom
kompletteringen,revisionsbolag. Denregistrerade senaste somsom

registreradeinnebär bl.a.januari 1998,med den 1från och attgäller



Ägandet revisionsbolagenSOU 1791999:43 av

föreregistreringar går eller under år skall2000revisionsbolag utvars
år 2000.registrerade till utgången avanses

lagändringBegäran om

Närings-skrivelse till och handelsdepartementethar ioch SRSFAR en
ändrasrevisorslagen så indirekt ägandebegärt1996 attatt av

utsträckning före ikraftträdandettillåts irevisionsbolag samma som av
finns förorganisationerna det flera legitima skälEnligtrevisorslagen.

antal revisionsbyråer har byggtocksåpåpekardetta. De stortatt ett upp
i enlighet praxis harorganisation med denoch sinsitt ägande som

tillämpningen krav påden sittochtillämpats KK att nya genomav
innebära kostnader och olägenheterkommerstrukturförändringar att

berörda klienter.ochrevisorsbranschenför
nämndens ställningstagande itill departementetframförtharRN att

uteslutanderevisionsbolag grundar sigregistreratägandefrågan avom
ochordalydelsen i 10 ll § § RevL. Lagtextensanalyspå aven

till godkända och auktoriserade revisorerägarkretsenbegränsning av
innebära andelama ellertolkning, intekan, enligt RN:s änannat att

fysiskarevisionsbolag måste direktregistreratiaktierna ägasett av
tolkning till följd denmöjligbedömer inte KK:sRN avvarapersoner.

lagregleringen.nya

gällande ordningBakgrund och1 1

för yrkesverksamhetföretagsformerAllmänt tillåtna revisorersom

personligbedriver utpräglatrevisorverksamhetDen är avsom en
hinderabsolutemellertid inte någonharkaraktär. Detta utgöraansetts

konstruktionskjuta juridiskrevisortillåta att t.ex.mot att avenen
mellan sininkl. kommanditbolaghandelsbolagaktiebolag ellertypen

föreligger andralagstiftningen inte heller påsjälv.och sig Iverksamhet
den här verksamheter-drivaförbudområden något typenattmot avav

advokatverk-i form aktiebolagpersonlig karaktärutpräglat av-
med varjesåledes revisor, i likhetUtgångspunktensamhet. attär en

företagsform.själv bestämmaharenskild företagare, rätt attannan
f°arEnligt den bestämmelsenförsta stycket RevL.framgår 16 §Detta av

näringsidkarerevisionsverksamhet såsom enskildbedrivarevisoren
revisornDärvid gäller för det falleller aktiebolag.handelsbolageller i

f°ar verksamhetbolaget intebolagsforrnen,väljer änutövaatt annan
Andramed revisors yrkesutövning.förenligsådan är ensom



Ägandet SOU 1999:43revisionsbolagen180 av

revisorsdock inte tillåtna förnämndadebolagsforrner ärän ennu
yrkesutövning.

frånsaklig ändring tagitsharFöreskrifterna i 16 § RevL överutan
revisorsförordning ochårs 23 §med § 1973jfr 17första stycket9§

motsvarande bestämmelse1986:8.revisorsföreskrifter KFS EnKK:s
år 1973 KKinnantidigare överfanns också togstaten genom- -

revisorsstadgomarevisorer i de s.k.auktorisationföransvaret avm.m.
förstadgor gälldeEnligt dessahandelskamrarna.beslutades avsom

endast irevisionsverksamhetbedrivahan fickrevisorauktoriserad att
kommanditbolag ellerhandelsbolag,ellerrörelse genomegen

villkor uppställda.bolagsformen åtskilligaBeträffandeaktiebolag. var
affärsverk-inskränkande föreskrifter bl.a.del andraochDessa en
revisorernaför de auktoriseradeanställningsförbudensamhets- och

oberoendetill stärka revisornssyftadestadgornain ihade tagits attsom
ligger tillskäl1973:26 17. Desjälvständighet seoch soms.prop.

s.k.fråga från deibestämmelsen övergrund för togsatt
i propositionenförordning redovisas inteårstill 1973revisorsstadgoma

ifrågavarandetillämpadeKK1973:26 31.se sagtssoms.prop.
godtogrevisorsförordning på såårsbestämmelse i 1973 sätt attatt man

självverksamhet och sigled mellan sinbolag i flerainskötrevisorn
uppfyllde uppställdavarje ledförutsättningunderägande,indirekt att

verksamheten.förkrav
således detförsta stycket RevLför 16 § ärUtgångspunkten är att
revisionsbolaget.och interevisionsverksamhetendriverrevisorn som

sittbolag vidgaverksamhet påsinsättakan interevisorEn attgenom
andrarörelsen omfattalåtadärigenomverksamhetsområde och även

för honom itillåtnainteverksamhetsområden ärannarssom
yrkesutövningen.

personligenrevisorndetredovisade ärattDet synsättet, somnu
mellanbolaghan harrevisionsverksamheten ettäven sattutövar om

frågaemellertid endast detgäller äri fråga,verksamhetensig och om
Registrerasregistrerat.interevisionsbolag ärett somom

revisionsverksamhet.bolagetskall utövarevisionsbolaget även anses
stycket RevL.första§framgår 15Detta av

ellerdirektsigrevisorförtillåtet attVad är engageraensom
revisionsbolag prop.registreratförtillåtetocksåbolag, ettärgenom

53.l994/95:152 s.
iföreskrifterna §15framhållasocksåskallsammanhang attI detta
gällersidoverksamhetförtroendeskadligstycket RevLförsta om

ellerverksamhetenpersonligenrevisorndet utövaräroavsett somom
verksamhetensig ochbolag mellanhon harhan eller ettsattom

verksam-revisionsbolagregistrerat utövardetifråga eller är ett somom
het.
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registreradeRevisionsbolag inte ärsom

bolag. Tillåtnadriva revisionsverksamhet ifår revisorEnligt 16 § RevL
aktiebolag.verksamheten handelsbolag och Någrabolagsformer för är

de villkoren i frågarevisorslagenföreskrifter i närmare omsom anger
uppfyllda för få drivaskallledningägande, attvarasomm.m.

har inte meddelats.sådana formerrevisionsverksamheten i
föreliggerutformad ingen begränsninglagbestämmelsenSåsom är

frågor. ingriperi dessa Bestämmelsensjälv beslutarevisorns rätt attav
former för sin revisionsverksamhet, inte iväljaendast i revisorns rätt av

Bestämmelsereller organiseras.övrigt skallförhur den ägas om
frågarevisorslagen bara meddelats ihar iledningägande, omm.m.

revisionsbolag.registrerade
revisorer denförordningen 1995:665 har RNstöd 18 §Med omav

revisorsföreskrifter skall tillämpasvissa KK:sbeslutat3 juli 1995 att av
utfärdar föreskrifter.nämnden Dettaavvaktan påvidare itills att egna

ägande revisionsbolag inteföreskrifterna i 24 §gäller bl.a. av somom
i l6§dvs. sådana bolageller godkända,auktoriseradeär som avses

föreskrifteroktober beslutatdärefter den 23 1997harRevL. RN egna
kollegiets föreskrifter. Driveri sakRNFS 1997:1. Dessa motsvarar en

revisionsbolag fåraktiebolagyrkesverksamhet irevisor sin änannat
aktieägare,beslutat endast revisorföreskrifter nämndenenligt de vara

verkställan-styrelsesuppleant firmatecknare,ochstyrelseledamot samt
direktör. begränsningar gällerDessavice verkställandeochde direktör

utseddastyrelsesuppleanterochstyrelseledamöterför ärdock inte som
privatanställ-för destyrelserepresentation1987: 1245enligt lagen om

handelsbolagyrkesverksamhet irevisor sin ända. Driver annaten
ellerfirmatecknarebolagsman,revisorfår endastrevisionsbolag vara

prokurist 4 §.

revisionsbolagRegistrerade

eller aktiebolaghandelsbolagde kravRevLI 9-11 ett ettsomanges
Till skillnadrevisionsbolag.registreraskunnauppfylla förskall att som

innehållerrevisionsbolag enligt 16 § RevL,bestämmelsernafrån om
för ägande,de villkor gällerföreskrifterlagbestämmelserdessa somom

revisionsbolag.ledning m.m. av
handelsbolagsforrndrivsrevisionsbolag i ärregistreradeI som

eller auktoriseradegodkändabolagsmännenhuvudregeln äratt
medgeRevisorsnämnden fårRevL.stycket 2förstarevisorer 10§

skallbolagsmärmenbestämmelsenfrånundantag att varaom
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beträffande viss bolagsman 10 § andra stycketrevisorerkvalificerade
RevL.

huvud-drivs i aktiebolagsformrevisionsbolagregistrerade ärI som
fjärdedelaraktierna med minstfjärdedelarregeln minst tretreatt avav

auktoriserade revisorer och övrigaellergodkändaröstetalet attägs av
andra stycketverksamma i bolaget 11 §aktier ärägs sompersonerav

verksam-från bestämmelsernaundantagmedgefårRevL. RN attom
begränsningen föraktiebolagsfonniskall bedrivasheten samt om

och röstetalethälften aktiernafall.vissa Merröstetal iägande och än av
auktoriserade revisorer ll §godkända ellertillkommaskall alltid

RevL.tredje stycket
föroch ledningsorganförvaltnings-gäller förprincipSamma som

fjärdedelarframgå minstskall detbolagsordningenägandet. Av att tre
styrelsesupp-fjärdedelarminstochstyrelseledamötema tre avav

skall godkända ellerdirektörenverkställandeleantema samt vara
beslutsför endast destyrelsenochrevisorer, ärauktoriserade om

tillsammansauktoriserade revisorernagodkända ochnärvarande
förstasammanträdet 11 §röstetalet vidmajoritetrepresenterar aven

Även medge undantagkan RNhäroch 3 RevL.stycket 2 men en
styrelsesupp-majoritetochstyrelseledamötemamajoritet en avav

revisorer.godkända eller auktoriseradealltiddockskallleantema vara
ochi huvudsak 18 19bestämmelserredovisadeNu motsvaras av

skiljer det harVadrevisorsförordning. öppnatsärårs att1973 ensom
iblikvalificerade revisorer ägareandramöjlighet för attän

formdrivs iför sådana bolagledningenioch deltarevisionsbolag som
måstehanställs sådanaktiebolag. krav ägare ärDet attensomav

delägare inteförMotivet ärbolaget.iverksam att somenvara
i revisionsbolagetverksam värnamåste ärkvalificerad revisor attvara

passivaoberoenderevisionsbolagets stänga uteattgenomom
366.56 och SOU 1993:631994/952152kapitalplacerare prop. s.s.

övervägandenUtredningens11.3

i lagbör finnasägandeRegler11.3.1 m.m.om

förvaltningägande, ledning,förReglernaförslag:Utredningens
framgårevisionsbolag skallicke-registrerade avm.m. av

revisorslagen.

vadvillkorbl.a. kan omfattavilketnäringsverksamhet,Föreskrifter om
offentligrättsligtill sådannormalthörledningochgäller ägande
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regeringsformen meddelaskap. 3§ RFenligt 8lagstiftning som
kap. § dock inte tvingande förBestämmelsen i 8 3 RFlag. ärgenom

kap. får riksdagen i lagMed tillämpning 8 7§ RFriksdagen. av
förordning meddela föreskrifter iregeringenbemyndiga att genom

ämnet.
regeringsformens bestämmelserdenanledningMed nya omav

lagstiftningsärendet följdlagstiftningfördes inormgivning om en
godkännandeför och auktorisationinte reglernadiskussion avom

skall primärarevisorsförordning höra till detårsi 1973revisorer anses
riksdagen. vissa revisors-därmed beslutas Förochlagområdet av av

det föreligger krav påkonstateradesbestämmelserna ettatt numera
tystnadsplikt för övrigtrevisorer. Iföreskrifterlagforrn t.ex. om

fall principerna för godkännande ochiförstannade att vartman
behöver underställas riksdagen seauktorisation revisor prop.av

95.l975:8 s.
också ifråga verksamhetlagstiftningsärenden harflera ärI somom
juridiska vilka endast fårkategorispeciellförbehållen personer,aven

verksamhet, ifrågasatts inte sådanadennajustutöva typ omav
lagområdethänföras till den del det primärastället börföreskrifter i av

delegera föreskriftsrätt tillmöjlighet sinsaknardär riksdagen att
lagområdet seobligatoriska i kap. 2§ RFdvs. till det 8regeringen,

fondkommissionslag i l978/79:9; bet.tillförslag prop.ny
anförtssådant ställningstagande harskäl förSoml978/79:NU50. ett

betydelse inte bara med avseende påavgörandeföreskrifterna haratt
kanunderlåtenhet följa demverksamheten,drivatillståndet utan attatt

juridiska måste upplösas.denfå till följdockså att personen
finns för antagandetbedömning inte stödutredningensEnligt att

för det gällerfriare former ägandetillåtariksdagen närattavsett m.m.
har irevisionsbolag. Visserligenregistreradeintebolag ärsom

lagforrn.grundläggande regler ibörframhållitslagmotiven att ges
skettreglering ägandedengivetvis förtalarDetta att somav m.m.

skulleuttömmande. såkan Motrevisorslagen också attses somgenom
syftena bakom denförhållandetemellertid dettalarfallet att ett avvara

förförbudetmjuka det tidigarei viss månrevisorslagen att uppvarnya
såvälingå ägarkretsen irevisorer ikvalificeradeandra attän

revisionsbolag.revisionsbolag andragodkändaauktoriserade somsom
professionaliseringenupprätthålls alltsedanförbud har ocksåDetta av

detta sekel.i börjaninleddesrevisorskåren av
enskildes handlingsfrihet i frågadenbegränsarFöreskrifter omsom

revisionsföretag hörledningochägande, förvaltning ettt.ex. avm.m.
tillrevisionsbolag eller intefråga registreratföretaget i äroavsett om
tillregistrerade revisionsbolagVisserligen stårlagområdet.det primära

myndighet.under tillsyn ochregistrerade bolag RN:sickeskillnad från
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lagfästa ägarvillkoren förgrunden låta deenbart på denMen att
inte för de icke registrerade framstårrevisionsbolagenregistrerade men

bakgrund lagstiftarensärskiltövertygande,inte överattmot avsom
låta de få liberalahahuvud aldrig övervägt atttaget senare mersynes

Även systematiskt framstår regleringenförra.deägarregler än rent som
otillfredsställande.

därför grundläggande bestämmelserföreslårUtredningen att om
ledning registreradeoch ickeförvaltningvillkor för ägande, m.m. av

Bestämmelserna bör utformas med förebildlagform.revisionsbolag ges
meddelat § RNFS 1997:1.föreskrifter se 4i de RN

handelsbolag krävs bolaget registrerasbolag skallFör attatt ett vara
oberoendeuppkom handelsbolagTidigarehandelsregistret.i ett av

registreringinnebär det-registreringsåtgärder. Dettavidtagna att om
driva näringsverksamhet i enkeltfullt möjligtinte sker är attnumera-

enkelt bolagrevisorslagendärför framgåbörbolag. ävenDet attav
företagsforrnnäringsverksamhet möjligenskildförinom är enramen

handelsregisterlagen jfr med1974: 157punkten 4för revisorer se 2 §
handelsbolag och enkla bolag.1980:11023 lagen§ om

handelsbolageller enkelt bolag,näringsverksamhetenskildEn ett ett
revisions-eller vilket revisoraktiebolag i vilkeneller utövarett en

beteckning omfattarrevisionsföretag. Dennabetecknasverksamhet bör
revisionsbolag.registreradeäven

ägandeIndirekt1 1.3.2

ägande revisionsbolag skallIndirektförslag:Utredningens varaav
indirektrevisor får direkt ellerinnebärtillåtet. Detta att genomen

bolag. sådanti sådant Ettbolagsmandelägare ellerbolag ettvara
verksamhetdock intebolag får äninskjutet utöva annan

naturligtverksamhet harsådanochrevisionsverksamhet ettsom
skall drivaägarbolagetabsolut krav pådänned. Någotsamband att

bolagettillräckligtställs inte Detrevisionsverksamhet är attupp.
möjligt skjuta indock interevisionsföretaget. Detenbart är attäger

ägarbolag.konsultbolagrenodlatett som

för reglering revisorernasmotiveninledningsvis redovisadeDe en av
hinder för tillåtalagt något ihar hittills inteyrkesverksamhet vägen att

självenskild företagare,med varjelikhetrevisorn, i attannan
bedrivaverksamhet. han valtför sin Harföretagsformbestämma att

gällerrörelseregleraktiebolagsforrn har deiverksamheten somm.m.
för ochmed undantagtillämpats,allmänhet ocksåför i ägar-aktiebolag
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varit tillåtet för revisorsåledeshar sättaledningskretsen. Det atten
yrkesutövning revisormellan sinjuridiskaeller flera sompersoneren

aktieraktiebolag i sinhelägtsjälv, ägeroch sig turettt.ex. somgenom
förutsättning ocksårevisionsbolag underandelar ieller attett osv.

kvalificerade revisorer ellerbolagsmänellerdelägare ärövriga av
antalrevisionsbolag.helägda Ettrevisorerkvalificerade stort

isitt ägande och sin organisationockså byggtharrevisionsbyråer upp
praxis.med dennaenlighet

flera juridiskaverksamheten påuppdelningdåFrågan är avom en
tillförtroendetägande riskerar rubbaindirekts.k. attgenompersoner

revisionsbolagens opartiskhet ellerregistreradedeochrevisorernas
effektiv tillsyn.möjlighetereller RN:s utövasjälvständighet att en

svåröverskådligtomfattande ochtillsynshåll harFrån ettsagts att
förekommer i flerasärskilt detrevisionsföretagägande närindirekt av -

för tillsynsmyndighetenmerarbeteadministrativtled skapar ett som-
styrelse-sammansättningen ochkontrollera bl.a. ägarehar att av

verksamhet.inte driver otillåtendessaochbolageniledamöter att
alltkommerbli alltför omfattandeägandeindirektaTillåts detta en

administrativadenfå läggas påtillsynsresursemadel attstörre av
tillsynsverksamheten. Ioperativadel på denmindreoch allttillsynen en

tillsynsresurserfördelning tillgängligasådankanförlängningen aven
minskar.för branschen Enförtroendeallmänhetensleda till att

organisationsstruktur torde,kompliceradetill dagensorsakbidragande
branschenutbud tjänsterallt bredaredetenligt RN, numerasomavvara

egentlig revision.verksamhetsområdetutanförtillhandahåller
följande. Fleravadillustreraexempel ärsagtsEtt sägs som nusom

aktiebolagaktiebolagsitt ägerbildar ettrevisorer gemensamtsomvar
dotterbolag.antal Ettaktiebolag annatäger ettäger ett somsom

följande. Flerasvårigheternämndaillustrera ärexempel sägssom
aktiebolag.aktiebolagsittbildar äger ettrevisorer gemensamtsomvar

ägdaaktiebolag och detrevisorernasaktiebolag gemensamtDessa -
kommanditbolag. Detibolagsmänvidareaktiebolaget ettär-

komplementär.aktiebolagetägda ärgemensamt
förindirekta ägandet talar intedetfått attutredningenbildDen av

sambandhand hari förstaorganisationsstrukturernaikomplexiteten
rådgivningstjänstersortimentbredarealltutvecklingenmed ett avav

Visserligenrevisionstjänsterna.egentligadevid sidan avm.m.
iverksamheten revisionhar lagtrevisionsföretagdet ettförekommer att

andraeller flerarådgivningsverksamheten iochdotterbolag ett
vad gällerolika inriktningmedenheterlikasådotterbolag, att

fristående dotter-drivsrevisionsverksamhetenochrådgivnings- som
dotterbolag enbart harexempel kan storabolag. Som nämnas som

exempelfinnsklienter. Detbolag äveninternationella som
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uppdelning flera bolagdvs. revisions-trots attmotsatsen, utan
verksamhet. Utredningen bedömer emellertidföretaget driver breden

det samlade tjänsteutbudetdet främst andra faktorer haränäratt som
revisionsföretagensbetydelse för komplexiteten i struktur.

omständighet den strukturomvandlingavgörandeEn är som
de tiogenomgått under till tjugo åren. Underbranschen har senaste

antal fusioner eller uppköp skett. dettaperiod har Idenna ett stort
namnskydd firma bl.a. fått till följdsammanhang har behovet attav

avregistreras behålls vilanderevisionsbyråer inteuppköpta utan som
anställdaverksamhet och förs till köparbolagetdotterbolag medan över

dotterbolag.eller dess
för goodwill.avdragsrätten kunna utnyttjafaktor FörEn är attannan

under tid uppköpta bolag dotterbolag.behållsdenna avdragsrätt en som
köpeskillingenovanligt vid förvärvinte hellerDet görsär att ett

revisionsbolagetförvärvade utvecklas ekonomisktberoende hur detav
övertagandet.bestämd tid efterunder vissen

försärskilt villkoren SPP, innebär det mångaPensionsreglema, att
fler bolag för anställda.nödvändigt ha de Detgånger blir än ärettatt

i bolag ha anställda delsenligt SPP-reglemainte tillåtet att samma som
utanförs.k. fripensioner SPP-planen.har dels harSPP,

kunna minimera beskattning-för bolagsbildningarAndra skäl är att
risktagandet för delägarna.det ekonomiska Detoch begränsa senareen

i handelsbolagsfonn.verksamheten bedrivsaktuellt närär
kunna föra upparbetadeockså intressefinnsDet att överett av

verksamhet till delägarna underrevisionsbolagetsvinstmedel från
oberoende de andra, själv skalldelägaresådana former varjeatt av
skall användas, utdelningvinstrnedlenbesluta hurkunna t.ex. somom

bl.a. har betydelsepension.eller Detta,eller lön storsom ursom som
delägare exempelvisvarjebeskattningssynpunkt, uppnås sätterom

revisionsbolaget.aktiebolag mellan sig ochett
indirekt ägande revisionsbyråematillinnebär möjlighetenVidare att

lösa äldre samtidigtsmidigt kan delägareförhållandevispå sätt utett
delägare till för dem rimligför inmöjligheter öppnas att ta nya ensom

insats.
Även ligger bakom koncemstrukturemaomständigheterde somom

allmänhet bygger på rationellaindirekta ägandet ioch det övervägan-
dettaanledning ifrågasätta utesluter givetvisdet inte finnsden attsom

Lagstifta-framstår konstlade.finns formerinte det ävenatt som som
neutrala Skatteregler det gäller valskapaambition har varit närattrens

såvälskillnader kvarstår dock, vilket innebärföretagsfonn. Vissa attav
handelsbolag/kommanditbolag har användsochaktiebolag använtssom

i syfte få beskatt-för reglerna såförsöka kringgå attatt en gynnsam



Ägandet revisionsbolagenSOU 1999:43 187av

otvivelaktigt del fall leda tillkan imöjligt.ningssituation Detta ensom
indirekt ägande i flera led.ägarstrukturer medkomplexa

på flera juridiskaverksamhetenuppdelningEn personer genomav
sig omedelbar förinnebär inte i någon faraägandeindirekts.k. att

de revisionsbolagensoch registreradetill revisorernasförtroendet
Årubbas. andra sidan går det intesjälvständighetelleropartiskhet att

bolag grunduppdelning på antalsådanifrånbortse ett stortatt aven
begränsa möjlighetermedför kan RN:sdettamerarbete utövadet att en

få betydelse för omgivning-givetvis i sinkaneffektiv tillsyn. Detta tur
revisionsbolagens opartiskhet ochochför revisorernasförtroendeens

fört det gällerutredningen framförslagsjälvständighet. Det när
fullständig tillsyn inte längre skallemellertidinnebärtillsynen att

revisionsverksamhet i begränsad mening,verksamhetomfatta änannan
revisionsutövning. innebär ändradeDettaprincip revisornsidvs.

tillsynsverksamheten.förförutsättningar
detreglerna ägande ändras såmening börutredningensEnligt attom

ägande tillåtet. skall såledesindirekt Detuttryckligen framgår äratt
ellereller bolag delägaredirektför revisorertillåtet att genom varavara

uppfylla deVarje ägarled måsterevisionsföretag.ibolagsman ett
ägande, verksamhetförgrundläggande kraven m.m.

för revisorskall möjligt dendetutredningenEnligt är attvara som
harrevisionsverksamheten och verksamheterparallellt med ettsom

sidoverk-verksamhetdärmedsambandnaturligt utöva även annan
rubbadock. Sidoverksamheten får integällerbegränsningsamhet. En

revisionsverksamhet irevisorsyrket.för Förförtroendeallmänhetens
förslagdärvid enligt utredningensgällernäringsverksamhetenskild att

samband därmed skallnaturligtinte harverksamhet ettsomannan
i rörelse. Dettaskalldvs.avskild från denna, utövashållas separaten

tillsynenhar utvecklats ipraxismed denocksåöverensstämmer som
näringsverk-affärs- ellerutövanderevisornsgällerdetnär annanav

revisions-naturligt samband medharverksamhetsamhet. En ettsom
revisionsverk-rörelseidock förenasfårverksamhet samma som

principskall irevisionsverksamheten i bolagrevisornDriversamheten.
gälla.reglersamma

själv ochbolag mellan sigskjuterrevisorninnebär,Detta ettom
inteinskjutna bolaget såvida detdetverksamheten,den ävenattegna

tillåtetrevisionsverksamhet.driva Detägarbolag måste ärenbart är ett
revisionsverksamhetenjämte äveninskjutna bolaget utövaför det att

därmed. Sidoverk-naturligt sambandharverksamhetsådan ettsom
tillåtet förinte hellerdock inte Detbolaget ettsamhet får utöva. är

verksamhet harendast drivaägandetbolag ettsådant utöveratt som
förhindrasrevision. Härigenomutövandetmedsambandnaturligt av

ocksåsidoverksamhetbolaginskjutetsådant utövar utaninte bara ettatt
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konsultverksamhet. blir härigenomrenodlat driver Det intedetatt
revisionsverksamhet skall kunna ägandelängre möjligt att genomen
verksamhet.underordnas en annan

registrerade revisionsaktiebolagen tillåtsdet gäller deNär även
kvalificerade revisorer ingå i ägarkretsen.andra än attpersoner

frågadessa i det indirektabedömningUtredningens är att personer om
innebär dessa skall halikabehandlas.ägandet skall Detta även ägareatt

mellan sig självabolag och sin verksamhet iskjuta inmöjlighet ettatt
nuvarande kravet dessarevisionsbolaget. Det påregistreradedet att

revisionsbolaget förtydli-i bör därvidskall verksammavarapersoner
de skall yrkesverksamma iframgå lagenskallDet att varaavgas.

ägarförhållan-företag grundeller irevisionsbolaget annatett som av
gemenskap revisionsbolaget.affärsmässigaden ingår i somsamma

kvalificerad revisor kan emellertid definitiondenEndast är persom
enligt revisorslagen. Om andrarevisionsverksamhet änutöva personer

bolag finns såledesskjuter in det ingetrevisorerkvalificerade ett
bolaget någon verksamhet.inskjutnaför det utövaattutrymme annan

ägarbolag.såledesDetta måste rentettvara

ägarinflytande begränsas inteRevisorernasl 1.3.3

ägandeindirektvid

Indirekt ägande innebär inte någonbedömning:Utredningens
ägarinflytande.revisorernasreglernakonflikt med om

skall minst fjärdedelar aktiernaandra stycket RevLEnligt §ll tre av
röstetalet godkända ellerfjärdedelarmed minst ägastre avav

tredje styckethuvudregeln. Enligtauktoriserade revisorer. Det är
skälRevisorsnämnden det finns särskildaparagraf får omsamma

hälften aktierna ochkrav.från detta Mermedge undantag än av
auktoriseradegodkända elleralltid tillkommaskall dockröstetalet

revisorer.
indirekt ägande blir det möjligtförslagGenomförs utredningens om

samtliga aktier i registrerat revisions-for juridiska äga ettattpersoner
detta sammanhang pekat påhar iRevisorsnämndenbolag. att

spädsrevisorernas ägarinflytandeleda tillkoncernstrukturer kan ut.att
revisionsbolagregistreratexempelvis bli fallet ägsDetta kan ett avom

tillsammans med interevisionsbolagregistreratett annat personer som
kvalificerade revisorer.är

registrerat revisionsbolagexempel ägerTar ett ettattman som
revisions-sin registreratrevisionsbolag iregistrerat ägertur ettsom
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de kvalificerade revisorernasbolag kommer vid genomsynen --
mindreled 50 Revisorernasägarandel i änatt procent.tre vara

påverkas däremot inte. Det ägannajoriteten i varje ledinflytande är som
skall fattas i ledbeslut och den kommer i varjedikterar vilka nästasom

minst 75exemplet alltidled i procent.att vara
innehåller inga särskilda villkor för ägandeRevisorsdirektivet av

enbart sikte inflytandet i bolaget.Direktivetrevisionsbolag. tar
tillkomma fysiskamajoritet röstetaletdirektivet skallEnligt aven

uppfyller kravenrevisionsbolag för kunnaeller attsompersoner
så sträcker sig inte kraven enligtdirektivet.godkännas enligt Längre än

hinder för indirekt ägande föreliggerii. Någotartikel 2 bdirektivet
grund indirekt ägande flera leddirektivet ienligtsåledes inte attav

till utspädning kvalificeradeleder devid en avgenomsynen
kan sådant ägande tyckas komma iägande. Däremotrevisorernas ett

ägarbestämmelsemagällande i revisorslagen. Dettakonflikt med de nu
endast det skäletAttdockförutsätter nämnts en genomsyn. avsom nyss

nuvarande ägarreglema framstår enligtde inteändringöverväga aven
motiverat.utredningen som

registrering bör införasgenerell inte11.3.4 En

samtligaförslag: Registreringbedömning ochUtredningens av
revisionsuppdragske. skall i varjebör inte Däremotrevisionsbolag

revisor huvudansvarig.yrkesverksami bolagetutses somen

revisionsföretagunder tillsyn. Andrarevisionsbolag stårRegistrerade
tillsynsmyndigheten inteinnebär bl.a.under tillsyn. Dettaintestår att

revisionsföretag inte har registrerats.disciplinärtkan ingripa mot som
bör införas generellt kravdetfråganhar väcktDetta ettom

åtgärderordningen innebär disciplinäranuvaranderegistrering. Den att
verksammade i revisionsföretagetendasti frågakan komma mot

bolag i vilka revisor ellersamtligaregistrerarevisorerna. Att en ensam
tillanknytningdriver verksamhet medandra revisorermedtillsammans

sådantbl.a. oklart vilken funktiontvekan.dock Detrevision inger är ett
vilken effekt detbolaget skulle fylla ochingripandedisciplinärt mot

iregistrering enligt bestämmelsernaförVidare krävsskulle få.
bolaget skall driva yrkesmässig revision.RevLnuvarande 9-11 att

registreringträffas krav påskullebolagdeMånga ettavsomav
ochpassiva ägarbolagverksamhetskrav,dettauppfyller inte t.ex.

konsultbolag.renodlade



Ägandet SOUrevisionsbolagen 1999:43190 av

för tillsynen iprincipgrundläggande är oavsettEn att var en
registrerat revisionsbolag ellerirevisionskoncem ett annatett-

försummelse begås skall alltidfel eller RNrevisionsföretag ett en-
gäller begår feletdisciplinärt.ingripa Dettakunna oavsett vem som

befattningshavare. fåreller Det interevisornförsummelsen,eller annan
kan ställas tillbeträffande Ioklarheterråda några vem som ansvar.

anförs dock för1994/951152 55propositionen ett argumentsoms.
disciplinärt registreratingripakunnamöjligheter mot ettRNzs att

enskild revisorsvårtreelltdetrevisionsbolag göraär attsettatt en
försummelse vid fullgörande uppdragmedhjälparesföransvarig aven

principskulle irevisionsuppdraget. Sammasjälvautanför argument
revisionsbolag.samtliga Detregistreringföranföras ärkunna aven

får ingå iandra revisorerberoende änknappast att personerav
revisionsbolag motiveradestill registreradeBegränsningenägarkretsen.

revisionsbolaget vissadisciplinärtingripakunna närbehovet motattav
ägarkretsen inte personligenuppmjukningentill följddelägare avav

dettaingripande bolagetSyftet medtillsyn. attstår under ett mot var
tillsyn.inte står under Dende delägareträffaskulleindirekt även som

bolagets registreringupphävandesanktionenyttersta somav-
bolaget tillfinns möjlighet atttvingadetinnebärrevisionsbolag att en-

delägare.med dessasiggöraatt av
utredningensområde enligtdetomfattningengällerVad somav

tillfullständiga tillsyn begränsas dettaunder RN:sskall fallaförslag
informationoch ekonomiskförvaltningavseendegranskningsuppdrag

eller avtal ochbolagsordning, stadgarförfattning,följer somavsom
typiskthandlingintyg ellerelleri rapport ett somutmynnar en annanen

bedömningarför utomståendestill grundliggaägnad attärsett en
föranledsbiträdeellerrådgivninglikasåman, annattredje avsom
fullständigaUtanför dengranskningsuppdraget.vidiakttagelser

avgränsningenföreslagnaenligt denfaller oavsetttillsynen om-
revisornandra i vilkaalla uppdrageller interevisorvaldrevisorn är -

revisionsteknikereller använder siggranskareuppträdervarken avsom
innebäranvändas för tredje Dettaskallintehanseller där rapport man.
anfördaåsyftas deniförsummelsereventuellasådanaatt ovansom

Revisorsnämndensomfattasheller kommerintepropositionen att av
utpekats därmed också iinledningsvisproblem ärtillsyn. Det som

undanröjt.princip
därdet kan finnas situationerinteemellertidutesluter ettattDetta

förekom-områdetdet skyddsvärdaansvarsutkrävande försvåras. Inom
gransknings-också andrarevisionsuppdragegentliga utaninte baramer

avsedd förelleri intyg rapportuppdrag ettutmynnar enm.m. som
praktikenisådant uppdragutesluter inteUtredningentredje att ettman.

revisionsbyråspecialister påandrautföras änkan komma att enav
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alltid debyråns sådan situation går det interevisorer. I skälaven som
i vissnedan via biträdesregeln §14 RevL revisor pågöraatt enanges

för specialistens fel eller försummelser.byrån ansvarig
revisionsbyråer, där verksamhetenI små enskildutövas som

med revisor och någon eller någranäringsverksamhet assistenteren
utredningens bedömning regel ingaföreligger enligt praktiskasom

revisorn reellt ansvarig förmedsvårigheter fel ellergöraatt
i de uppdrag skallmedhjälpama begårförsummelser omfattassomsom

däremot grundbyråer kan dettillsynen. antaletI större storaavav
anställdaanställda revisorer, specialister/konsulterrevisorer,delägande

detansvarsutkrävande kompliceras. När gäller registreratsådant ettett
föreslagit bolaget varjeutredningen förhar irevisionsbolag uppdragatt

skall de i bolaget yrkesverksammarevisionsverksamhetsin utse en av
motsvarande ordninghuvudansvarig. En börrevisorerna att vara

revisionsverksamhet i icketillämpas revisor registreratutövar ettnär en
revisionsbolag.

Revisorsnämndens genomförarätt11.3 att

revisionsföretagundersökning hos ett

Revisorsnämnden skall ha befogenhetförslag:Utredningens att
revisionsföretag.hosförhållandenaplats inspektera ett

skyldiga låtarevisionsbolag Revisorsnämndenoch vidRevisorer är att
och övrigabokföring handlingar hör tillgranska akter,sin tillsyn som

uppgifter behövs förde tillsynen §verksamheten lämna 20samt som
inspekteraplats förhållandenabefogenhet hosRevL. Någon att ett

inspektioner irevisionsföretag har inte nämnden. Sådana genomförs
revisionsföretaget.elleröverenskommelse med revisorndag efter

nämnden kanemellertid sådana behövaFörhållandena kan attvara
skallundersökning Enligtsådanensidigt äganäravgöra rum.en

för nämnden genomföradärför införasutredningen bör rätt atten en
nödvändigt.nämnden det Detta innebärundersökningsådan när anser

nödvändigt för tillsynen.det skallatt vara
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Upplysningsskyldighet för vissa företag11.3.6 som

tillsynstår underinte

koncerningår iFöretagförslag: ettUtredningens somsom samma
grund ägarförhållanden ellerpåellerrevisionsföretag avsom

affärsmässiga gemenskapiingåfårnamnlikhet somsammaanses
de inte omfattasskyldiga,skallrevisionsföretaget även avomvara

begäran lämna nämndeneftertillsyn,Revisorsnämndens att
och därmed sammanhängandeverksamhetsinupplysningar om

tillsynbehöver för sintillsynsmyndighetenomständigheter översom
revisionsbolag.registreradeochrevisorer

revisionsbolag skyldiga lämnaregistreradeoch är attRevisorer
för tillsynen 20 RevL.behövs §uppgifterdeRevisorsnämnden som

revisionsgruppingår ioch företagrevisionsföretagAndra sammasom
revisionsbolag omfattas inte dennaregistreradeochrevisorer avsom

bakgrundbehov särskiltdärförfinnsuppgiftsskyldighet. Det ett motav,
tillåtsdirekt eller bolagrevisorerandra änävenatt genompersonerav

regelregistrerade revisionsaktiebolag,iägarkretseningå i somen
upplysningar sin verksam-lämnaföretagdessaförpliktar attäven om

het.
deovillkorlig. krävsdock inte DetskallUpplysningsplikten attvara

nödvändiga för tillsynenRevisorsnämnden begär ärupplysningar som
iverksammarevisionsbolagregistreradeeller ärrevisoreröver som

fråga. skall ocksåföretaget i Detkoncern röraieller ingår somsamma
och derevisorernaförhållanden mellanrelevantatillsynensig förom

koncernen.övriga företag iochrevisionsbolagenregistrerade
tillhänförligaförhållandensåledesUpplysningsplikten är ensomavser

biträde företagenellerrådgivningdenochrevisionsgrupp annat som
registreradeochtill revisorerrevisionsklientertillhandahållithar

revisionsbolag i koncernen.
omfattasi revisionsgruppingårföretagsamtligalåtaAtt avensom

Upplysningsplikten harföra för långt.emellertidplikt skullesådanen
koncerningår itill företaghand begränsatsdärför i första sammasom

i s.k.gälla ingårföretagden börrevisionsföretaget. Men även somsom
upplysningspliktendärförföreslårUtredningenoäkta koncerner. att

ägarförhållanden ellerpå grundföretagsådanaskall gälla även avsom
gemenskapaffärsmässigaingå ifårnamnlikhet somsammaanses

revisionsföretaget.
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underrättelseskyldighet förvidgadl 1.3.7 En

revisorer och registrerade revisionsbolag

Revisorer och registrerade revisionsbolagUtredningens förslag:
begäran underrätta Revisorsnämndenskall skyldiga att utan omvara

företag ingår i revisionsgruppen.övrigavilka som

hinder för godkännande, auktorisationinnebärOmständigheter som
ochoch RevL revisorer registreradeeller registrering 23 24 § § är

tillanmäla RN. Någon skyldighetrevisionsbolag skyldiga att genast att
förhållanden till ianmäla ändrade RN andra fall har integenerellt

föreskrivits.
tillsynsarbete,underlätta särskilt i frågaRN:sFör att om

säkerställade regler revisornsefterlevnaden attavsersomav
bör revisorernasoch självständighet och de registreradeopartiskhet

underrättelseskyldighet utvidgas. skyldighetrevisionsbolagens Denna
revisionsgmppen.förändring Skyldigheten böromfatta varjebör av

innebärförändringar inom vissomfattaäven t.ex. attgruppen, som en
tillfrån bolag eller delas fleraförs mellanverksamhet över ettett annat

bolag i revisionsgruppen.
bestämmelsen andraBestämmelsen kompletterar företagsäven om

och de registrerade revisionsbolagensupplysningsplikt. Revisorernas
information vilka dessa företaganmälningsskyldighet RN är.omger

Revisorsnämndenl 1.3.8 Bör rätt sätta gränserattges
koncemuppbyggnaderför

bör inte möjlighetRevisorsnämndenbedömning:Utredningens ges
revisionskoncerner får byggasför hurgränseratt upp.ange

förslag de bör gälla förUtredningens gränser som enanger
uppfylla villkorVarje led i koncern måste derevisionsverksamhet. en

utesluter inte bildandetför sådan verksamhet.gäller Detta avsom en
få återverkningarkomplicerade koncemstrukturer kan påsom

alla lägen bedriva effektivtillsynsmyndighetens möjligheter iatt en
bedömning emellertid sådanatillsyn. Utredningens koncern-är att

skälbildas syfte försvåra tillsynen andrastrukturer inte i att utan av
skäl också fullt legitima.redan Attutredningen Dessanämnt. ärsom

förenklingarutgångspunkt i tillsynens behov begränsamed av m.m.

7 19-0567
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verksamheten börföranpassning formernatillmöjlighetersådana av
rörandeUtredningens förslaginteutredningenenligt göras.

tillsynensuppgiftsskyldighet bör kunna tillgodoseochanmälnings-
behov.
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revisorers behörighetGodkända12

Inledning12.1

skall de regler krav auktoriseradeutredningsdirektiven påEnligt attom
revisionen vissa bolag återfinnsdelta vidrevisorer måste störreav som

direktiven betecknasm.fl. lagar I dessai kap. 12 § ABL10 över.ses
propositionen förbegränsningsregeln. 1994/95: 152 Reglerför Iregler

revisorer aviseradeauktoriserade regeringengodkända och att man
ändringförslag till begränsningsregelnmedåterkommaavsåg näratt av

ochgodkändaför auktoriserade revisorerkompetensreglemade nya
konstaterade då ändringRegeringen sådanbörjat få genomslag. att en

detövergång frånframtida nuvarandeunderlättaskulle systemeten
grundnivåtill i statlig regi.revisorerkategoriermed två enav

ingår det möjligheten höja denuppdragutredningens överI att attse
auktoriserad obligatorisk.medverkan revisor Ivilken ärövergräns av

kravet auktorise-skall också pådetta sammanhang övervägas attom
vissarevisionen kanvid bolagmåste deltarade revisorer större tasav

uppfyller kravenrevisorer enligt revisors-godkändabort för de som
direktivet.

Begränsningsregeln12.2

auktoriseradutsedd skallbolagsstämman revisorMinst omvaraen av
tillgångarvärdet på dessvissabolaget överskrider avseendegränser

ellerbolagets aktierantalet anställda ellereller frågai omom
marknadsplatseller auktoriseradnoterade vid börsskuldebrev är en

gränsvärden,överskrider dessabegränsningsregeln. bolag,För som
ha vissi stället fårför viss tid besluta bolagetkan regeringen att

gäller förbestämmelsernaåtergivnagodkänd revisor. De ävennu
överskrider gränsvärdena.koncern, koncernenmoderbolag i en om

Även till minstskall auktoriserad revisorbolagi andra ägareutses, om
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därdet vid bolagsstämma,samtliga begäraktiertiondel aven
ABL.ske kap. 12-15revisorsval skall 10

skall minst revisoröverskridsgränsvärdenföljandeOm varaen
auktoriserad

fastställd balansräkning for de tvånettovärde enligttillgångarnas0
gränsbeloppöverstigerräkenskapsåren ett motsvararsenaste som

allmänlagen 1962:381enligtbasbeloppdet1000 gånger om
respektivesista månadenunder dengälldeförsäkring avsom

räkenskapsår,
ide två räkenskapsårenunderbolagetanställda hosantalet senaste0

elleröverstigit 200,harmedeltal
noterade vid börs ellerskuldebrevelleraktier ärbolagets enen0

marknadsplats.auktoriserad

balansomslutningendet gäller1998. Närårkronor36 400basbeloppEtt är
tillgångs-Från de redovisadenettovärdetillgångamasdetär avses.som

värde-eventuella passivposter avseendeföravdragvärdena skall göras
Medelantaletackumulerade överavskrivningarlagerreserv,minskning, etc.

förhållande till företagetsbetalda närvarotimmar iberäknasanställda som
obligationerochBestämmelsen noterade aktierårsarbetstid.normala om
skuldebrevförlagsbevis, konvertiblaskuldebrev,andra t.ex.ävenavser

vinstandelsbevis.och
myndighetkan regeringen ellerABL§kap. 14Enligt 10 som

de tvåbolag, uppfyller någotifrågabestämmer,regeringen ett avsomom
fårbolagettid högst fem år förordna,förkriterierna,nämnda attförst en av

Syftet medistället för auktoriserad revisor.revisorgodkändvissutse en
debolag någonfrämst,dispensregeldenna att ettär avsom passerar

Bolagbehålla tidigare anlitad revisor.skall kunnaangivna gränserna en
auktoriseradvid börs ellernoteradeskuldebreveller äraktiervars

från skyldighetdispensmedgesintemarknadsplats kan utseatt
revisor.auktoriserad

gällande ordningochBakgrund12.3

granskningsmänGodkända

godkändÅr med titelnrevisorerkategoriskapades1930 en ny
fortid svaradevid dennaHandelskamrama,granskningsman. som

påöka tillgångendärigenomavsågrevisorsauktorisationen, att personer
auktoriserade revisorernaskillnad från deTillrevision.skickade utövaatt

verksamhetbedriva ängranskningsmännengodkända ävenfick de annan
vilket ocksårevision bisyssla,sålundaochrevisionsverksamhet utöva som



Godkända behörighet 197SOU 1999:43 revisorers

medförde kraven på såvälavsikten de skulle Dettagöra. attattvar
för kategorierna.utbildning kom skilja de två Föryrkesverksamhet attsom

ellerteoretisk utbildning på handelshögskolakrävdesauktorisation
auktoriserad revisor under minstfrån revision hosoch praktikmotsvarande

godkännande kunskaperkrävdes goda i1936 fem år. Förfrån årårtre
formell utbildningsnivå, ochanknytning till någonbokföring, utan en

och intebokföring revision, dockerfarenhetfemårig praktisk somav
kundehos auktoriserad revisor, habiträdeförvärvatsbehövde ha utansom

sparbankbokförare i affärsföretag, bank, ellerellerförvärvats kamrersom
förvaltning.ekonomiskinstitution medoffentlig

innebar ändringarförslagAuktorisationsutredningens inga stora

förteoretisk och praktisk utbildningkraven på1970-taletbörjanI varav
ochi dag poäng/utr. anm.motsvarar 120ekonomexamenauktorisation

auktoriserad revisor. godkänd gransknings-praktik hos Förfemminst års
ekonomiskt gymnasium med kameralellerkrävdes ekonomexamenman

hos auktoriserad revisor.kunde fullgörasPraktikeninriktning. änannan
tid revision bisyssla.hade vid dennagranskningsmänFlertalet som

föreslog i försitt betänkandeAuktorisationsutredningen Formema
några ändringarDs H 1971:3 interevisorerauktorisation avm.m.av

utbildningskraven gransknings-höjning förvissförhållanden. Endessa av
godkänd skulle ändras tillgranskningsmäntitelnföreslogs och attmännen

föreslog anställ-också rörelse- ochUtredningenrevisor.registrerad att
revisor skulle lagstiftningauktoriserad bort. Genomförningsförbudet tas
infördes den godkändnuvarande titelnNU1973:231973:26,prop.

behölls,anställningsförbuden för auktoriserad revisorochRörelse-revisor.
revisorskategoriema punkt tillsbåda dennademellanolikhetenvarför

och dåförsvann först år 1985,kom kvarstå.vidare Den attatt genom
godkända revisorerna.deinfördes förförbuden även

aktiebolagslagårs1975

kravet på valdet gällandeaktiebolagslag infördesårsGenom 1975 avnu
gränsdragningen låg påTill grund förbolag.revisor i vissaauktoriserad en

avseende för-gjord undersökningaktiebolagsutredningenuppdrag av
Avgörandebetänkandet 1971:15.SOU1965 sehållandena år närmare

revisorer.auktoriseradetillgångenvar
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frågan två kategorierövervägandenRevisorsutredningens i om

kategorieringående frågan tvådiskuteradeRevisorsutredningen om
och VidRevisorerna EG.1993:69betänkande SOUi sittrevisorer

förteoretisk utbildning ökat till 80 poänghade kravetdenna tid
medan kravetauktoriserade revisorer, påförochgodkända 140 poäng

förelågövrigtför båda kategorierna. Ifem årverksamhetpraktisk var
oberoendekategorierna.båda Kravetdeskillnader mellaninga

för båda kategorierna. För1985sedan år attgällde nämntsnysssom
åttondetill kraven i EG:skompetenskravensvenskadeanpassa
detrevisorsdirektivet blevs.k.detdirektivbolagsrättsliga nu

revisorer till 120för godkändautbildningskravethöjanödvändigt att
skäl för övergådärför det fannsövervägdeUtredningen attpoäng. om

revisorskategori.endamedtill systemett en
revisionlagstiftningenkonstateradeRevisorsutredningen att om

identiska med demrevisionstjänster inteköparnagrundades på äratt av
inte baraskydda. Revisorn tillvaratarskallrevisionenvilkas intressen

aktiebolag granskas ävenintressebolagsstämmans utannär ett
enskildaaktieköpande allmänhetens,denanställdas,deborgenäremas,

intressentgrupperintresse.allmännas Dessadet ärochaktieägares
fåbevaka sitt intressemedverkan församhällets attberoende att avav

detsidaföretagsledningensFrånför företaget. ärgårhur detveta
förhållanderevision prioriteras ieffektivsjälvklartdäremot inte att en

hade enligt Revisors-aktiviteter.kostnadskrävande Dettatill andra
revisionsplikt skapalagstiftarenföranlettutredningen att genom

ekonomiskaoffentlig redovisning derättvisandegarantier for aven
förfrån personligtbefriadedäri företagförhållandena ärägarna ansvar

skulder.företagets
revisorsdirektivetkonstaterade vidareRevisorsutredningen att

revisorerpå dekvalifikationsnivånhöjningbetydandeinnebar aven
anlita. Detnämnda skäl skulle tvingasföretagenmindrede av nusom

småföre-kravställa högreförsvarligt ännuframstod inte attsom
Å framstoddirektivet. andra sidankrävdesrevisorer äntagens avsom

i deför revisorerutbildningskravenhöjningbefogat meddet avensom
detbakgrund risknivån,bland storaföretagen, motannatstörsta av

Även dei revisionen.svårighetsgradenoch storaantalet intressenter om
särskiltväljakundeintressenormalfalleti väntasföretagen egetav

marknadensfrån enbartinte utgåkunderevisorer,kunniga attman
högamedrevisorerbehovetsäkerställaskullemekanismer av

kvalifikationer.
skulletvåkategorisystemetdärförföreslogRevisorsutredningen att
tillrevisorer skulle bestämmasgodkändaförkravenbehållas, att en

utbildning år,praktiskoch120 trekandidatexamen poäng en
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revisorer skulle bestämmas tillför auktoriserademedan kraven en
utbildning fem år, därpå och praktisk160magisterexamen poäng en

svårrevideradesärskilt företag.skulletvå år avse
dock godkända revisorernasRevisorsutredningen pekade på deatt

höjas de kraven. Detskulle kommakompetens avsevärtatt genom nya
för godkändanaturligtdärförframstod gränsenatt sättasomsom

gällande möjlighögre Sombehörighetrevisorers gränsän rätt. en
definieras artikel i fjärdeföretag i 27 EG:sden storlek pånämndes som

väljas tillgodkänd revisor skulle då kunnadirektiv.bolagsrättsliga En
överskred debalansdagen inte tvåi bolag pårevisor ett avsomensam

miljoner i balansomslutning, 16gränsvärdena 8gällandedåtre ecu
Publika bolag,nettoomsättning och 250 anställda.imiljoner ettecu

förslag fråntid förelåg endastvid dennabegrepp somsom
vid sådan lösning dock alltidskulleAktiebolagskommittén, en

auktoriserade revisorer.revideras av

Revisorslagen

Revisorsutredningens förslag frågan ellertill ianslöt sigRegeringen en
Regeringen uttalade statligdärvidrevisorer.kategoriertvå att en

begränsas desikt borde kunna tillkompetensprövning att ange
utförapå revisor harskall ställasminimikrav rätt attsomensom

framtiden visar sig finnas behovdet ilagstadgad revision. Om av en
den kunna i branschensbordeminiminivån,kategori prövasutöver

kompetenshöjningen revisorskåren kundeiföljdregi. Som avenegen
kvalifikationskravet-särskilda minstdvs.också detregeringenenligt

auktoriserad revisor för få revideramåsterevisorerna attvaraen av -
fråga. En regleri ändring dessastorlekvissbolag sättasöver aven

från detframtida övergångunderlättaregeringen,borde, ansåg en
grundnivå itillkategoriermed två revisorernuvarande systemet en

först fåkompetensprövning borde dockreglernastatlig regi. De nya om
frågor kundebeträffande dessaförändringargenomslag innan några

aktuella.vara
förkompetenskravenförslagRevisorsutredningensVad gällde om

huvudämnet menade regeringeniminst 80auktorisation attpoängom
hastuderande borde i ställetfanns något skäl för detta. Dendet inte

inom andraekonomiska ellervälja andramöjlighet ämnenämnenatt
arbete. Enligtför revisornskan relevantaområden varasom

bli auktoriseradformella kraven förmening blev deregeringens att
väl höga. Enligtkompetenskrav, allmäntutredningensrevisor, med sett

kandidat-vid fyraårigauktorisationskravetkunderegeringen stanna en
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kravnågot på minst 80på 160eller magisterexamen poängpoäng utan
huvudämnet.i

regeringens bedömningar seiinstämdeRiksdagen prop.
1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315.bet.46-48,1994/95:152 s.

fådvs. för avlägga revisorsexamengodkändbli revisorFör attatt
1995:665 revisorerförordningenenligt 5§fordras attom numera

med företagsekonomisk inriktningkandidatexamenavlagtsökanden
likvärdig utbildning ochgenomgåttresultatgodkänteller med annan

föreskrifterunder år. Enligtutbildning RN:spraktiskgenomgått treen
skall utbildningen omfattaochutbildning1996:1RNFS provom

iminst 120 ämnenapoäng
företagsekonomi,0
juridik,0
ADB,0
nationalekonomi,0

ochstatistik,0
matematik.0

skall i minst år ochrevisorsyrket pågåiutbildningenpraktiska treDen
praktiskaheltidsarbete. teoretiska ochDenårsminst tremotsvara

särskild prövning -revisorsexamenmedsedanavslutasutbildningen en
avlägga högredvs. för fåauktoriseradbli revisorFör attatt
förordningnämndaenligt 6 §fordrasrevisorsexamen attnyss

Minstminst 160 120kandidatexamenavlagt poäng.sökanden om
för denfördelning gällerochinriktningskall ha denpoäng somsom

Övriga valfriafår inhämtas inom40revisor.godkändskall bli poäng
i revisorsyrket skallutbildningenpraktiskaämnesområden. Den

krävsför godkänd revisor. Härutövergällervadenligtfullgöras som
omfattaföreskrifter skallenligt RN:sutbildningtvå årsytterligare som

skall omfattatimmar500revision,timmar änminst 0001 mervarav
grund sinföretag pårevisionvidmedverkankvalificerad avav som

teoretiskasvåra revidera. Denanledningstorlek eller är attannanav
prövning-sedan med särskildavslutasutbildningenpraktiskaoch en

revisorsexamen.högre

Övergångsbestämmelser

vid dennaden juli 1995. Denkraft lträdde iRevisorslagen som
äldre bestämmel-auktoriserad revisor enligtgodkänd ellertidpunkt var

enligt revisorslagen.auktoriseradgodkänd ellerockså somansesser
revisorsutbildningikraftträdande genomgickvid lagensdenFör som

räknat från denhan under årgällerrevisorgodkännandeför att sexsom
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godkännas enligtfårår 2002utgångenviddvs.januari 1997,l senast
kompletterandehar genomgåtthanbestämmelser, baraäldre ommen

meddelatRevisorsnämndenföreskrifterdeEnligtutbildning.teoretisk
haden januari 1997från lgodkänd revisorblivandemåste enen

1996:2. EnRNFSseutbildning på 120 närmareteoretisk poäng
viddenförövergångsbestämmelse gällermotsvarande även som

för auktorisationrevisorsutbildninggenomgickikraftträdandet som
utbildning.kompletterande teoretiskkrav pådockrevisor, utan

de reglerna.enligtexamineratsrevisorgodkändHittills har nyaen
examinerats.revisor harauktoriseradIngen

några andra ländermedjämförelseEn12.4

huvudsakförenklat- inågottillämpasEFTA-ländema treochI EU- -
olika system.

Nederländerna,Finland,Danmark,tvåkategorisystem:Renodlade0
Österrike.ochTysklandSverige,Norge,

behörighetskillnad iutbildningsnivåerolikamed utanSystem men0
utförabehörighetsärskildmedkompletteras attkanoch ensom

Irland,Storbritannien, Italien.revision:lagstadgad
omorganisa-eller revisorskårer underenkategorisystemRenodlade0

Portugal,Grekland, Island, Luxemburg,Frankrike,Belgien,tion:
Spanien.

kategorinlägrehar revisorer i dentvåkategorisystemenrenodladedeI
lagstadgad Undantagenrevision.utföra ärbehörighetbegränsad att

irevisionkan utföra lagstadgadkategoriernabådadärNederländerna
dengällakommer närdetsammaoch därNorge, attalla företag nya

träder kraft.iRevisorsloven
utbildning.iskillnaderbyggertvåkategorisystemennordiskaDe

olikapåbyggertvåkategorisystementyskintlueradeeller detyskaDet
utbildning.iskillnaderoch inteyrkesbakgrund

flertaletsystemtillhörighet,gäller vidare, attGenerellt oavsett
tillframlederutbildningskravolikaländer hareuropeiska ensom

lagstadgad revision.utförai frågaförbehörighet attpersonen
mellanutbildningskraviskillnadernabeskrivaEtt sätt attannat

beskrivningentabellföljandeillustreras avsersystemen genom
dåuppfylldesrevisorsdirektivetikravenår 1995;förhållandena av

Italien.ländersamtliga utom
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FleraEn utbildningsväg Flera
utbildningsvägar utbildningsvägar
lika behörighet olika behörighet

Grekland Belgien Danmark
FrankrikeIsland Finland
HollandS Sverigeanien
Irland
Italien
Luxemburg
Norge
Portugal
Storbritannien
Tyskland
Österrike

kategorin Wirtschaftsprüfer. HollandTyskland II avses avses
och Administratieconsulenten. Vadkategorierna Registeraccountants

Österrike kan tilläggas tvåkategorisystemet, enligtgäller Kammeratt
Wirtschaftstreuhänder under avveckling. Kategorin Beeidigteder är

yrket, det tillkommer sedanBuchprüfer får fortsätta utövaatt men mer
yrkesutövare i denna kategori.tio tillbaka ingaårän nya

Utredningens överväganden12.5

enligtGodkänd revisor 4 § revisorslagen12.5.1

m.fl. lagar ändras såkap. 12 § ABLförslag: 10Utredningens att
enligt revisorslagen jämställs med auktoriseradrevisor 4 §godkänd

revisor.

vad gällde Auktorisations-skillnad frånfinns det tillNumera närsom
fogför auktorisation revisorersåg formernautredningen över avm.m.

förhållandevis yrkeskår.revisorerna homogenfor betraktaatt som en
inga skillnader. fråga kravenoberoendesynpunkt finns IUr om

mindre skillnad, likaså praktik.utbildning finns i kraven påteoretisk en
möjligtflera frågor, bl.a. det höja denväckerDetta är gräns överattom

obligatorisk ochauktoriserade revisorvilken medverkan är omav
delta vissaauktoriserad revisorer måste vid revisionenkravet på att av

för de godkända revisorer uppfyllerkan bortbolagstörre tas som
revisorsdirektivet.kraven enligt
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utbildning-teoretiskaobligatoriskayrkesinriktadegäller dendetNär
revisorer.auktoriseradegodkända ochförlikadennaär numeraen

läsarevisor måsteauktoriserasskalldenligger iSkillnaden att somsom
nivåteoretiskoch på vilkenvaletMen ämneytterligare 40 poäng. av
den80-poängsnivåeller20-poängsnivå avgörsskall läsasämnet av

själv.revisornauktoriseradeblivande
kravet på 120Övergångsreglema innebärrevisorslagen poängtill att

januaridenpraktiken sedan 1gäller irevisorgodkännandefor som
från dengäller förstauktorisationfor160påmedan kravet poäng1997,

teoretiskauppfyller deinterevisorerfinns2003. Detjanuaril som
förväl kravenreglernaenligt degodkännandeforkraven mennya

Utredning-övergångsreglema.gällandeäldreenligt deauktorisation nu
valtrevisorhar endast tvåhittills attuppmärksammathar atten

medavladevaravordningenenligt deexamineras examenennya
troligtsärskilthellerframstår inte attresultat. Detgodkänt som

kvalificeringtillmöjlighetenlängesårevisorer,auktoriseradeblivande
väljaövergångsbestämmelsema, kommer attnåskanfor yrket genom

januaritillfram den 1periodUnderexaminationsformen.den ennya
mellan deutbildningteoretiskskillnaden isåledes2003 kommer som

endast 20 poäng.auktoriseras utgörasoch degodkänns att avsom
förskälstarkadet finnsutredningenbakgrunddenna attMot anser
harfor denaktiebolagslagenbegränsningsregeln iifrågasätta somatt

övergångs-deeller enligtenligt 4§ RevLrevisorgodkänts som
ochfrånrevisorgodkännandeförtillämpasbestämmelser somsom

uppfyllerrevisorergodkändadedvs. forjanuari 1997,med den 1 som
revisorsdirektivet.enligtkraven

förtalakanpraktikpåi kravenskillnaderdetfinnsVisserligen som
skalldensärskilt viktigtbehålls. Detbegränsningsregeln attär somatt

detutbildningpraktiskgodhar närrevisorbehörighetfullha ensomen
likaminstgivetvissvårreviderade företag. Det ärellergäller stora

dennaupprätthållerocksåyrkesutövningsinhanviktigt att genom
givetvisskall dettasagda kravetsistdetgällerdetNärkompetens.

giltighetstidensamband mediMentillsynen. attlöpandeprövas genom
femterevisor löperauktorisationen varteller utgodkännandetför som

yrkesverk-prövningobligatoriskskeroch skallår omprövas aven
harauktoriserade revisornhuruvida denprövningNågonsamheten. av

svårrevideradeellergällerdetkompetensupprätthållit sin när stora
löperauktorisationengiltighetstiden föremellertid intesker närföretag

sinfråntasintekan såledesauktoriseratsgångDenut. ensom
yrkesinriktninghansgrundendenpåenbart attauktorisation senare

lättreviderademindre ellerrevisionhuvudsakikommit att avavse
företag.
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gränsdragningen för behörigheten utföragällerNär det att
sidan denkan, vid nivå följer 10 kap.lagstadgad revision av avsom

ytterligare nivåer. följeri princip två12§ DenABL, anges ena av
fjärde bolagsrättsliga direktivet. andra följeri det Denartikel 27 av

publika och privata bolag.mellan Detta igränsdragningen ger
förtänkbara alternativ höjning denföljandepraktiken tre en av

för den godkänd revisor.nuvarande behörighetsgränsen ärsom

de kriterier artikelmed tillämpning i i27dra gränsen av som anges0
direktivet, dvs bolag överskriderbolagsrättsliga dessadet fjärde som

revideras auktoriserad revisorskall alltidgränsvärden av
dvs. bolag alltidpublika bolag, dessa skallviddra attgränsen0

auktoriserad revisorrevideras av
mellanskillnad alls godkänd och auktoriseradnågoninte göra0

behörighet.dvs.revisor, samma

framstå naturlig konsekvens dealternativ börvaletMen som en avav
föreligger. gällerdet deformella skillnader i kompetens Närsom

med utgångspunkt denna kompetensrevisorerna kan dessa igodkända
enligt följandegrupperas

bestämmelserenligt äldregodkända revisor0
tillenligt punkten 4 övergångsbestämmelsemagodkända revisorer0

RevL
revisorer enligt 4 § RevL.godkända0

revisorergodkända tillämpninggäller kategorindetNär utansom av
uppfyller villkoren enligt revisorsdirekti-övergångsbestämmelsenågon

den vilken medverkannaturligt höjadetframstår gräns överattvet som
obligatorisk.revisorauktoriserad ärav

minimidirektiv. hindrarrevisorsdirektivet IngetVisserligen är ett
ställa högre kompetenskrav förfrånsåledes medlemsstat att attuppen
vad följer direktivet.revision Däremotfå lagstadgadutföra än som av

pågår för skapainom EUbör beaktas det arbete att gemensamsom en
finns således ingeni Detför revisorstjänster Europa.marknad

gående formella på kompetenslängre kravanledning ställaatt upp
tillförlitligbehövs för säkerställakrav intedessa att enm.m. om

den har godkäntskan inte bedömas revisorrevision. Det om som som
hänseende kompetensnivåformellt har lägreenligt revisorslagen i änen

Storbritannien,med olika grundbehörigheterrevisorerna i system
enkategorisystem Belgien, FrankrikerenodladeIrland m.fl. eller i

formella kompetenskrav tillämpadesdem.fl.. genomgångEn somav
Revisorsutredningen dess betänkandegjordes imedlemsstaterna avav

och EG. genomgången framgårRevisorerna AvSOU 1993:69 att
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skett sedanhakanFörändringarminiminivån.ellerlåg påkraven över
dess.

behörighetmedutbildningsnivåerolikamedländerfleraI samma
nivån ipå ellerligger överutbildningsvägarolikafleragodtas som

dettaskiljerutbildningsvägarna attLängden utanrevisorsdirektivet.
regelländer. Ii dessarevisionutförabehörighetiskillnadermedför att

revisorsdirektivet.iminiminivånutbildningsvägminstligger en
utbildning överensstämmerharrevisorer,utländskaDessa somensom

komplettering,kan,revisorer,godkändaför utangällerdenmed som
Sverigebolag iallareviderasåledesochauktorisationsvenskerhålla en

begränsning.utan
det sedanförhållandetoch detfinanskrisen attfrånErfarenheterna
bolagpublikatillmed 60 70ökningtillbaka skerår omnågra ca.en

försiktighet.iakttaböremellertid för storatttalaråret man
intressenoch allmännaförföreträdareroll externaRevisorernas som

ochkunskaperrevisorernasställasmåstekravhögabl.a.innebär att
gällerdettillförlitlig information närBehoveterfarenheter. av
ocksåställerframträdande. Dettasärskiltbolagbörsnoterade är
sådansådant bolag.i Irevisorden ettpå ärkravsärskilda ensom

formella på kompetensde kravensänkningdärförsituation kan aven
Å sigsidan kan frågaandratveksam.framstå manommansomm.m.

därbefinner situationsig ikunna säga attnågonsin kommer att man en
gällerdessa detsänkning krav. Närgenomförakantveklöst avenman

villkordeFondbörsStockholmsframhållasbör attbolagdessa genom
harmed derashandeln aktierförföretagenpåställer m.m.börsen

kvalitetsäkerställa revisionen Dettaimöjlighetergoda attmycket
det utförtsgodtar arbete haralltidintebörsen avinnebär att somt.ex.

ytterligare kompetensställer kravrevisorbehörigformellt utanen
bolaget revisionenförstärkertillledervilketfråga,iuppgiftenför att

handlasÄven aktierbolagför derevisor. varsutseatt annangenom
gäller motsvarande.fondhandlamamed genom

revideraförställs attsärskilda kravgäller dedetNär som
sikteenbartinteunderstrykas tardessaocksåbörbörsnoterade bolag att

harrevisornviktigtMinst lika är attkompetens.formellapå revisorns
special-erfordrademedrevisionsteamochspecialistertill etttillgång
dagiharrevisorernaauktoriseradedeFlertalet enkunskaper. av

utbildningsnivå ännågot högreellerliggerutbildning sammasom
januari 1997.godkännande efter den lförkrävsden som

formelliskillnadenutredningenbakgrund atttdennaMot anser
enligt 4 §revisorgodkändochrevisorauktoriseradmellankompetens

väljabör kunnadessablandsjälvabolageninteRevL större än attär
enligtuppfyller kravenrevisorvill ha. Denrevisorvilken somman
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revisorsdirektivet således enligt utredningensbör mening kunna av
lagen ha full kompetens.anges en

Godkända revisorer enligt punkten 4 övergångsbestämmelsema bör
enligt utredningen inte jämställas med den har godkänts enligt 4 §som

inte denFormellt uppfyller harRevL. godkänts enligtsett som
enligt huvudregelnövergångsbestämmelsen kraven i revisorsdirektivet.

visserligenSkillnaden i formell kompetens huvudär överom man-
tala någon skillnad betydelselös.kan Mennärmasttaget gränsenom -

bör vid kompetenskrav följerdras de direktivet. Bland dessasom av
krav särskild examination.krav ingår på Full behörighet förutsätterett

kompetensreglema fåttsåledes de har genomslag. innebärDettaatt nya
den dag utbildar sig till revisor underi övergångsperiod kanatt som en

välja begränsad behörighet och fullmellan behörighet. Det senare
revisorn skallförutsätter den godkände ha avlagt revisorsexamen.att

Eftersom enligt övergångsregelnde godkänns också uppfyller desom
huvudregeln kanteoretiska kraven enligt de avlägga revisorsexamen.

för full behörighetkrav revisorsexamen kommerEtt på påskyndaatt
till något frånövergången det utredningens synpunktsystemet,nya som

positivt.är

Godkänd revisor enligt äldre bestämmelser12.5.2

denFör godkänd enligtUtredningens förslag: äldreärsom
bestämmelser skall det bli möjligt få avlägga revisorsexamenatt

kandidatexamen.uppfylla kravet påutan att

behörigheten vidgasBör

godkända revisorerdet gäller kategorin har godkänts enligtNär som
konstaterasäldre bestämmelser kan inledningsvis de inte uppfylleratt

huvudregeln ikompetenskraven enligt revisorsdirektivet. Detta
emellertid det ändå kan finnas förutesluter inte skäl något vidgaatt att

behörighet medverkan auktoriserad revisorkategorins elleratt utan av
revideragodkänd revisor enligt RevL något företag4 § vadstörre än

möjligt i dag..ärsom
godkändade nuvarande reglerna revisorers behörighetNär attom

revidera företag infördes hade många revision bisyssla, dettastörre som
från auktoriserade helatill skillnad de tiden haft revisionsom som

huvudsyssla. utvidgningenförst revisionspliktenDet genomvar av
1970-talet och i börjanunder delen 80-talet deavsenare av som
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revisorer.heltidbörjade arbetaallmänhetirevisorernagodkända som
föryrkesutövningpåvad gäller kravreglergällerår 1985Från samma

auktoriserade revisorer.ochgodkända
ochtidenförändratsgodkännande har överförUtbildningskraven

infördesbehörighetsreglemanuvarandedeNärhöjts.successivt var
revisorgodkändbliutbildning förteoretiskpå attminimikraven

1970-talet harUnderinriktning.kameralmedgymnasiumekonomiskt
utbildningeftergymnasialhöjts tillgodkännandeförutbildningskraven

ellerhögskoleutbildningminst 80på poängsKraveti olika steg.
övergångsreglertillämpningMed1978.tillkom årmotsvarande av

utbildningskravenäldreenligt demeddelasgodkännandedockkunde
utbildningskravenskillnaderna iminskatharDettamed 1983.årtill och

det skettEftersomrevisorer.auktoriseradegodkända ochmellan en
80-delenframföralltunderrevisorerantalettillväxtkraftig avsenareav

de högregodkända revisorernadeandeluppfyllersåtalet stor aven
teoretiskpåkravenHöjningenutbildning.teoretiskpåkraven av

inteharrevisorergodkändaföryrkesutövningochutbildning
lagstadgadutförabehörighetenhöjning attnågoniåterspeglats av

revision.
tillgångar-och då främstbegränsningsreglema attUtformningen av
lagenbasbelopp enligt000överstiga 1fårintenettovärde omnas

idagrevisorergodkändainneburitpraktikeni attförsäkring harallmän
reglernabolaglikajämförelsevis närrevidera storainte kan som

regeln,självaimed förändringardelshängerinfördes. Detta samman
aktualiserartillgångsposterdeförutvecklingenmed endels som

hari företagaktualiseras vanligenRegelnregeln.tillämpning somav
eller fastigheter.värdepapperandraaktier ochvarulager,

interegeln basbeloppetså harkonstruktionengällerVad först av
konsumentprisindex. Dettaellerpenningvärdesutvecklingenföljt

iledberäkningsgrundema ettförändringarmedhänger somavsamman
räknas ininteskattehöjningarvissabudgetsaneringen, attt.ex. genom
påverkatinflationendelendastårunderoch avatt ensenare

årunderbasbeloppetökningeninnebärbasbeloppet. Detta senareatt av
medJämförkonsumentprisindex.ökningenmindrehar varit manän av

skillnad större.dennapenningvärdesutvecklingen ännuär
Närföretag.i mångadominerande tillgångspostVarulager är en

kraftigtvarulagretskrivamöjligtdetinfördes attreglerna nervar
desstill 40endastdå procentbehövdeskattemässigt. Det tas avupp

minstmed 5minskat procentvärdeverkligaelleranskaffningsvärde
till 97lägstfår lagret1990år tasskattereformenEfterinkurans. upp
detEftersomvärde. ärverkligtelleranskaffningsvärdetprocent av

förändringdennainnebärräknasnettovärde avtillgångarnas som
huvudsakligenbestårtillgångarnaskattelagstiftningen avatt om
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varulager så har godkända revisorers behörighetförgränserna att
revidera halverats. deFör bibehålla ursprungliga börgränsernaatt
därför beloppsgränsema fördubblas.

liknande effektEn uppkommer i koncerner förändringar igenom
årsredovisningslagen. Tidigare lades koncembalansräkningen till grund
för bedömningen auktoriserad revisor krävs i koncern.om en en

läggs inte moderbolagetNumera koncembokslut deupprättarom- -
enskilda bolagens balansräkningar vid bedömning.dennasamman
Skillnaden ligger i koncemintema mellanhavanden inte eliminerasatt
och därmed dubbelräknas.att poster

Härtill kommer redovisningen utvecklats väsentligt underatt
innebär bl.a.perioden. redovisningDetta tillämpas iöppenatt en mer

dag. Tidigare förekom inslag dolda inte istörre syntesav reserver som
bolagbolagens balansräkningar. många har investeringar,I inte minst i

utvecklingsverksamhet och andra tillgångar, ökat i förhållande till
medför i sin bolagomsättningen. Detta i dag, allt lika, itur att ett annat

redovisamånga fall kommer tillgångar vad detstörre gjordeänatt
under reglerna tillkom.1970-talet när

anförtshöjning det kanMot har finnas antal företrädesvisatt etten
där yrkeskvalitetenäldre godkända revisorer lägre grundär av

Antalet discipliningripandenbristande kunskaper. i tillsynen mellan
auktoriserade revisorergodkända och emellertid inte stöd för detattger

påtagliga kvalitetsskillnaderskulle finns några mellan grupperna.
marginella. Vad medSkillnaderna säkerhet går läsaär äratt ut attsom

överrepresenterade.mindre revisionsbyråer Det finns väsentligt flerär
auktoriserade revisorer verksammagodkända i mindre byråer.än

vid jämförelseBeaktas detta förhållande mellan blir det ien grupperna
bedriverskillnad. RNpraktiken ingen systematisk uppföljandeen

projekt kantillsyn. Bland pågående underRN hösennämnas 1998att
påbörjade kvalitetskontroll de godkända revisorer erhöllav som
godkännande före år verksamma vid1984 och de minstaärsom
byråerna. Gruppen omfattar totalt omkring 300-400 RN:spersoner.
tillsyn i kombination den kvalitetskontrollmed revisorsorganisa-
tionema själva påbörjat emellertid på relativt kort sikt leda tillbör att

får kvalitetsnivån inom denna och deettman grepp om grupp
eventuella kvalitetsbrister kan behöva åtgärdas. tillTvå årtresom
framstår realistisk tidsrymd.som en

Bestämmelsen i 10 kap. användsl2§ ABL också i redovisnings-
lagstiftningen. Bolag skyldiga anlita auktoriserad revisorär attsom
måste finansieringsanalys 2 kap. andra stycket1 § års-upprättat.ex.
redovisningslagen l995:l554 och bolag inte det kan ansökaärsom

dispens för få förkortad resultaträkning 3 kap. 7 §att upprättaom en
lag. JustitiedepartementetInom har i promemoria år 1998samma en
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för få slå ihöjningföreslagits gränsen posteratt sammanaven
nettoomsättning inte överstigerbolagOnoteradeårsredovisningen. vars

nettovärdet bolagets tillgångar inteellerkronormiljoner100 av
föreslås få slåkronormiljoneröverstiger 50 poster.samman

och bereds för närvarande inomremissbehandlatsPromemorian har
anförs det olämpligt, inte minstpromemorianRegeringskansliet. I äratt

införa flera olikautgångspunkt,lagtekniskfrån gränser.att
resultatetbör avvakta delsmeningutredningensEnligt man av

övervägandendels resultatet dekvalitetskontroller,pågående somav
innanredovisningslagstiftningengränsvärden inomfrågaipågår om

föreventuell vidgad behörighet revisorerställning tilltar somman
bestämmelser.äldreenligtgodkänts

Ökade avläggafåmöjligheter revisorsexamenatt

bestämmelserenligt äldrerevisorgodkäntshar utanDen somsom
till revisorslagenövergångsbestämmelsemaipunkten 4tillämpning av

få avläggateoretiska fordringarna förinte deregeluppfyller attsom
förstförmåste få avläggasådanEnrevisorsexamen. att examenperson
imed föreskrivs 2-i enlighet vadutbildningteoretiskgenomgå som

1996:1. bestämmelserNågraföreskrifter RNFSRN:s5 gersom
tidigare teoretisktillgodoräkna sig genomgångenmöjlighethonom att

Samtidigt dethögskolenivå finns inte.lägre nivå ärutbildning på än
teoretiskrevisorerna hargodkändade äldremånga som enav

historisktrevisorsdirektivet ochnivå medligger ikompetens settsom
kompletterat till auktorisation.revisorerantal godkändahar ett

regelsystemetbör det nuvarandemeningEnligt utredningens
hardet möjligt för denregelmedkompletteras gör somsomen
haravlägga revisorsexamen. Deäldre reglerenligtgodkänts att som
ochregler gäller fråntillämpning demedgodkännandeerhållit somav

varförutbildningkravet på teoretiskuppfyllerjanuari 1997med den 1
föravlägger revisorsexamendeendast krävsdet attnämntsnysssom

möjlighetemellertid angelägetfull behörighet. Detuppnå är attatt en
regler avläggagodkänts enligt äldreharför dem attöppnas även som

nivå medteoretisk utbildning iredanMånga har sagts ensomexamen.
komplettera utbildning. DetsinAndra behöverrevisorsdirektivet.

godkändaäldremöjligt förpraktisktdock inteframstår att gruppensom
skiftandeDärtill alltförregler. har deutforma sådanarevisorer en

utbildningsbakgrund.
förmöjligt godkännadetrevisorsdirektivet attEnligt är att personer

uppfylla alla de kravde,revisionlagstadgadfå utföra utan att somom
lång tidutbildning, ändå underpraktiskteoretisk ochställs på genom
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tillräcklig erfarenhet inom ekonomi-,fåttharverksamhetyrkesmässig
artikel i direktivet. direktivetredovisningsområdena 9 Ijuridik- och

respektive inte har genomgåttharmellan demskillnadgörs som
praktisk utbildninginte har genomgåttdeutbildning. Förpraktisk som

yrkesmässig verksamhet.skall haårunder minst 15gäller de utövatatt
vidutbildning detta kravsådangenomgåtthardeFör stannarensom

ar.sju
uppfyller degodkända revisoreräldresamtliga1 stort sett ovan

andra sidan varit yrkes-det har åinteangivna kraven. De görsom
igod marginal uppfyller 15-årsgränsenmeddeså längeverksamma att

mening bör den angivnautredningensEnligtrevisorsdirektivet. ovan
revisor harutnyttjas på sågodkännandetillmöjligheten sätt att som

godkännandet haroch efterbestämmelseräldregodkänts enligt som
förskall kvalificeradtidunder längreyrkesverksamvarit attansesen

behöva uppfylla de nuvarandeavlägga revisorsexamen attutan
yrkesverksammakandidatexamen. Denavlagthafordringarna att en

år. Utredningen föreslårsjutill minstbestämmastiden bör att en
förordningen 1995:665innebörd imed dennabestämmelse tas om

revisorer.
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Övriga frågor13

bosättningskravetfrånundantagEtt13.1

Inledning13.1.1

medrevisorslagen skall kompletterasbegärtharoch SRSFAR att en
frånmöjlighet medge undantagregeringenbestämmelse attgersom

godkännande ellerförstagångsansökanvidrevisor,kravet att omen
EES.eller i inomSverigeibosattskallauktorisation, staten annanvara

gällande ordningochBakgrund13.1.2

bosattauktoriserad revisor skall sökandengodkänd ellerbliFör varaatt
och 5 §4 § första stycket 2inom EESeller iSverige stati annanen

underskäl, revisorsärskilda medgefinns attdetfår,RNRevL. enom
utanförauktorisation bosättningeller vidgodkännandebehållatidviss

tolkats på dethar tillämpatsochBestämmelsernaRevL.8§EES
EES första gångeninom hanbosattmåste närrevisorsättet att varaen

frånUndantagauktorisation.ellergodkännandeansöker om
ellergodkännandeefterförst detbeviljaskan attbosättningskravet

meddelats.harauktorisation

övervägandenUtredningens13. l

Revisorsnämndenförskall bli möjligt attDetförslag:Utredningens
iSverige elleribosattkravet påfrånundantagmedge att envara

ellergodkännandeansökanvidEESinomstat omannan
skäl.särskildaföreliggerdetauktorisation om
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för blivande godkända ochgällerjämförelse medVid vad somen
inom vid tidpunkten förEESauktoriserade revisorer bosattaärsom

upphov till del oskäligareglernabeslut kan de nuvarandeRN:s ge en
auktoriseradegodkända och revisorerför blivandekonsekvenser som

utanför EES, hos svenskrevisionsbyråtjänstgör t.ex. enen
vid den tidpunkt de uppnåri USA,revisionsbyrås samarbetspartner när

eller auktorisation. situationengodkännande Denbeviljaskraven för att
tjänstgör i York underassistent, Newkan uppkomma t.ex.att somen

fortsätta tjänstgöringen tid eftervillpraktiktid ochslutskedet sin enav
förbosätta sig Sverigeblir iauktorisation,erhållen att atttvungen

och därefter bosätta sig iauktorisation, Newfåöverhuvudtaget nytt
bosättningskravet Sådana effektermedgivits.frånYork sedan undantag

möjlighet undantaglämnaundvikas RNskulle kunna attgavs enom
med förstagångsansökansamtidigtfrån bosättningskravet en om

beviljas. Enligt utredningens bedöm-auktorisationellergodkännande
skäl för upprätthålla undantags-sakligtnågotning finns det inte att ett

vidinom EES förstagångsansökningar.bosättninglöst krav på
det i revisorslagen införs möjlighetdärförföreslårUtredningen att en

Detta innebär vidare också måstekrav. RNtill från dettaundantag att
visstidsmedgivande vidi 8sådant §RevLfatta beslut dels sägssomom

dels dispens från anställningsförbudet i 16§utanförbosättning EES,
andra stycket RevL.

frånundantag13.2 Ett

yrkesverksamhetskravet

Inledning13 .2.1

och Svenska Revisor SRSAuktoriserade Revisorer FARFöreningen
bestämmelsekompletteras medrevisorslagenbegärthar även att en

ochgodkändafrån kravetundantagmöjlighet medgeRN attattsom ger
yrkesmässigt.revisionsverksamhetskallauktoriserade revisorer utöva

gällande ordningBakgrund och13.2.2

yrkesmäs-revisor skall sökandenauktoriseradellergodkändbliFör att
och RevL.första stycket l 5 §4§revisionsverksamhetsigt utöva

undantag från detta krav. EnmedgemöjlighetinteRevisorslagen attger
yrkesmässigtupphör medrevisorauktoriseradellergodkänd attsom

haranmäla detta till dåskall RNrevisionsverksamhet attutöva som
motivauktorisationen RevL.23 § Detgodkännandet ellerompröva
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skall garantier för dendenbestämmelsen attbär är att somgeuppsom
sinupprätthållerrevisorauktoriseratsellergodkäntshar som

utför arbetsupp-han löpandedärför honomkrävsDetkompetens. attav
dock intedenna. harfördjupar Detochbefäster ansettsgifter som

skalldessa arbetsuppgifterkravställamöjligt attatt varaupp
bidradockkompetensområde. måsteDerevisornshelafördelade över

därvidcentrala kunnandet. harRNrevisionsarbetetdet förtill mest
förrevisor ellereller auktoriseradgodkändbliför attföreskrivit attatt

under deauktorisation sökandenskallellergodkännandeerhålla fortsatt
revisionha yrkesmässigansökanföregår utövatfem år närmastsom

RNFS 1997:1.timmar 18 §minst 500omfattande 1

övervägandenUtredningens.2313

Revisorsnämndenbli möjligt förskallDet attförslag:Utredningens
revisions-yrkesmässigtkravet påfrån utövaundantagmedge att

skäl.särskildaföreliggerdetverksamhet, om

dendet åliggeruttryck för,revisorslagen ärgrundsyn attDen gersom
yrkesmässigtauktoriserad revisor utövagodkänd eller attärsom

revisionsverksamhet.
föreyrkesverksamhet gälldepåmotsvarande krav ävenEtt

förstaochförsta stycket 15 §2§ 1ikraftträdande serevisorslagens
ochauktorisationförordningen 1973:22l24§stycket l samt om

hadebestämmelserdessaEftersomrevisorer.godkännande av
frånundantagregeringen medgeocksåkunderegeringen,meddelats av

användesundantagmedge sådanttillMöjlighetenbestämmelserna. att
förgeneralsekreterarebiträdandeoch attgeneralsekreterareför FAR:s

i dessarevisorauktorisationbibehållakunnaskulledessa som
befattningar.

inte ilag ochfinns ifrågaibestämmelsernamedochI att numera
regeringenförnämnda möjligheten attupphörde denförordning nyss

yrkesverksam-frånundantagforfattningsstödsärskilt görautan
fordrasundantagfå sådanafortsättningsvis görahetskravet. För att

dennaHuruvidarevisorslagen.regleras imöjlighetdennasåledes att
inteinte gåravsedd ellerlagfästesföreskrifternakonsekvens att varav

föremål förintefinna frågankunnatutredningenSåvittbesvara.att var
Vadrevisorslagen.föregicklagstiftningsarbetedetibehandling som
börundantagmöjlighetförsåledes göratalar attattsagts ensom nu

medöverensstämmelsesituationer isärskildaför vissainföraskunna
revisorslagen.företillämpadespraxisden som
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undantag har och SRS ikunna FARförSom göraargument att
vital betydelse för organisationernadetanförtdenna fråga är attatt av

företrädas godkända ellerlåta sigha möjlighet äratt av personer som
gäller både nationellt internationellt,ochrevisorer.auktoriserade Detta
samarbetet. svenska medeuropeiska Detdetinte minst i systemet,

godkännandet/auktorisationen femte år ochomprövningar vart attav
upphävs revisorn upphör medgodkännandet/auktorisationen när att

yrkesmässigt, ovanligt. Omvärlden harrevisionsverksamhet ärutöva
anställ-yrkesverksam revisorförstå varfördärför svårt taratt somen

längre tillhör professionen.revisorsorganisation inte Enining en
situationde problem dennaelimineraundantagsmöjlighet skulle som

det också underlätta rekryteringenskulleSannoliktupphov till. avger
inomoch specialistbefattningartill lednings-erfarna revisorer

intebefattningshavare åsyftasorganisationerna. De utövarsom
frågori utsträckning medsysslarrevisionsverksamhet, stor sommen

revisorsyrket. Motsvarandeinformationutveckling ochrör omav
uppkom-yrkesverksamhetskravet skulle kunnafrånbehov undantagav

anställning internationellhos någonsvensk revisorfalli de tarma en
revisorsorganisation.

anförda för medgede skälenmeningutredningensEnligt är attnu
finnsbetydelse. Visserligenyrkesverksamhetskravetundantag från av

erforderlig gradundantag inte imedgesdenrisk fördet ettatt somen
underdvs. kommersin kompetens, hanbibehållakunnakommer attatt

emellertid denna riskbedömerUtredningenminiminivån. som
följer vissa särskildafördelar iförhållandevis liten. De attavsom

medge undantag klart.kunna övervägersituationer nämntsovansom
yrkesetiskasammanhang understrykas deockså i dettaskallDet att

revisorn i varje revisionsuppdrag måstefrämstreglerna, här att seavses
offentligas möjlighe-kompetensen, deterforderligadentill han haratt

reglernadisciplinära åtgärdermedtillsynen ingripa samtattter genom
de negativatill motverkabidrarskada ocksåför attom ansvar

medgivande undantag.följa påeventuellt kankonsekvenser ett omsom
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förslagenKonsekvenser14 av

Allmänt14.1

kostnadsberäkningarbestämmelsernagällerarbeteutredningensFör om
kommitté-i och 15konsekvensbeskrivningar 14andraoch

januari 1999.kraft deni 11998:1474, trättförordningen som
kommuner,kostnaderna förförslag staten,utredningensPåverkar

dessaberäkningskallenskilda,andraellerföretaglandsting, aven
samhälls-förslagenInnebärbetänkandet.iredovisaskonsekvenser

gällerdetredovisas. Närskall dessaövrigt,ikonsekvenserekonomiska
ellerkommunerförintäktsminskningaroch staten,kostnadsökningar

lämnas.finansieringtillförslagskalllandsting,
självstyrel-kommunalaför denbetydelseförslagutredningensHar

betänkandet.iavseendeti detkonsekvensernaskall angessen,
detochbrottslighetenbetydelse förharförslaggäller närDetsamma ett

iserviceoch offentligsysselsättningenförarbetet,brottsförebyggande
konkur-arbetsförutsättningar,företagssmåförlandet,delarolika av

förföretags,förhållande tilliövrigti störrevillkorellerrensförmåga
denåmöjligheternaförelleroch attkvinnormellan mänjämställdheten

målen.integrationspolitiska

konsekvenserEkonomiska14.2

deinnebär bl.a.åtagandenoffentliga attFöreskrifterna prövaattom
utgifternade offentligafår ökainteframläggerutredningenförslag

utredningenmöjlighetVarje attinkomster.minskaeller serstatens som
böroffentliga sektorneffektivisera denförslagenutformningenvid av

tillföreskrifterenligt dessaockså tas vara.
kostnader itillkommandeinte någrainnebärförslagUtredningens

ökadinnebäradock förslagenIndirekt kantillsynen.offentligaden en
bedömningdendock, enligtbörför RN. Dennaarbetsbelastning
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tillgängligaförinomutredningen kunna hanterasgör, resurser.ramen
nämnden.således inte tillförasbehövertillsynsresurssrYttøerigare

saknar sambandrådgivningsverksamhetsådanHir omfattande som
revisionsklienter har inte kunnattillmed revisionsutövning är,

effekter-bedöma de praktiskadärför svårt närmarebeläggas. Det attär
förslag till reglering dennai deförslagen. Princ:pema avana

emellertid redan iutredningen lämnar kanrådgivningsverksamhet som
Sverigebranschorganisationema inte bara iomfattasdag utansigas av

flesta revisorerbedömning deUtredningensinternationellt. är attäven
självständighetvid opartiskhet ochviktrzvisionsbyråer läggeroch stor

med utredningens förslag.väl tillrättafinna sigCckså kommeroch att
utredningenseffekternarevisionsbyrâema måsteochFör rtvisorema av

rådgivningsverksamhet bedömasförslag möjligheterna utövaatt som
dokumentationsplikten knappast denmargnella. ökadeDen är av

revisionskostnadema.karakären påverkardenatt

konsekvenserAndra14.3

regionalpolitiska konsekvenser avredovisaUtredningen skall i arbetet
bedömer härvid förslagenUtredningenfövslag fram.läggsde somsom

neutrala.regiotalpolitiskt
jämställdhets-ske utredningensskall vidareEr redovisning av

utrednings-förslag till följdUtredningensp0liti;ka konsekvenser. är av
jämställdhets-karaktär neutrala iämnesområdetsuppdragets och

avseende.
brottsligheten och detkonsekvenser förförslagensSlitligen skall

Utredning-och redovisas.uppmärksammasarbetetbrottsförebyggande
rörandede krav ställsgällertirslag, särskilt vad uppsomens

och måstestärker revisorn integritetsjälvständighet,ochopart:skhet
brottsbekämpningssynpunkt.fråndärfö positivabedömas som
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Författningskommentarl 5

ändring i lagentill lagFörslaget15.1 om

revisorer1995:528 om

2§

definitioner.antalinnehållerParagrafen ett
Bestämmelsenrevisionsföretag.vaddefinieras ärpunkten 4I som

lydelse. Denpunktsdenna tidigaremeddeltill vissöverensstämmer
enligtmedl revisionsföretagvaddefinitionen motsvarar avsessomnya

föreskrifter 1997:1Revisorsnämndens RNFSmed § 2jfr 1§ 31 om
godkän-verksamhetrevisionsbolagsochrevisorersför samtvillkor om

Även enkelt bolag inomregistrering.ochauktorisationnande, ramen
företagsform förmöjlignäringsverksamhetenskild ärför ennumera

handelsbolag vidtagnaoberoendeuppkomTidigarerevisorer. ett av
lagändring kraft denträdde i 1registreringsåtgärder. Genom sormen

handelsregistret bolagi förregistrering ettfordras attjanuari 1995 nu
drivasåledes möjligtdet fulltdaghandelsbolag. I attärskall vara

varvid .enskilda bolagsmännenbolag,enkeltnäringsverksamhet i
punktenstycket 4handelsregistret 2 § förstaiskall registreras

iisionsföretag1974:157. Medhandelsregisterlagen avsesrev
harrevisorereller flerafalletdetsåledes tvårevisorslagen även att

handelsbolagrevisionsverksamhet i bolag; attavtalat utanutövaatt
handelsbolag och1980:1102lagenenkelt bolag 3 §föreligger om-

bolag.enkla
Definitionenrevisiionsbolag.registreradedefinieraspunkten 5I

med 2 §överensstämmer
revizsionsgrupp. Begreppetbegreppetdefinieraspunkten 6I

underrättelsepliktorchjäv i bbestämmelserna 14 §iåterkommer omom
medvadi huvudsakDefinitionenbi 20 motsvarar avsessom

RNFSföreskrifterRevisorsnämndemsenligt 1§ 4revisionsorgan
dennauppfattas. Ikananvänds uttrycketföreskrifterna1997:1. I

vilket snävareanses,fåruttrycket ettställetanvänds ipunkt ger
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"kan uppfattas eftersomtillämpningsområde uttrycket det fästerän
förhållandetmindre vid det intryck utåt. innebärvikt Dettager

uppfattningomgivningens inteemellertid inte skall tillmätasatt
frågan huruvidabetydelse vid prövningen visst företag f°arettav om

affärsmässiga gemenskap revisionsföretaget.ingå i samma somanses
skall härvid, de omständigheter särskilt,Särskild vikt utöver som anges
vid det finns någon anledning talar förkunna läggas attannanom som

affärsmässigskall ingå i gemenskap. sådanföretagen Enenanses
uppfattar förhållandetomgivningen mellan företagen.anledning hurär

förhållanden och de koncemförhållandenaMellan angivna kanrenanu
omständigheter företagen skallförekomma flertal gör attett som anses

revisionsgrupp.ingå i samma
revisionsföretag och andra företagMed revisionsgrupp avses som

Revisionsgrupp kan emellertid föreliggakoncern. iingår i ävensamma
fallet ägandet företagen idel andra fall. Detta äromanses vara aven
koncern föreligger, vid oäktahuvudsak att t.ex.gemensamt utan en

revisionsgrupp skall föreligga vidkoncern. En även näraanses
två företag, makarsläktskap mellan tvånärägarna ägert.ex.av en

respektive revisionsbyrå.redovisningsbyrå en
Även samarbete mellanformer två verksamheterolika utan attav

ägande kan innebära verksam-det föreligger något gemensamt att
revisionsgrupp.i Med avtal i förstaskall ingåheterna en avsesanses
samarbete mellan företag innefattarformaliserat avtalhand ett om som

förmedla uppdrag mellan ochömsesidigtåligganden att parterna
provisioner för uppdraget. Härmedarvoden eller resultatetdelning av

avtalförpliktar exklusivitet ochsåledes avtal parternasom omavses
normala debiteringsnonner.sin grund iinte har Dettaersättning ärsom

omständigheter visar det föreliggerexempel påtypiska attsom en
mellan företagengemenskap motiverarsådan affärsmässig attsom

koncemförhållanden. avtal mellanlikställas med Ettförhållandet bör
innefatta reglering andra ekonomiskaföretag kantvå eller flera även av

i föreliggerinnebär det ekonomiskt hänseendeförhållanden att ensom
vinst. Avgörande för prövningenfördelningenhet vad t.ex. avavavser
eller inte, inte med nödvändighetrevisionsgruppföreliggerdet ärenom

f°ar skriftlig form och löper under längrekonkretiseras,samarbetetatt
forrnaliserat för samarbetet skall kunnatid. Avtalet måste inte attvara

till följd faktiskt handlandesamarbete kan föreliggaEtt ävenprövas. av
revisionsföretag reviderardet förhållandetenbart Enbart att ett
revisionsföretag, samtidigtharredovisning upprättats ett annatavsom

i sin reviderar redovisningrevisionsföretagetdet tur somsom senare
leda tillrevisionsföretaget bör dock inteförstdet nämnda upprättat, att

revisionsgrupp. kan dockingå i Detföretagen utgöra ensammaanses
rubba förtroendet för revisornskansådan omständighet som
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förhållandetheller detjfr §.självständighet 14 Inteelleropartiskhet a
för olika uppdrag underadvokatanlitarrevisionsföretagatt ett enen

advokatrörelsenrevisionsföretaget ochleda tillbörlängre tid attensamt
revisionsgrupp.ingå iskall sammaanses

lednings-samarbeteadministrativtMed t.ex. gemensammaavses
det förkontorsgemenskapförfonnerolikaellerfunktioner om en

skilda företag.sig Kontors-framgårinte klart rörutomstående att om
påföretag regelmässigt delartvåföreliggergemenskap t.ex.om

framståreller det utåtgranskningochrådgivningpersonal för att sett
telefonnummer ochföretag, gemensamtt.ex.ett gemensamsom

servicefunktionerenbartsamarbetetGäller t.ex.reception. gemensam
datorserver,telefonnummer,olikamedtelefonväxel gemensammen

samarbetandemedföra deintedettabehöverVaktmästeri attm.m.
fårbedömningsamladrevisionsgrupp. Eniingårföretagen samma

fall.i dessagöras
innebärfirmagemenskapanledning attMed t.ex. somavsesannan

domine-detvarandra. exempelmed Ett närassocieras ärföretagolika
slagoch olikakombineras med revisionfirmaordet i företagetsrande
ochrevisionsbyrånWaterhousePricekonsultverksamhet, t.ex.av

revisionsbyråneller Arthur AndersenKonsulterWaterhousePrice
gällerSkattekonsulter. DettaAndersen oavsettoch Arthur om

utländskt bolag. Endastellersvensktkonsultbolaget ettär ett samma
skallrevisionsgruppinteinnebäri finnornaliknandeoch attortnamn en

skallunder 20 §. Företag ävenjfr kommentarenföreligga aanses
följdde tillrevisionsgruppiingåkunna gemensamavomsammaanses

framstårmarknaden utåtagerandemarknadsföring och settannat
företag.ettsom

revisions-ingår iföretagfråganVid prövningen ett sammaomav
koncemförhållandenvidskallrevisionsföretag utom enettgrupp som

därföranledning kanfaktorer. Annanolikabedömningsamlad göras av
därområdenflerasamarbete nämntsinnefattaockså ovansom

långtgående förtillräckligtområde inteenskiltvarje ärpåsamarbetet
revisionsgrupp.konstitueraatt en

Definitionenrevisionsverksamhet.begreppetdefinieraspunkten 7I
i begreppetskall innefattasvadförinnebäroch gränsernaattär somny

revisorslagen.i Begreppet avgränsarklarläggsrevisionsverksamhet
tillämp-betydelse föravgörandeochtillsynRevisorsnämndens är av

för de tjänsteroberoende. Gemensamtbestämmelsernaningen omav
samhällsperspektiv kanfråndemed begreppet ettär attavsessom

samhälletrevisornsförhållande tillskyddsvärda ikaraktäriseras avsom
auktoriserad revisor. Begreppetellergodkändkvalifikationgivna som

ochföreningarrevisionen för bolag,lagstadgadehand deni förstaavser
lagen1975:1385,aktiebolagslagenföljerbl.a.stiftelser, avsom
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ekonomiska stiftelselagen m.fl.1987:667 föreningar, 1994:1220om
lagar, dvs. till sådana revisionsuppdrag där revisorn vald revisor.är

följerandra granskningsuppdrag författning,Men även som av
eller innefattas i begreppet.bolagsordning, stadgar avtal Hit räknas 1

aktiebolagslagen, Finansinspektio-tilläggsuppdrag enligtlagstadgade
föreskrifter m.fl. författningar viss handling skallatt enomnens

revisor, tilläggsuppdrag grundas avtalbolagets 2granskas somav
revisionsklient och Stockholms Fondbörsmellan t.ex.person,annan

förnoteringsavtal, andra uppdrag revisionsklient vad3AB:s utöveren
enligt den associationsrättsliga lagstiftningen där den valdekrävssom

bestyrkandeutlåtanden med innebörd, s.k.revisorn lämnar t.ex.
granskningsuppdrag innebär revisornrevisorsintyg och 4 t.ex. attsom

revision hos någon inte omfattas denutför fullständig som av
lagstadgad revision ideell föreningföljer t.ex.revisionsplikt avsom

motsvarande karaktär beskrivits.tilläggsuppdragsamt som nyssav
granskningsuppdrag används genomgående för bådeBeteckningen

revisorn vald revisor, andra gransk-ochrevisionsuppdrag, dvs ärnär
interevisorn vald revisor. Beteckningendvs.ningsuppdrag, ärnär

uttrycket uppdragoch i revisionsverksamhet hargranskningsuppdrag
betydelse.samma

angivnade uppdragen skall innefattas iförGemensamt att ovan
revisionsverksamhet de skall i handling ibegreppet är att utmynna en

därinformation revisor för uppdragsgivarensbärarebetydelsen av
riktighetenutlåtande viss ekonomisksitträkning över avger

handlingen i fråga skall användas i förhållandeo.dyl. ochinformation
bedömningsunderlagdvs. för tredjeuppdragsgivaren,till än somannan

man.
Är endast för uppdragsgivarens internautlåtanderevisorns avsett

inte begreppet, den tillkommitdäremotbruk omfattas den ävenav om
granskning påangivna således internpå utesluterDettasätt.nyss

omfattasföretagsledningen från definitionen. Attuppdrag att avav
tillsådan granskningsrapportuppdragsgivaren lämnar utsenare en

omfattas begreppet.innebär inte kommertredje attatt rapporten avman
skall därviddock gränsfall. dras såfinnsDet Gränsen att om

ocksåbedömningsunderlag förfråga ägnadhandlingen i är utgöraatt
uppdragsgivaren den begreppet.omfattasän avannan

fullfölja granskningsuppdrag underskyldighet sittrevisornsAv att
revisionssed följergod revisors- och inte baraiakttagande rättenav

lämna råd förslag tillskyldighet för honom ochäven attutan en
bolagets redovisning förvaltningmed ochförbättringar avseende
Även sådan granskningsuppdragetpå1975:103 243 och 35.prop. s.

begreppet revisionsverksamhetrådgivning omfattasgrundad av
delRevisionsrådgivning skallrevisionsrådgivning. avses som en
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definiera tjänsterde kan ingå igranskningsuppdraget. Att närmare som
möjligt.inte friståenderevisionsrådgivning har Gränsenansetts mot

Generelltalltid skarp. gäller dock deninte angivnarådgivning är att nu
i praktikenrevisorn inte får tillskansaskyldigheten begränsas sigattav

bolagets förvaltning.det granskade Gänsdragnings-kontroll över
för yrkesutvecklingenlösas inom och från fall tillproblem får ramen

revisions- och revisorssed.tillsynspraxis god frågorfall Dessagenom
ochavsnitten 6.3.1 6.3.2.har behandlats i

friståendedefinieras begreppet rådgivning.punkten 8 SomI
all rådgivning ellerräknas biträde tillfristående rådgivning annat en

innefattas i revisionsverksamhet jfr vadinterevisionsklient somsom
revisionsrådgivning. friståendepunkten Begreppetunder 7sagts om

därmed negativt. Detta innebär all rådgivningrådgivning definieras att
revisionsrådgivninginte skallbiträdeeller ärannat anses somsom

Fristående rådgivning har behandlats i kapitelrådgivning.fristående
revisionsklient. revisions-definieras begreppet Sompunkten 9I

revisionsuppdrag i egentligbara deräknas inteklienter ettsom ger
revisorn sådana granskningsuppdragallamening utan ger m.m.som

punktenisom avses

3§

åvilar Revisorsnämnden.de åliggandenParagrafen redovisar som
fullständig.Uppräkningen attavser vara

för detlagts till revisionsbolagregistrerade harOrdet göraatt
registrerade revisionsbolag och inga andraendastdettydligt äratt

handelsbolag ochrevisorer enkla bolag,drivsrevisionsforetag avsom
sak.tillsyn. innebär ingen ändring iunder Dettaaktiebolag stårsom

Revisorsnämndeni paragrafennuvarande lydelsenden1 attanges
revisorssed. medgod Vadfrämjahar utveckla ochatt som avses

inte lagmotivenfrämja framgår seutveckla ochuttrycket prop.av
har förelegatför denna skrivning bl.a.Till grund71.1994/95: 152 etts.

Tillsyn revisorer. Ipromemorian 1994:95utredningsförslag i Ds över
syftetutveckla god revisorsseduttrycketpromemorian sägs att anger

skallinte hur verksamhetenverksamhet,Revisorsnämndensmed men
bedrivas s. 121.

god revisorssedutveckla och främjauttrycketbytaGenom att ut
god revisorssedutvecklingenfrämjauttrycketmot anpassasav

tillsyns-genomgående används förtill denfonnuleringen som numera
god sedinnehållet i begreppetområden därinom ärmyndigheter

avsedd.beteende. Någon ändring i sak interiktigtförstyrande ärett
uttalanden ochföreskrifter,hittillsskallRevisorsnämnden genomsom
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i utvecklingen god revisorssed.ärenden medverkaenskildabeslut i av
hittills utsträckningnaturligt nämnden idärvidDet attär storsom

rekommendationer innehålletrevisorsorganisationemas ianvänder om
utgångspunkt för sina ställningstaganden.revisorssedgod som

alltid tolkningsföreträde. bestämshar dock YtterstRevisorsnämnden ett
avgöranden i domstol.revisorssedgodinnehållet i genom
god revisionssed. dagligt brukomfattarrevisorssed IGod även är

förbehållet i första hand etiskaförstnämnda begreppetdetemellertid
båda begreppen.missförståndundvikaFör att angesnormer.

4§

undantagsmöjlighet frånhar införtsandra styckeI ett nytt en
bosättningskravet i första stycket och1 2yrkesverksamhetskravet och

Undantagsmöjlighetema behandlas igodkännande.vid ansökan om
Övriga Undantagsmöjligheten från yrkesverksam-frågor.avsnittet

revisions-inte yrkesmässigthetskravet utövarpersoner somavser
utsträckning sysslar med frågori rörverksamhet stor somsommen

revisorsyrket. blir detinformation Härigenomochutveckling omav
branschorganisationema och låtaFAR SRSför de bådamöjligt attt.ex.

godkända eller auktoriseradesig företrädas ärsompersonerav
revisor anställning hos någonsvenskförrevisorer eller att taen

Vadförlora sin behörighet.revisorsorganisationinternationell utan att
den avseddfrån bosättningskravetundantagsmöjlighetengäller är att

slutskedet sin praktiktidi äromfatta t.ex. avsompersoner
behandlatsutanför Frågan harrevisionsbyrå EES.iyrkesverksamma en

i avsnitt l3.l.3.

5§

stycketJfr andra4 §
möjligheterinförtsstycke harandra göraattI nyttett samma

förbosättningskravetyrkesverksamhetskravet ochfrånundantag
behandlats igodkänd revisor. Frågan harförrevisorauktoriserad som

avsnitt 13.2.3.

8a§

paragrafenförsta stycket. ldelvis l6§Paragrafen motsvarar ges en
revisortillåtna förde formeruppräkninguttömmande är attensomav

under § 4. Deti jfr kommentaren 2revisionsverksamhet ärsinutöva
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revisionsverksamhet såsomför revisorsåledes möjligt utövaatten
rrevrisor.näringsidkare i bolag medenskild även annan

motiveras detplaceringen bestämmelsenändradeDen attavav
grundlägganderedovisa dei lagen förstnaturligtframstår attsom

revisionsverksamhet fårskall gälla för hurbestämmelser ensom
förskall gällaredovisa de bestämmelseroch därefterorganiseras som

Frågan har behandlats iskall få registreras.verksamhetsådanatt en
avsnitt 11.3.1.

8b§

bestämmelse verksamhet skallinnehållerParagrafen attom annanen
verksamhet. Bestämmelsen behandlas ifrån dennaåtskildhållas

och 11.3.1.avsnitten 9.3
möjligheterna för revisor vidinteBestämmelsen begränsar atten

verksamhet. Sådanarevisionsverksamhetsidan sin utöva även annanav
dockfinns i 15 Men driver revisorbestämmelserbegränsande en

med tillämpningtillåtet nämndavadförinom är nyssavsomramen
denna hållasskall klart avskild frånverksamhetparagraf annan

hållasskall avskilld revisionsverk-frånrevisionsverksamheten. Den
faktiskt. Driver de bådarevisornsåväl synbartsamheten som

byggnad skall det ocksåparallellt iverksamheterna t.ex. samma av
framgå för utomstående detannonseringskyltning,lokaler, attm.m. en

verksamheter. De lbåda verksamheternastvåfråga separataär om
dletockså så långtskall praktiskt möjligtårsbokslutochbokföring är

Avstegredovisningar. kunnamåsteolikadvs. i göras närföras separat,
blalndadverksamheterna användning. Detanvänds i bäggetillgången

fastighetsförvaltning. Avgörandetordefalletvanligaste är attvara
verksamhetsgrenar.skildaframstårverksamheterna utåt tvåsom

praxis hardenlångtså medBestämmelsen överensstämmer som
utövandedet gälleri tillsynen revisomsutvecklats när av annan

;affärs- eller närings-revisionsverksamhet annanverksamhet än
verksamhet.

medsambandnaturligtharverksamheterdet gällerNär ettsom
rörelseförenasdessa kunna irevisionsverksamhet skall som ensamma

förområdenainomFristående rådgivningrevisionsverksamhet.
sådanexempel påmil områdenbeskattningredovisning och

kunnathittills harenligt revisorslageenrådgivningsverksamhet som
revisions- elleregentligadennäringsverksamhetiutövas somsamma

ocksårådgivningsverksamhet hargranskningsverksamheten. Denna
granskningsverksamheten. Dettillsynomfattats somsammaav

uppdragsådanatill endastbegränsastillsynenförhållandet att somnu
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rådgivningsverksamhetinte sådaninnebär docki §2 7 attavses
rörelse.från revisionsverksamheten Detbehöver i ärseparatutövas en
sambandsaknar naturligtverksamhetendast sådan ett somsomannan

och därför måsterevisionsverksamhetförenas medinte kan somen
från revisionsverksamheten.hållas klart åtskild

sambandkravet naturligtdet uppställdaGenom avgörs sagtssom
medfår kombinerasverksamhet intesådangränsen mot somvar

utgångspunkt därvidrevisionsverksamhet skall dras. En är att som
medi första handverksamhetavgränsningenhittills göra mot annan

revision.lagstadgad Menuppgifter följerutgångspunkt i de avsom
tilltillträdeutbildning förteoretisk och praktiskkravenäven

avgränsning. Samtidigtsådanbeaktas vidbör kunnarevisorsyrket en
internationellt, vilketminstyrkesutveckling, intefortlöpandepågår en

dennabeaktas vidkunnaandra aspekter måstegör ävenatt
tolkas alltförsamband skall intenaturligtgränsdragning. Uttrycket

ocksåmöjlighetskall därvid finnas väga ävenrestriktivt. Det atten
lagstadgadedendirekt följersådanaomständigheterandra än avsom

utbildning.och praktiskteoretiskpåeller kravenrevisionen
medförtteknikexempel på hurIT-områdetpåUtvecklingen är ett ny

bl.a.granskningsuppgift, vilketrevisornsförändringaravsevärda av
granskningvad gällerspecialistkompetenssärskilt behovmedfört ett av

Rådgivningredovisningssystem.datorbaseradetillförlitligheten iav
tillkopplinghar sådanIT-områdebiträde inomoch annat som en

naturligtkriteriet ettmedexempel på vadrevisionen utgör som avses
områden,andraockså förutsesutveckling kansamband. liknadeEn

skallföretagkrav påställasframtiden kommerdet i attattt.ex. uppom
granskasdenna skallmiljöredovisning ochs.k.lämna externaatt aven

uppställdatillrelaterasbiträdeRådgivning ochrevisorer. annat som
isambandnaturligtfå sådantdärmed ocksåmiljökrav kan ett avsessom

utvecklingskrifter,utgivningexempelbestämmelse. Andradenna är av
inomandra klienterrevisionsklienter ochoch utbildning avav program

områdena.angivnade
varjestycket markerasiandrabestämmelsenGenom att person som

någonrevisionsverksamhet eller harföringå i ledningenkan sägas en
jfr §skall revisor 8verksamhetenfunktion imotsvarande cvaraannan

stycket.andra

8c§

verksamhet,bestämmelsergrundläggandeinnehållerParagrafen om
handelsbolag ellerrevisionsföretagledning förägande och ärsom

ochbehandlas i avsnitten 1l.3.1ochBestämmelsenaktiebolag. är ny
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revisorslagenföreskrifter i deNågra11.3.2. närmaresom anger
och ledningfråga ägande de icke-registreradevillkoren i avom

funnits.har inte tidigare Sådana föreskrifter finns irevisionsbolagen
Bestämmelsernamyndighetsföreskrifter. ägande och ledning iom

i sak föreskrivsparagrafens andra stycke vad i 4§motsvarar som
föreskrifter RNFS 1997:Revisorsnämndens l.

har tagitsförsta in bestämmelseförsta stycketI meningen en som
får drivas i revisionsföretagverksamhetbegränsar den ettsom som

aktiebolag.handelsbolag eller Gränsdragningendrivs ärsom
enskild näringsverksamhet kommentaren underdensamma vid sesom

§ b.8
möjligt för revisionsbolag, det fördock inteDet ett ärär som en

verksamhet,bedriva i dotterbolag.vid sidanrevisor, t.ex. ettatt annan
de revisorer revisionsföretaget önskar drivaden ellerOm ägersom

driva denna i frånde bolag skiltverksamhet, måstesådan ett separat
enligt bestämmelsen möjligt för revisions-revisionsföretaget. Det är ett

revisionsverksamhetendela och den verksamhetföretag att somupp
därmed flera bolag dotterbolagsamband moder- ochhar naturligtett

revisionsbolag eller flerai ochsysterbolag, ett ettt.ex.samt
tillämpningockså möjligt med andra stycketkonsultbolag. Det är attav

administrationsbolageller moderbolagrenodlatin ägar-sätta ett som
verksamhetsorganisation. bestämmelsen iGenom 2§ 6for sådanen

i affärsmässiga gemenskapsamtliga bolag ingåkommer att samma som
tillhöra revisionsgrupp och, derevisionsföretaget, dvs. ävensamma om

tillsyn, omfattas bestämmelsernaRevisorsnämndensinte står under av
upplysningsplikt i 20 aom

andra istycketBestämmelsen i första meningen överensstämmer
registrerade jfr förstaför revisionsbolag 12 §med vad gällersak som

stycket.
bestämmelse möjligt förtagits detandra stycket harI görsomen

indirekttill revisionsföretag s.k.juridisk ägare ettatt varapersonen
ägarbolaget i sin tillförutsättning 100ägande under ägs,procentatt tur
revisorer. Någon för hur mångabolag,direkt eller gränsavgenom

revisions-får mellan revisorn ochägarbolagsådan sättassom
angivits. Enda villkoret varje ledfråga har inteiverksamheten är att

i första Därvid gällerverksamhetsvillkoren stycket.uppfyllamåste att
revisionsverksamhetverksamhet ochägarbolag får drivainget änannan

naturligt samband därmed. innebärverksamhet har Dettasådan ettsom
inte driver revisionsverksamhet intehuvudbolag över tagetatt ett som

revisionsföretag. renodlat konsultföretag kantill Ettkan ägare ettvara
delägare eller bolagsmän revisorer,samtligasåledes inte, äroavsett om

Därmed inte varje ägarledtill revisionsföretag. sagt attägare ettvara
revisionsverksamhet. tillåtet ha renodladeDetaktivt drivamåste är att

8 19-0567
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ägandet endast har administrativaeller ägarbolagägarbolag utöversom
sådant ägarbolag får fastigheteller funktioner. Ettuppgifter ägat.ex. en

har sina lokaler eller placerarevisionsbolageti vilken
Bestämmelsen uteslutervärdepapper. ägandeöverskottslikviditet i om

delägare eller bolagsmän i samtligafrånrevisorerandra attän vara
koncemuppbyggnader därmed bliri dekan ingåföretag somsom

möjliga.
från kravet endast revisorer fårundantagstyckettredjeI görs att

gäller dock endastrevisionsföretag. Undantagetförledningeningå i ett
styrelsesuppleanter utsedda enligt lagenochstyrelseledamöter ärsom

för de privatanställda.styrelserepresentation1987: 1245 om

9§

förbestämmelser vilka villkor gällerinnehållerParagrafen attsomom
i handelsbolag skall få registreras.drivsrevisionsverksamhet somen

Bestärnmel-i sak och §§.stycke 9 10Paragrafens första motsvarar
det skäletskall innehålla har tagits bortbolagsavtaletvad attavsen om

funktion oaktat kan ha visstpraktisk denfyller någonden inte ettatt
skall avgörande för registrering devärde. Vadpedagogiskt ärvarasom

bolagsavtalet.vad ioch inteförhållandenafaktiska som anges
andraparagrafens andra stycke 10 §meningen iFörsta motsvarar

nuvarandeRevisorsnämndenstillägg begränsasstycket. Genom ett
huvudregeln.fritt tillåta undantag fråni principmöjligheter att

gäller förvadhärigenomkommerBestämmelsen att motsvara som
jfr §.aktiebolag 11registrerade

10§

förvilka villkor gällerbestämmelserinnehållerParagrafen attsomom
få registreras.i aktiebolag skalldrivsrevisionsverksamhet somen

Bestämmel-i sak och9 11 §§.styckeförstaParagrafens motsvarar
skälregistrering tagits bort deinnehåll för harbolagsavtalets avsen om

handelsbolag.registreringföranförts avsom ovan
redaktionellamed mindrestyckeandraParagrafens motsvarar -

Bestämmelsen har därutövertredje stycket.§avvikelser 11 anpassats-
indirekt ägande. detstycket s.k. Närandraföreskrifterna i 8 §till omc

dessatidigare begränsningendenharrevisorerandragäller attägare än
de skallsträckts tillbolagetiverksammaskall ut att varavara

ägarförhållanden fårgrundi företagyrkesverksamma ett avsom
revisionsaktie-affärsmässiga gemenskapiingå somsammaanses
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möjligt för den inteHärigenom blir det revisorbolaget. ärsom
i registrerat revisionsaktiebolagdelägarekonsulten ettatt utan attvara

revisionsaktiebolaget.i Denne kananställd anställd i detvaravara
bolaget i fråga kanägarbolaget och sälja dennesinskjutna tjänster till

ägarbolaget får dockrevisionsbolaget. inskjutna inteDet någonutöva
Önskar drivakonsulten verksamhetverksamhet. ävenannanannan om

sambandnaturligt med revisionsverksamhet,den har t.ex.ett
skatterådgivning, får dennaeller verksamhet i fallredovisnings- så

revisionsföretag fårbolag. Ett huvud intedrivas i överseparat tagetett
enbart sådan verksamhet harföretag utövar ettägas som somav

revisionsverksamhetsamband med eller sidoverk-naturligt annan
skänka förtroende for den verksamhetRegelnsamhet. att somavser

revisionsbolaget.iutövas
förstastycke § stycket ochParagrafens tredje ll 2motsvarar

11§

tredje stycket. har§ Paragrafen genomgåttParagrafen 11motsvarar
ändring förredaktionell till föreskrifternaendast mindre att anpassasen
indirekts.k. ägande. Någon saklig ändringstycketi 8 § andra äromc

avsedd.inte

12§

genomgått endast mindre redaktionellförsta stycke harParagrafens en
andra granskningsuppdragkunna tillämpas påändring för även änatt

och sådana uppdrag där revisionsbolagetpåegentliga revisionsuppdrag
viss information avsedd förbekräftar riktighetenintygar eller ärav som

dvs allauppdragsgivaren, på uppdrag omfattasflera än som avpersoner
revisionsverksamhet ibegreppet 2 §definitionen av

revisorslagen på revisor delägarekrav ifinns ingetDet äratt en som
yrkesverk-revisionsbolag måsteregistreratbolagsman ieller ett vara

huvudansvarigtill för uppdragkunnabolaget. Föri utses ettattsam
yrkesverksam i bolaget. innebär interevisorn Dettadockmåste attvara

i det revisionsbolaget.anställd registrerademåsterevisorn också vara
huvudansvarig revisor har sintillfullt möjligtDet utseär att en som
anställningsbolag affärsmässigaisärskiltanställning i ett samma

revisionsbolaget. ochregistrerade Anställningendetgemenskap som
således inte ske inom koncern. Föryrkesverksamheten behöver samma

för varje delägare, föreliggerägarbolag,det finns fleradet fall t.ex. ett
relatera regeln till rekvisitetkoncern. Genomäktainte någon att
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blir det därmedstället för koncembegreppetigemenskapaffärsmässig
ägarbolag tillrevisionsverksamhet irevisornmöjligt för utöva ettatt

revisionsbolaget.
kravet yrkesverksamhet iinnebär inte påVad attsagtsovansom

dock inte möjligt någonalltför Detskall fattas ärbolaget snävt. att utse
sin yrkesverksamhet på grundharhuvudansvarigtill avsom

förlagd revisionsföretag inteanställning tillägarförhållanden eller som
koncern.ingår i samma

till kravet påi övrigtharBestämmelsen attanpassats att
revisionen vissa bolag hardelta vidrevisor måsteauktoriserad störreav

enligtuppfyller kravengodkända revisorerdeförtagits bort som
revisorsdirektivet.

13§

stycket jfrförsta 30 §.13 §Paragrafen motsvarar a

14§

regeltagits uttryckligharstycket,förstaI attär nytt, om enensom
uppdragoch självständighet i varjeopartiskhetiakttaskallrevisor vars
revisor skallinnebärrevisionsverksamhet. Kravetutförande attutgör en
Opartiskhetgranskningsuppgift.aspekter sinsamtligakunna beakta av

hansparallellt med revisorns kompetens,därvidsjälvständighetoch är
slutmål-granskningensrevisionens elleruppnåmedel förfrämsta att

eller granskningsrapportrevisionsberättelseobjektivatt annanavge en
behandlats irevisionsverksamheten. Bestämmelsen harutlåtande ieller

och 8.3.2.8.3.1avsnitten
revisionsverksamhetiendast uppdraguppdragBegreppet avser

förhållande tillinnebär idefinieras i 2 § Dettabegreppsåsom detta
tillämpnings-bestämmelsensbegränsninggällde tidigarevad avensom

inomfristående rådgivninguppdrag såsomnärliggandeAndraområde.
omfattasskatteområdenaorganisations- ochredovisnings-,exempelvis

därmed inte.
följanderevisorssed behållits. dehar IgodtillHänvisningen

skall liggautgångspunktdenboch 14 §§paragraferna, 14 somangesa
detrevisorssedför godutveckling inom närtill grund för ramenen

självständighet.opartiskhet ochrevisornsgäller frågor om
tredje stycket.stycketAndra motsvarar

bestämmel-redaktionelltändratsvidareParagrafen har attgenom
lag,ibestämmelser revisorsjävjäv, dvs.lagligts.k. annanomserna om
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Vidare har den general-s.k.i paragraf, 14har tagits in en eny
intagits klausulharklausulen jäv ändrats. 14 a§I en som genomom

harförhållandena eljest sådana likheter med denuttrycket "är
Bestämmelsen registrerade revisions-generalklausulen.nuvarande om

in i paragraf, 14tagitsbolag har cen ny

14a§

bestämmelserna i första stycket åläggs denParagrafen Genomär ny.
uppdragvid utförande varjenominerad revisor utgörattär av somsom

omständig-det föreliggerenligt § 7revisionsverksamhet 2 pröva om
opartiskhet självständig-för hans ellerförtroendetkan rubbaheter som

jfr fdokumenteras revisorn 14 §. DennaskallPrövningenhet. av
i avsnitt 8.3.3.behandlatsfråga har

kunna rubba iförtroendetomständigheterDe presumeras angessom
självgranskning, och vänskappartsställningegenintresse,b14 Det är

skrämsel. Uppräkningen avseddförtroendeeller är attsamt vara
nämnda omständigheter jämställs denMeduttömmande. ävennu

eljest sådana det risk förförhållandena finnsärsituationen att attatt en
uppdraget med iakttagande kravet pågenomförakanrevisorn inte av

därmed bl.a. flera de i paragrafenVadobjektivitet. är näravses avsom
aktualiseras vid granskningsuppdragomständigheternaangivna ett utan

styrka de reellt hotsådanför sigde utgöratt motär ettatt avvar
självständighet. Bestämmelsen gällerelleropartiskhetrevisorns som

skillnad ochNågon inte mellan små§enligt 2alla uppdrag görssagt
7.3.5.avsnittbolag sestora

andra stycket föri möjlighetbestämmelsen öppnasGenom enen
granskningsuppdrag eller behålla gransknings-sigrevisor åta ettettatt

omständigheter eller förhållan-det föreligger sådanauppdrag trots att
varjedärvid revisorn iåliggerförstai stycket. Detden attsägssom

han kankunna visaföreliggergranskningsuppdrag hot attnär
självständighet. Varopartiskhet ochbevaradgenomföra uppdraget med

uppfyllt fårför skallgår villkoret avgörasdenna gräns att genomanses
förhandsbesked d §.se 14Frågan kanpraxis. även prövas genom

förpresumtionstycketparagrafens förstai ärVad attsägs ensom
möjlighetersjälvständighet rubbas. Det finnsopartiskhet ochrevisorns

undantagsfallpresumtion.. Ihäva dennaåtgärderför revisorn att genom
hot vidframstårvadsigtänkakan ettattatt t.ex. vara ensomman

åtgärd i sådantvarför någondet,visar sig inteanalys ettnärmare vara
presumtionenvälAvgörande dockskulle behövas.fall inte är näratt

undantagsregelntydliggörarevisornankommer detslagit till, att att
analysvisa hansrevisorn måsteinnebärkan tillämpas. Det attatt av
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hoten fog förhar sig och de vidtagna åtgärderna framståratt som
tillräckliga.

Genom bestämmelsen det möjligt hänsyn till förhållanden iär att ta
det enskilda fallet, rådgivningenden lämnade förhållan-t.ex. om avser
den saknar nämnvärd betydelse för granskningen, dvs. närsom
konsekvenserna eller resultatet den fristående rådgivningen inteav
behöver led i revisionsuppdraget eller behöverprövas prövasettsom
endast begränsad omfattning och där arvodet också blygsamt,i såvälär
beloppsmässigt i förhållande till revisionsarvodet.som

14b§

paragrafen omständigheterParagrafen de ochIär angesny.
förhållanden kan hot revisorns opartiskhet ochutgöra ett motsom
självständighet vid varje uppdrag utförande revisions-utgörvars
verksamhet.

paragrafen jämställs revisorn med varje iI annan person samma
revisionsgrupp revisorn. innebär revisornsDetta t.ex. attsom egen
rådgivning jämställs med den rådgivning någon isom annan gruppen

revisionsklienten. skall det dettillhandahåller Man se som om vore
fördel-har lämnat rådgivningen. följerrevisorn själv Härav attsom en

uppdragen flera inom revisionsgrupp intening på sammaav personer
vilka omständig-åtgärd enligt andra stycket. Frågan14 §utgör omen a

revisorns opartiskhet och självständighet harheter hotutgör motsom
Arvodesproblematiken har behandlatsbehandlats i avsnitt 8.3.3.

särskilt i avsnitt 7.3.4.

14c§

Paragrafen fjärde stycket.14 §motsvarar

14d§

förhandsbesked.innehåller bestämmelser DenParagrafen om
förhandsbeskedandra stycketnuvarande bestämmelsen i §15 omom

förtroende-generellthuruvida viss verksamhet ärsett att anse som
rubbande eller inte slopas.

Åförhandsbeskedmöjligheterna tillförsta stycket reglerasI om
revisionsbolagets opartiskhetdet registreradehuruvida revisorn eller

granskningsuppdrag kanvid utförandetoch självständighet ettav
särskildeller vissvisst uppdragrubbas ett annat annanav enav
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räknasomständigheter de i 14omständighet. De ärsom avses som upp
sökanden få besked huruvida deförhandsbeskedet kanb Genom om

vidta för balansera angivet hotsökandenåtgärder äratt att ettavsersom
förförtroendet opartiskheten och självständig-för bevaratillräckliga att

heten.
det gäller förhandsbesked frågaii sakensligger närDet natur om

revisionsuppdrag med visstkombineramöjligheten ett annatatt
förhållandevis snabbt.fråga kunnasådan måsteuppdrag avgörasatt en

andra stycket andra meningen.stycket 15 §Andra motsvarar

14e§

i andrabestämmelser jäv för revisorinnehållerParagrafen om
aktiebolagslagen m.fl. lagar derevisorslagen. Iförfattningar än anges

blir jävig revisor i bolaget. denFörmedförfall att somen personsom
f°arväljas till revisor innebär jäv han intebegreppstår i attattsom

obehörig.revisor innebär jäv hanvalddenväljas. För ärär attsom
till känna ochdet revisorn dettajäv åliggerUppkommer genast ge

uppdraget. fall enligt angivnaeller sig Deavböjaantingen avsäga som
blir undantagjävig kan inte, medmedförbestämmelser att personen

bankrörelselagen, läkas revisorn vidtarspecialfall iför attett genom
andra stycket. innebär revisornåtgärder jfr 14 § Deterforderliga atta

gällerskillnad från vad gäller det defallen, tillangivnai de närsom
ovillkorlig plikt avböjab hari 14omständigheter attanges ensom

absolut jäv.uppdragsigeller avsäga ett
skall i sinerinran revisorstycket innehållerFörsta attomen en

uppställda förjävsregler finnsiaktta derevisionsverksamhet somnoga
lagliga jäven itidigare de s.k.avsågerinranrevisorer. Denna

aktiebolagslagen till revisornsförfattningar. Genom hänvisningenm.fl.
utsträcks denna erinran tillrevisionsverksamhet enligt 2§ 7 att avse

tilllagstadgad revision, dvs.granskningsuppdragandra änäven
ligger tillförfattningsreglerade. principerDeinteuppdrag är somsom

jävig enligtmedför blirfallför degrund att en personsom
analogt på dedärvid kunna tillämpasm.fl. lagar böraktiebolagslagen

detrevisionsuppdragen i den månochförfattningsregleradeicke
andra granskningsuppdrag.naturligt påframstår ävensom

författningsbestämmelseruttömmande destycketandraI somanges
för revisorer.finns jävom



SOU 1999:43örfatmingskommentar232 F

14f§

bestämmelser dokumentationsskyldighet förinnehållerParagrafen om
Bestämmelserna har behandlats i avsnittetrevisionsbolag.revisorer och

8.3.5.
revisor eller revisionsbolagåläggerBestämmelser attettensom

finns dag Revisorsnämndensrevisionsuppdrag i isinadokumentera
Åliggandet omfattar rådgivnings-1997:1.föreskrifter RNFS även

revisionsklients räkning.uppdrag för en
dokumentationsskyldighet avgörande förBestämmelser ärom

har därför tagits i revisorslagen.Grundbestämmelsentillsynen.
bemyndigande, Revisorsnämndenregeringenseller, efterRegeringen

föreskrifter vad skall framgåfår meddela närmare avom som
i skallskall ingå den och hur länge denvaddokumentationen, som
bestämmelsen i 30 AvLagstöd härförförvaras. genom ages

förordning ändring förordningentillförslagutredningens om av
framgår vad bör framgå dokumenta-revisorer1995:665 som avom

förhållande till Revisorsnämndensinnehålla Ivad den börtionen, m.m.
därutöverhar i huvudsak tillagts detdokumentationföreskrifter attom

ellerhot revisorns opartiskhetvilka tänkbaraskall framgå mot
identifierats, bedömningen identifieradesjälvständighet har avsom

och vilkaopartiskheten eller självständighetenhots påverkan på
fullgöraför revisorn skall kunnavidtagitsåtgärder har attsom

eller självständighet. Bestämmelsenopartiskhetbevaraduppdraget med
ibegränsad till sådana uppdrag 2 §dokumentation är som avsesom

revisorslagen.dokumenteras enligtsåledes inteuppdrag behöverAndra
offentligas tillsyn i utredningensunderstrykas detdockbörDet att
till och revisions-begränsats revisorernashuvudsak harförslag i
detta begrepp definieras i 2§revisionsverksamhet såsom 7bolagens

iakttas i dennaopartiskhet och självständighetpåtill kravetoch att
får emellertid friståendeenligt 14§bedömningenverksamhet. Vid

friståendeinnebär dettaIndirektrelevans.rådgivning ävenatt
revisorn i den väsentligden måndokumenterasmåste ärrådgivning av

isjälvständighet bedömasoch skall kunnaopartiskhetför revisornsatt
först idärmed aktuelltdokumentation blirpåefterhand. Kravet

blir revisionsklient.rådgivningsklientenmedsamband att
Även följer revisorn antingensjälvgranskningden attsom av

granskningsuppdraget eller vidmedunder arbetettidigare ett annat
vilkas riktighetställningstagandenhar gjortgranskningsuppdrag,

jfr bled igranskningsuppdraget 14 § 2,revisorn måste pröva ettsom
utgångspunkt fördokumentationsskyldigheten. naturligEnomfattas av

emellertid revisorn alltidgranskningsuppdragvarje görär att en
granskningställningstaganden föregående årsdeprövning somav



233FörfattningskommentarSOU 1999:43

dokumenterasdock intebehöverprövning närmareföranlett. Denna
tidigare varitomständighet intetillkommit någonfall detdeiutom som

kantill b § ochkommentaren 14exemplen ijfrrevisornförkänd som
självständighet.opartiskhet ellerrevisornssärskilt hotinnebära motett

15§

möjlighe-revisornsbegränsarbestämmelserinnehållerParagrafen som
sådanochrevisionsverksamhetverksamhet änutövaattter annan

harBestämmelsernasamband därmed.naturligtharverksamhet ettsom
avsnittet 9.3.behandlats i

bestämmelsen i 8tillredaktionelltBestämmelsen har sett anpassats
tillämp-bestämmelsensomfattasskallverksamhetFör att avena

ellerden förrtillräckligtlängredet inteskall attningsområde vara
tillåtnadetuttrycksrevisorn. Dettaförleda till jäv attkan genomsenare
omfatt-ellerverksamhetensberoendeverksamhetsområdet artgörs av

revisionsbolagmöjligheten fornuvarandeden attSamtidigt slopasning.
begreppsenligt dettarevisionsverksamhetverksamhet änutöva annan

regleringen i revisorslagen. Rättennuvarande attdenenligtbetydelse
verksamhetochrevisionsverksamhetverksamhet än somutöva annan

revisornendastgäller fortsättningsvisdärmedsambandnaturligthar ett
personligen.

verksamhetenden andraomfattningochuttrycket attMed art avses
sinitill hanledakommerregelmässigtmindre attattellermer
sighan måstesituationersådana avsägaikommerrevisionsutövning att

revisornförhållandetdetunderstrykasbör attuppdrag. Det attpågående
sinvid sidanaffärsverksamhethan utövar omatt annangenom

granska,skallmarknad han ocksådenpåblirrevisionsrörelse part
jävhuruvidaprövningpå hanskravsärskildaställerdärvid av om

dock integällerVaduppdrag.varjeieller inte sagtsföreligger som nu
inköpvillkor,sedvanligapåutförs t.ex.transaktionerenklare avsom

kontorsmaterial o.dyl.
händelsedenförgjortstilläggdetnyhet ärEn somannan

skalltilläggettillämpas. Genomkanintei 54 §redbarhetskravet
driverrevisornde fallskall kunna ske ialltidingripandesäkerställas att

skum.skamlig ellerverksamhetnågon somansessom

16§

stycket.andra§l6Paragrafen motsvarar
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17§

Paragrafen harParagrafen 17 genomgått endast mindremotsvarar en
ändringspråklig förändring. Någon saklig inte avsedd. Det såledesär är

anställd imöjligt för revisor ägarbolag inteatt ett änannatvara som
revisionsverksamhet.indirekt utövar

19§

registreradehar medRevisionsbolag revisionsbolag. Någonersatts
således möjligtändring i sak inte. for revisionsföretagDet är ettavses

revisionsbolagdetta registrerat eller inte tecknaär attoavsett om
verksammaförsäkring för de revisorer i företaget. Fråganärsom om

försäkringsplikt har behandlats i avsnitt 10.3 .3.

20§

revisionsbolagförsta stycket harI med registreradeersatts
sakrevisionsbolag. Någon ändring i inte.avses

och innehållerstycket bestämmelseAndra är nytt en som ger
befogenheter platsRevisorsnämnden inspektera förhållandenaatt

revisionsföretag jfr definitionen ihos 2 § 4 nämnden detnärett anser
nödvändigt. Bestämmelsen innebär nämnden ensidigt kanatt avgöra

skallsådan undersökning inte möjlighet fåDetnär äga är attrum.en
dennapolishandräckning stödmed regel. Revisorsnämndensav

tillräcklig utsträckningbefogenhet i disciplinäragaranteras attgenom
den eller deåtgärder kan riktas dels revisorer till ellerär ägaremot som

revisionsföretag, delsingår i ledningen direkt revisions-ettav om
revisionsbolag.företaget registrerat Bestämmelsen har behandlats iär

avsnitt 11.3.5.

20a§

Paragrafen innehåller bestämmelser upplysningsskyldighet för ävenom
sådana revisionsföretagandra företag direkt, registre-än som genom

tillsyn,ring, indirekt står under de eller ledseller ägsattgenom av
revisorer.

for bestämma kretsen i primärt företagenAvgörande ingåräratt om
andra ägarförhållandeni koncern. får läggas tillMen ävensamma

vilka företagbedömningen skall ingå.grund för Detsomav anses
direktföretag bolag den eller deinnebär ägsävenatt genomsom av
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verksamhetrevisionsföretag ärdetocksårevisorer äger varssom
där detföretagLikasåbestämmelsen.omfattasprövningföremål för av

under 6.2 §jfr kommentareni kretseningårnamnlikhetföreligger
förtill grundinte läggasnämnda fårdeomständigheterAndra än nu

betydligtkretseninnebärstorlek. Detta ärkretsens attbedömningen av
omfattas begreppetföretagden kretsbegränsad än avsomavmer

långt åläggaskulle föra fördetMotivet atti 2 § är attrevisionsgrupp
ägarsamband mellanhelstnågotfinnsintedär detföretag,andra som

Endaupplysningsskyldighet.sådani fråga,företagetochrevisorn en
falli dessahärförSkäletnamnlikhet.för är attundantaget görs man

överenskommelseföreliggerdetkan förutsättagrunder attgoda en
samverkan. Rentföretagetandradetochrevisornmellan om en

andramedverka isvårligen kanrevisordettainnebärpraktiskt att en
Revisors-medgersådanaintressegemenskapereller änkoncerner som

upplysningar.erforderliganämnden
dekrävsovillkorlig. DetinteUpplysningsskyldigheten attär

nödvändiga förbegär skallRevisorsnämndenupplysningar varasom
i koncernenrevisionsbolagregistreradeellerrevisorertillsynen över

mellanförhållandenrelevantatillsynenförsigskalloch det röraatt om
behandlatsharFrågani koncernen.ingårföretagövrigaochdessa som

l1.3.6.iavsnitt

20b§

förunderrättelseskyldighetbestämmelseinnehållerParagrafen omen
revisionsbolag.registreradeochrevisorer

tillsyns-RevisorsnämndensunderlättasyfteBestämmelsen är att
de reglerefterlevnaden attfrågasärskilt iarbete, avsersomavom

Revisionsgruppsjälvständighet.ochopartiskhetrevisornssäkerställa
avsnitt 11.3.7.behandlats iharFrågani §definieras 2

21§

revisionsbolag. NågonregistreratmedharRevisionsbolag ersatts
inte.sakiändring avses

22§

revisions-begreppetverksamhetordethar ersattsparagrafenI av
ellerendast felinnebäri § Detta2definitionen attenligtverksamhet

definition kandennaomfattasverksamhetsådaniförsummelser avsom
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bli föremål för disciplinära åtgärder. Felhandlingar i samband med
ellerexempelvis skatterådgivning rådgivning saknarannan som

friståendesamband med revisionsutövning rådgivning enligt definitio-
i omfattas därmed inte. Frågan2§ 8 har behandlats i avsnittnen

10.3.4.

24§

Revisionsbolag har med registrerade revisionsbolag. Någonersatts
ändring i sak inte.avses

30§

har med registrerade revisionsbolag.Revisionsbolag Någonersatts
inte.ändring i sak avses

30a§

andra stycket.Paragrafen 13§ ändrade placeringenDenmotsvarar
bestämmelsen saknarmotiveras samband med övrigaattav

bestämmelseri 13

Förslaget till lag ändring i15.2 om

årsredovisningslagen 1995 541 5:

5kap.19a§

uppdrag fristående rådgivning. Med uppdragetsMed andra artavses
skall framgå vad uppdraget inte meningendet Det är attatt avser.avses

skall lämna redogörelse förföretaget i årsredovisningen närmareen
bör detinnehållet i uppdraget. uppgiften framgåDäremot av om

eller biträderådgivningen inom exempelvisuppdraget annatavser
beskattning eller förredovisning, organisation och inom områdena

foretagsutveckling, finansiell foretagsvärde-företagsanalys och analys,
informationsteknologi m.fl. områden.ring och Detaljeringsgraden

ingående informationenbehöver inte kanän att mottagarenvara mer av
ellerbilda uppfattning revisorns revisionsforetagetssig engage-en om

interevisionsklienten. meningen revisionsklienteni Det är attmang
skall lämna affärshemligheter. Frågan har behandlatsbehöva iut
avsnitt 8.3.6.
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Övriga ändringartillförslag15.3

ienligt RevL4§godkända revisorerÄndringama föranleds attav
Fråganrevisorer.auktoriserademedjämställsbehörighetshänseende

avsnitt 12.5.1.behandlats ihar
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

Översyn ägandeförregler Dir.avav
1996:106revisionsbolag m.m.

1996.decemberden 12regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

lagenregler ideförtillkallas överutredaresärskild attEn se
registreradedeägandetreglerarrevisorer1995:528 avsomom

Översynen registre-omfatta de ickeskall ävenrevisionsbolagen.
problemdeanalyseraingåskallbolagen. l attrade översynen

säkerställagällerdetfinnsfrågeställningar attnäroch som
möjlighetertillsynsmyndighetens attoberoende ochrevisorns

Utredarentillåts.ägandeindirekttillsyneffektivutöva omen
andraochreglerkompletterandevilkaskall överväganoga

för-förriskernabegränsaför attbehövaskanåtgärder attsom
självständigheteller sättsopartiskhetrevisorernasförtroendet

skallUtredarenrevisionsbolag.ägandeindirektvidfarai av
klarlägganödvändigtframstårdetmåni denvidare som

revisions-begreppetiinnefattasskallvadforgränserna som
finnsdetochrevisorer prövaäveni lagenverksamhet omom

verksamheteromfattningenbegränsaanledning somatt av
viktrevisionsutövning. Det störstaärmedsambandsaknar av
ochauktorisations-medsyftesamhälletstillhänsynmed

oberoende interevisorernassäkerställatillsynssystemet attatt
urholkas.

kravreglerdeocksåskall översynUtredaren göra omaven
vid revisionendeltamåsterevisorerauktoriseradepå avatt

1975:1385aktiebolagslagenåterfinns ibolagvissa större som
m.fl. lagar.
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2

Bakgrund

Ny lag revisorerom

Den juli trädde1 1995 lag 1995:528 revisorer revi-en ny om
sorslagen och förordning 1995:665 revisorer i kraften ny om
prop. 1994/952152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/952315. En

myndighet, Revisorsnämnden inrättadesRN, för prövningny
och tillsyn. Samtidigt upphörde förordningen 1973:221 om
auktorisation och godkännande revisorer gälla. Denattav nya
lagen innebär i första hand reglerna i EG:s åttondeatt
bolagsdirektiv rådets åttonde direktiv 84/253/EEG den 10av
april grundat1984 artikel 54.3 i fördraget god-g om
kännande har för lagstadgad revisionpersonerav som ansvar av
räkenskaper det s.k. revisorsdirektivet genomförs i svensk rätt.
l lagen de krav utbildning, praktik, oberoendeanges
ställning skall gälla för godkända och auktoriseradem.m som
revisorer. innehåller vidareLagen regler för registrerade
revisonsbolag.

Den lagen innebar bl.a. reglerna för ägande revi-attnya av
sionsbolagen liberaliserades och auktorisation och godkän-att
nande revisionsbolag upphörde och med registre-ersattes ettav
ringsförfarande där dessa bolag i stället benämndes "registrerade
revisionsbolag".

bestämmelserNya för ägande revisionsbolagav

EG:s revisorsdirektiv tillåter under vissa förutsättningar andra
auktoriserade och godkända revisorer i revisions-än ägaresom

bolagen och i propositionen till den revisorslagen bedömdenya
regeringen det fanns skäl för möjligheten föröppnaatt att
sådant ägande. Man ansåg det kunde behövasatt annan pro-
fessionell kompetens i revisionsbolagen den revisorernaän som
själva besitter och det kunde finnas behov erbjudaatt attav
sådana specialister ibehövs revisionsarbetet få delattsom av
de värden skapas i bolaget lika villkor med revisorerna.som
Man konstaterade också det internationellt skett utveck-att en
ling i riktning delägandeökat för specialister i revisionsbo-mot
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inte borde häm-revisionsbolagsvenskalag och att vara mer
konkurrenter.utländskasinaverksamhetmade i sin än

revisionsbolag huvud-ägandereglerna för ärEnligt de avnya
drivs i aktiebolags-revisionsbolagregistreraderegeln iatt som

aktierna med minstfjärdedelarskall minstform så tretre av
godkändaauktoriserade ellerröstetaletfjärdedelar ägas avav

Ägare auktoriserade revi-godkända ellerinterevisorer. ärsom
berörda bolaget.detiverksammaskall varasorer

auktori-klar majoritetochaktiebolagsfonnKraven aven
ägande och revi-för ledningrevisorergodkändaserade och av

tillfredsställandesionsbolagen utgöra ytterstaär attavsett en
miss-kvalificerade revisorerintedelägare ärspärr mot att som

skulle kunnainflytande påsitt äventyrabrukar sättett som
eller bolagets kvalificeraderevisionsbolagoberoendet hos ett
begränsades tillreglernaliberaliseraderevisorer. De att avse en-

eftersom det finns möjlighetrevisionsbolagregistreradedast att
dessa, i sista hand upphä-åtgärderdisciplinäratillgripa mot
försummelse legat bolagetnågonregistreringen,vande omav

medhjäpares fel.samband medtill ilast en

reglernatolkningRevisorsnämndens av

innebördensin analyshar iRevisorsnämnden RN reg-avav
gjortrevisionsbolagenregistreradedeägandetlema enavom

Kommerskollegium gjordetolkning den mot-än avsomannan
revisorsförordningen.gällandei den dåbestämmelsersvarande

godtogochgenomsynsprinciptillämpadeKommerskollegium en
förutsättningrevisionsbolag undertillbolag ägare ettatt ett var

kvalifi-ägdestill hundrai sinägarbolaget procentturatt av
begränsning tillinnebär lagtextensEnligt RNcerade revisorer.

andelamaauktoriserade revisorerochgodkändaägande attav
direktrevisionsbolag måsteregistrerati ägaseller aktierna ett

fysiska personer.av
ställnings-med sittanalogtockså uttalatharRN att man

revisionsbolagregistreratägandettagande i frågan ettavom
ickekvalificerad revisor kangodtainte heller kan äga ettatt en

bolag. kvalificeradhelägt Omrevisionsbolag viaregistrerat ett
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revisor bedriva revisionsverksamhetönskar icke regi-ettgenom
bolag krävs således samtliga kvalificeradeägare ärstrerat att re-

Ävenvisorer, dvs. fysiska detta innebär ändring ipersoner. en
förhållande till den praxis Kommerskollegium tillämpadesom
och godtoginnebar kollegiet indirekt ägande revi-attsom av
sionsbolag inte auktoriserade eller godkända.som var

revisionsverksamhetBegreppet

har byggtEtt antal revisionsbyråer sitt ochägande sinstort upp
organisation i enlighet med den praxis har tillämpatssom av
Kommerskollegium. Orsakerna till det indirekta ägandet kan

leder tillvariera. Det dock emellanåt finnsmängd bolagatt en
anknutna till där själva revisionsverksamhetendet bolag
bedrivs. dagensflera orsaker till mångfacetteradeEn organi-av
sationsstrukturer revisorsbranschen deti allt bredare utbudär av
tjänster tillhandahåller.branschen utvecklingDensom numera

skett har till del grund isin motsvarande utveckling in-som en
ternationellt. "klassisk" rådgivning inomFörutom redovisnings-

rådgivningoch skatteområdena gäller det inom flertal andraett
företagsutveckling,områden företagsanalys och finan-t.ex.som

siell och informationsteknologi.analys, företagssvärdering Det
fråga tillhandahållsrådgivningstjänster på mark-är om som

naden flertal aktörer kvalificeradeandra revisorer ochänettav
med vilka revisorerna konkurrerar.

revisionsverksamhet harBegreppet under tid inte när-senare
analysdefinierats. begreppet gjordesNågon närmaremare av

inte revisorsutredningenden s.k. betänkande Revi-varsav
låg tilloch 1993:69 grund för denEG SOUsorerna nya

behandlades interevisorslagen. Frågan heller i förarbetena till
lagen. dynamiskt och den innebörden harBegreppet är närmare

tiden.utvecklats och utvecklas över
berördai samband med den ägandereg-Det är översynen av

problematikenler för revisionsbolag och kring indirektadet
försökaägandet dock angeläget klargöra innebördennärmareatt

begreppet revisionsverksamhet. Med utgångspunkt i syftetav
tillsynssystemet förmed auktorisations- och och riskerna
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finnaskandetdet övervägasböroberoenderevisorernas om
râdgivnings-sådanomfattningenbegränsaanledning avatt

revisionsutövning.medsambandsaknarverksamhet som
företagensmedelstoraochmindredesärskiltochNäringslivets

råd-Ombeaktas.dockmåsterådgivningseriösbehov av
skallomfattningbredd ochoförändradgivningsverksamhet av

tillsynsmyndighetensbehöva övervägasdetkantillåtas om
skälfinnasdet kan attellerförstärkasbehöver omresurser

tillsynsuppgiñ.RN:sbegränsauttryckligen
harrevisionsverksamhetbegreppetsamband medEtt nära

revisornsfråganbl.a.hörHitjäv.frågorockså omom
andra äromfattningvilkenoch ioberoende sompersoner

ellerrevisor,bolagetsrevisionsbyrävidverksamma somsamma
intressegemenskap,harbyrånvilketmedrevisionsföretagvid

rådgivningstjänster.medbolagetbiståmöjlighetskall ha att

brådskarEn översyn

såvälägandeindirekttillåtatillpositivgrundeni att avRN är
förrevisionsbolagenoregistrerade attderegistreradede som

organisationssynpunktochstrukturomvandlings-frånmöjliggöra
framförtsvadEnligtkoncemuppbyggnader. avlämpliga som

frågeställ-ochproblemantaldockdet stortfinnsnämnden ett
indirektakring detproblematikenmedförknippadeningar

oberoende,revisornsbl.a.rörandeutredasbörförstägandet som
tillsyneffektivmöjligheter utövatillsynsmyndighetens att en

revisions-begreppetomfattningenpåskallhur avsamt seman
brådskarlagöversynvidareanförNämnden attverksamhet. en

efter-situationrevisionsbolagensregistreradedetankemed
kravomedelbartinnebärlagreglema etttolkningRN:s avsom

koncemstruktur.ochägande-ändring av
SvenskaochRevisorer FARFöreningen AuktoriseradeFrån

denframförtsockså attharRevisorsamfundet SRS nya
tillledakommakankort attinomlagreglematolkningen av

införstårrevisionsbolagregistreradedeförproblem somakuta
omregistrering.en
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Behov översynav en

Enligt regeringens mening bör översyn degöras regler ien av
revisorslagen behandlar ägandet revisionsbolagen. den-lsom av

böröversyn frågan indirekt ägande ochna problematikenom
kring detta ingå. För undvika de omedelbaraatt problem som
uppstår främst för vissa registrerade revisionsbolag under den
tid pågåröversyn har regeringen isom propositionen

Ändringarl996/97:47 i lagen revisorer föreslagit över-om att
gångsbestämmelserna till lagen 1995:528 revisorer komp-om
letteras. Revisionsbolag godkändaär eller auktoriseradesom en-
ligt äldre bestämmelser skall enligt nuvarande Övergångsbe-
stämmelser registrerade revisionsbolag. Förslagetanses som
innebär sådana registreradeatt revisionsbolag registreringvars
går före eller under årut 1998 skall registrerade tillanses ut-
gången år 1998.av

i Uppdraget

En särskild utredare tillkallas för de regleröver i lagenatt se
1995:528 revisorer reglerar ägandet revisionsbola-om som av

l skallöversynen ingå analysera de problemgen. ochatt fråge-
ställningar finns det gällernär säkerställa revisornssom att
oberoende och tillsynsmyndighetens möjligheter utövaatt en
effektiv tillsyn indirekt ägande tillåts. Utredaren skallom noga

vilkaöverväga kompletterande regler och andra åtgärder som
kan behövas för begränsa riskerna föratt förtroendet föratt
revisorernas opartiskhet eller självständighet i fara vid in-sätts
direkt ägande revisionsbolag. Det måste säkerställasav att oav-

i koncernsett försummelse begås tillsynsmyndig-var en en
heten alltid skall kunna ingripa disciplinärt. Detsamma måste
gälla begår försummelsen,oavsett kvalificerad revisorvem som
eller medhjälpare/specialist. fårDet inte råda några oklarheter
beträffande kan ställas till Revisorsbranschensvem som ansvar.
intresse olika ägarfonner måste såledesav avvägas mot
samhällets intresse oberoende revision och effektivav en en
tillsyn denna. Härutöver måste revisorernas förmågaav att
attrahera kvalificerad arbetskraft och möjligheter till likvärdig
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beaktas.internationelltkonkurrens
revisionsbolag ägsfördetskall överväga somUtredaren om

generellt kravinförasbörrevisorer ettkvalificeradeav
inte ärförsummelse,eventuellvidvarigenomregistrering som
riktaskanåtgärddisciplinärtill revisor,kvalificeradhänföraatt

ocksåskall överväga motUtredarenrevisionsbolaget.direkt mot
falldetiåtgärddisciplinärriktaskalltillsynsmyndighetenvem
sättbolageller annatägarbolagpassivtfrågadet somär om

registrering,förgällerverksamhetskravdetuppfyllerinte som
rådgivningsverksamhet.bedriverrenodlatdotterbolagt.ex. som

ägarbolagpassivafördetutredaren övervägaHärvid bör om
rådgivningsverksamhetbedriverrenodlatbolagoch mersom

ochanmälnings-föreskrivasbörrevisionskoncern un-inom en
derrättelseplikt.

tillsynsmyndighetenvidareskall övervägaUtredaren om
revisionskoncernerhurförmöjlighet gränserskall ha att ange

får byggas upp.
nöd-framstårdetmåni denskall somUtredaren även
i be-innefattasskallvadförklarläggavändigt gränserna som

dettalrevisorer.i lagenrevisionsverksamhet sam-omgreppet
medsyftetiutgångspunktmedocksåutredarenskallmanhang

revisornsförriskernaochtillsynssystemetochauktorisations-
reviso-begränsaanledningfinnsdet attanalyseraoberoende om
saknarverksamhetsådanmöjligheter utöva somattrernas

utgångspunktUtifrånrevisionsutövning.medsamband samma
begränsaanledningfinnsdet attanalyserautredarenskall om

revisor ärbolagetsvilkenvidrevisionsbyrådenförmöjligheten
harbyrånvilketmedrevisionsföretagförellerverksam,

rådgivningstjänster.medbolagetbiståintressegemenskap, att
fråndetocksåsammanhang överi dettaskall omUtredaren se

rådgivningsverk-tillåtagårutgångspunkter attnämndaovan
fallsåiochomfattningochbreddoförändrad omsamhet av

deteller ärförstärkasbehövertillsynsmyndighetens omresurser
tillsynsmyndighetensbegränsanågot sättmöjligt att

denbeaktaövervägandensinaskall iUtredarentillsynsuppgift.
EU.inomskerutveckling som

kravreglerdeockså översynskall göra omUtredaren aven
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8

på auktoriserade revisorer vidmåste delta revisionenatt av
vissa bolag återfinns i kap.större 10 3 § aktiebolagslagensom
m.f1. lagar. Regeringen aviserade i propositionen 1994/95: 52l
Regler for godkända och auktoriserade revisorer avsågatt man

återkomma förslagmed till ändring begränsningsregelnatt av
denär kompetensreglema börjat få genomslag. Regeringennya

konstaterade då sådan ändring skulle underlätta fram-att en en
tida övergång från det nuvarande med två kategoriersystemet

revisorer till grundnivå i statlig regi.av en
Utredaren skall möjligheten höjaöver denatt gräns överse

vilken medverkan auktoriserad revisor obligatorisk.ärav
Utredaren skall i detta sammanhang också kravetöverväga om
på auktoriserade revisorer måste delta vidatt revisionen av
vissa bolag kan bort för de godkändastörre revisorertas som
uppfyller kraven enligt revisorsdirektivet.

Utredaren skall utifrån gjorda överväganden och analyser
lämna förslag till ändringar regelsystemet. För utredarensav ar-
bete gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och sär-
skilda utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.att
1992:50, offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23, redovisa

jämställdhetspolitiska aspekter dir. 1994: 124 redovisasamt att
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande
arbetet dir. 1996:49.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den 31 decembersenast
1997.

N ärings- och handelsdepartementet
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Bilaga 2

revisionLagstadgad

tillämplig lag1975:1385 ochaktiebolagslageniBestämmelserna om
underlagrevisionsrekommendationer utgörFAR:sårsredovisning samt

lagstadgade revisionen.denframställningföreliggande överför
lagstiftning,finns irevision ocksålagstadgadBestämmelser annanom
och lagenföreningar 1987:167ekonomiskalagent.ex. om

Revision enligti vissa företag.årsredovisning1980:1103 m.m.om
revisionhuvudsak gäller vidi vadförfattningardessa motsvarar avsom

aktiebolag.
Ändringar styrelse, bolags-bestämmelseraktiebolagslagensi om

beslutats. Dehar nyligenskadeståndsansvarochrevisionstämma, nya
1997/98:99,kraft den januari 1999 prop.i lträddebestämmelserna

följandeden1998:760. Il997/98:257, SFSl997/98:LU26, rskr.bet.
ändringar.beaktas dessaframställningen

revisorUppdrag som

Utseende revisorav

dock ikanSkall flera revisorerbolagsstämman.väljs utses,Revisor av
dock inte alla,flera dem,ellerbestämmasbolagsordningen att aven

vissmöjlighet förordning. Detta ägare ettiskall utses avgerannan
revisor.kreditgivareeller visseller B-aktier att utseaktieslag A-

företräderde aktieägareden ellerinnebärBestämmelserna att som
Styrelse-revisorerna.såväl styrelsenstämmomajoriteten utser som

delta iocksådirektören harverkställande rättden attochledamöterna
aktieägare.derevisorsvalet ärom

styrelse kanhörande bolagetsoch efteraktieägarebegäranPå avav
minoritetsrevisor.s.k.länsstyrelsen utse

sidanrevisor vidförordnaFinansinspektionenskallbolagvissaI av
revisorn.valdeden stämmanav
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Mandattid

gäller fast mandattid för revisorerden januari 1999Från och med l en
skall upphöra vid slutet den ordinarieMandattidenfyra år. avom
fjärde året efter revisorsvalet kap.under det 10 20 §bolagsstämman

ABL.
hinderemellertid inte något revisor skallinnebärDetta mot att en

löpande mandatperiod eller omvald efterentledigad underkunna bli
140.periodens slut a. prop. s.

örtida avgångF

förtid,upphör i revisorn eller den harrevisoruppdragEtt om somsom
skalluppdraget skall upphöra. Anmälananmälerrevisorn attutsett

revisor inte vald på bolags-styrelse. Omhos bolagets ärgöras somen
det ocksåanmäla hos den harvill avgå, skall han utsettstämman som

revisorsuppdrag helst kan bringas upphöra,honom. Att när attett som
har honom begär det följersjälv eller denrevisorn utsett avsomom

förtroendeman.roll bolagetsrevisorns som
upphör i förtid skall anmäla detta tilluppdragrevisorEn genastvars

och registreringsverket för registre-registreringsmyndigheten Patent-
anmälningen till styrelse.avskrift bolagets Iring och lämna en av

redogörelse för vad han har funnitrevisorn lämnaskallanmälningen en
utfört under den del löpandehan hargranskningvid den avsom
omfattat. gäller ihar anmälningenhans uppdrag Förräkenskapsår som

revisionsberättelse. Registre-vad föreskrivsdelartillämpliga omsom
till skatte-sända kopia anmälningenskallringsmyndigheten en av

myndigheten.
obehörig-upphör i förtid eller någonuppdragrevisorsOm en

bestämmelsernahinder uppkommer ellerrättsligthetsgrund eller annat
det inte finnsfrån revisor ochhindrar honomi bolagsordningen att vara

revisorlänsstyrelsen vidta åtgärder förskallsuppleant,någon att en ny
mandattiden 10 kap. 21-23 ABL.återståendeför denutses

Länsstyrelseförordnande revisorav

auktoriseradförordna revisor,anmälan 1skall efterLänsstyrelsen när
gällandeutsedd i enlighet medrevisor integodkändellerrevisor är

finnsoch det inteobehörig eller jävigrevisorkompetenskrav, 2 ärnär
bestämmelse irevisorssuppleant, 3behörignågon närsamt en

behörighetrevisorer eller revisorsantaletbolagsordningen omom
Styrelsenkan ochsådan anmälan äråsidosatts. En göras var en.av
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inte rättelseangivna fall,ianmälan utanskyldig göraatt omnu
ABL.revisor 24 §10 kap.dendröjsmål sker utsersomgenom

den bolagsstämmanpå revisorställs kravintefall detde attI som
aktieägarminoritet minstkanauktoriserad revisor,skallutser envara

auktoriserad revisorigenomdrivaaktiersamtligationdel att enaven
revisorsvaldärvid den bolagsstämmabolagsstämmandåOmutses.

auktoriserad revisor ochunderlåtitsituationsådaniskall ske att utseen
länsstyrelsen,begär det hosmånad fråninom stämmannågon enom

kap. § ABL.sådan revisor 10 25förordnalänsstyrelsenskall en
sig innanstyrelse tillfällebolagetsskallLänsstyrelsen att yttrage

Länsstyrelsensellerenligt 24 25 ABL.revisorförordnarden en
revisor skallObehörigrevisorbehöriggäller tillsförordnande utsetts.

ABL.kap. 26 §entledigas 10först

får revisorVem vara

Obehörighetsgrunder

eller hanäringsförbudunderkastadkonkurs,iintefårRevisor vara
ABL.föräldrabalken 10 kap. 10 §kap. §enligt ll 7förvaltare

Kompetenskrav

irevisoreller godkänd revisor kanauktoriseraddenEndast är varasom
denoch med langivits frångäller,aktiebolag. Dettaett ovan,som

skallrevisorgäller dessutomkravallmäntSom attjanuari 1999. ett en
ekonomiskaochredovisningerfarenheti ochinsiktdenha av

bolagetsoch omfattningentillhänsynmedförhållanden arten avsom
kap. ABL.uppdraget 10 ll §fullgörafordras förverksamhet att

auktoriseradutsedd revisor skallbolagsstämmanMinst varaen av
värdet på dessavseendetvissaöverskrider gränserbolagetom

aktier ellerbolagetsanställda ellerantaleti frågaellertillgångar omom
marknadsplatsauktoriseradbörs ellervidnoteradeskuldebrev är en -

gränsvärden,dessaöverskriderbolag,begränsningsregeln. För som
vissfår habolaget i ställetbeslutatidför vissregeringen attkan

bestämmelsernaåtergivnaABL. De§10 kap. 14godkänd revisor nu
överskriderkoncernenkoncern,moderbolag iförgäller även omen

Även auktoriserad revisorskallbolagandrai utses,gränsvärdena. om
viddetaktier begärsamtligationdelminsttillägare aven

ABL.ske kap. 12-15revisorsval skall 10därbolagsstämma,
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Revisionsbolag

registrerat revisionsbolag.Till revisor kan Bestämmelseräven ettutses
kan huvudansvarig för revisionen ochsom vara omom vem

revisorslagen.underrättelseskyldighet finns i 12 § Enligt denna bestäm-
huvudansvarige auktoriseradskall den revisor, detmelse vara om

föreskrift i lag ellerför uppfylla författningbehövs att attannan om
andra fall auktoriseradskall och i eller godkändsådan revisor utses,

dröjsmålRevisionsbolaget skall underrätta uppdrags-revisor. utan
huvudansvarig för revisionen. För dengivaren ärvem somom

regler jäv för revisorgäller bl.a. lagens ochhuvudansvarige rättom om
vid bolagsstämma.närvaraatt

Jäv

finns katalog revisor skall jävigaktiebolagslagenI över när en ansesen
bolagets revisor.obehörig Enligt dessa bestäm-och därmed att vara

revisormelser får den inte somvara
bolag i koncerni bolaget elleraktieäger annat samma0

eller verkställande bolagetstyrelsen direktör i ellerledamotär av0
biträder vid bolagets bokföringdotterföretag eller eller medels-dess

kontroll däröverförvaltning eller bolagets
har ellerunderordnad beroendeanställd hos eller på sättär annat en0

någon under angivnatill bolaget ellerställning som avses ovan
punkt

den yrkesmässigtföretag biträderverksam iär som somsamma0
eller medelsförvaltningen ellergrundbokföringenbolaget vid

kontroll däröverbolagets
eller syskon eller släkting isambo medgift med eller är rättär upp-0

efter den andratillnedstigande ledeller person som avses ovan
besvågrad med sådan i ellerpunkten eller rättär upp-en person

gift med den andres syskon,dennedstigande led eller så äratt ene
eller

eller bolag koncernbolaget ilåneskuld tillstår i ett annat samma0
har ställt säkerhet.vilka sådant bolagförpliktelser föreller har

revisor enligt angivna punkter ibehöriginteDen är att ovanvarasom
revisor i dess dotterbolag.heller Enmoderbolag kan inteett vara

revisionen anlita någon på grundheller vidrevisor f°ar inte som av
behörig revisor. revisor fårEnjäv intebestämmelserna är att varaom

utsträckningbolagets intemrevisorer i denanlitadock vid revisionen
revisionssed kap. och ABL.10 16 17förenligt med goddet är
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granskningRevisorns

granskningenAllmänt om

nonnalt den omfattning godingår det iuppgifterrevisornsI att
årsredovisning och bokföringbolagetsbjuder granskarevisionssed

direktörensden verkställandesådanoch därstyrelsens utsettssamt --
moderbolag koncern, skallibolagetförvaltning. Om ärVD en

koncemföretagenskoncemredovisningen ochgranskarevisorn även
skall följa deRevisornkap. 3 § ABL.förhållanden 10inbördes

bolagsstämman, såvida de intemeddelasföreskriftersärskilda avsom
kap.eller god revisionssed 10 4 §bolagsordninglag,strider mot

följer godden omfattningskall hagranskningenAttABL. som av
innebörd alltväxlande omfattning ochfårbetyder denrevisionssed att

skeförhållanden och anpassning måsteskiftandeefter bolagens att en
uppfattningenpraxis i frågateori ochutvecklingenefter avomgenom

ochomfattning 266innebörd och SOU 1971:15revisionsuppdragets s.
242.1975:103 s.prop.

iskall för varje räkenskapsårgranskningRevisorns utmynna en
kollek-dvs. till aktieägarnabolagsstämman,tillrevisionsberättelse som

revisionsberättelsen omfatta koncernen. Imoderbolag skall äventiv. I
uttala sig årsredovisningenrevisornskallrevisionsberättelsen samtom

revision iförvaltning. målet för varjeDettaochstyrelsens VD:s ärom
verksamhetens omfattning kap.och 10oberoendeaktiebolag artett av

ABL.5 §

och företagsledningenmellan revisornAnsvarsavgränsningen

bolags-aktiebolagslagen och deninomenligtStyrelsen ramsvarar -
bolagetsoch förvaltningorganisationför bolagetsordningen avanger -
förvalt-löpandedenne för denangelägenheter. Har VD utsetts svarar

meddelar.styrelsenanvisningarriktlinjerde ochenligtningen som
bolagets tillgångarförvaltningenbokföringen ochgällerdetNär av

dennastyrelsen tilldetmedelsförvaltningen åligger attatt se
samtidigtkontrolltillfredsställandesådantorganiseras sättett att en

förhindra ochförstyrelseninnebärsäkerställs. Detta attatt ansvarar
fel.oavsiktligaoegentligheter ochupptäcka

överensstämmelseibokföring fullgörsför bolagetsVD attansvarar
betryggandesköts påmedelsförvaltningen sätt.ochmed lag ettatt

årsredovisning. DenbolagetskallräkenskapsårvarjeFör avge en
styrelseledamöter och VD. Dessasamtligaunderskall skrivas svararav

god redovis-med lag ochenlighetiårsredovisningenför upprättasatt
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för denMotsvarande gäller koncernredovisning förningssed. varjesom
moderbolagetskall i koncern.räkenskapsår avges av en

bedöma styrelseledamötemaskall och uppfylltRevisorn VDom
Revisorn skallenligt vidare vid sin granskningsina plikter ovan. av

årsredovisning och förvaltning bedöma förbolagets risken oegentlig-
oavsiktliga fel sådan betydelse de kaneller i någotheter är attavsom

bolagets resultathänseende påverka och ställningväsentligt samt
styrelseledamötemas och ansvarsfrihet för förvaltning-frågan VD:som

uppgift kritiserai revisorns den ekonomiskaingår inteDet atten.
förvaltningsåtgärder i vidare mån då åtgärderna kanlämpligheten änav

ansvarsfrihet och skadeståndstalanföranleda vägrad ellertänkas
pliktöverträdelser eller plikttörsummelser frånframstårsättannat som

sida.ledningens

årsredovisninggranskningNärmare avom

granskningen årsredovisningen bilda sigvidåligger revisornDet att av
årsredovisningen elleruppfattning den i koncern-välgrundad omen

informationen sådanlämnade rättvisande ochredovisningen är av en
med god redovisningsseddenomfattning överensstämmer samtatt om

i lag och bolagsordning reglerarde bestämmelserden uppfyller som
rapporteringsskyldighet.bolagets

syftar till fastställagranskningRevisorns att
uppgifternaresultaträkningen tillsammans med iuppgifterna iatt0

rättvisande uttryck för bolagetsförvaltningsberättelsen ettger
resultat

redovisade tillgångar och skulder existerar ochbalansräkningeniatt0
värderaderiktigtär

förpliktelserskulder och övrigasamtliga tillgångarbolagets samtatt0
balansräkningenitagits upp

och balansräkningamai resultat-uppgifterna stämmer överensatt0
räkenskaperbolagetsmed

ekonomiska information, tillsammans medårsredovisningensatt0
finansieringsanalys,balansräkningarresultat- ochuppgifter i samt

bolagets resultat och ställningrättvisande beskrivning avger en
lag och godinnehåller de uppgifterförvaltningsberättelsenatt som0

redovisningssed kräver, samt
med den bildårsredovisningen förenligiinformationövrig äratt av0

balansräk-ochställning i resultat-resultat ochbolagets som ges
kännedom före-med revisornsochningama överensstämmer om

taget.
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verkställande förvaltningstyrelsens och direktörensGranskning av
Uörvaltningsrevision

samband årsredovis-överväganden i med granskningenRevisorns av
betydelse då han eller hon ställning till förvalt-får ocksåningen tar
innehåll.ningsberättelsens

styrelsens och verkställande direktörens VD:sGranskningen av
under delrevisorn året styrelse-innebär bl.a.förvaltning taratt av

kortperiodiska bokslut och delårsrapporter.budgetar,protokoll,
klarläggatillsyftar främstGranskningen att

föranleda skade-försummelse kanåtgärd ellernågon som0 om
last, ochstyrelseledamot eller tillligger VDståndsskyldighet

i stridnågot avseende handlateller istyrelseledamot VD annat0 om
bolagsordningen.elleraktiebolagslagenmed

åtgärd eller försummelse i strideller VD:sStyrelseledamots mot
kan vålla skada för bolaget.bolagsordningen Förelleraktiebolagslagen

skadeståndsskyldighet föreliggerbedömakunna gentemotatt om
ochväsentliga beslut, avtal, åtgärdergranskarevisornbolaget, behöver

bedöma igår väsentligen påGranskningeni bolaget.förhållanden attut
kanbolaget för riskerstyrelsen och VDutsträckningvilken utsatt som

revisornmotsvarande fördelar. Förskadavålla bolaget utan att ge
eller påeller förebygga olagligaupptäckasåledesgäller det annatatt

förvaltningsåtgärder.oförsvarligasätt
stridåtgärd eller försummelse iellerStyrelseledamots VD:s mot

vålla skada förbolagsordningen kan ocksåelleraktiebolagslagen
beakta riskenskall vid granskningenRevisornelleraktieägare annan.

skador.för sådanaäven
uppfyllt sina plikterstyrelsen och VDklarläggakunnaFör att om

medelsförvaltning skallbokföring ochavseendeaktiebolagslagenenligt
och rutiner.organisationbedömarevisorn

bolagetsbedömasin granskningvidskall vidareRevisorn om
medkontroll förser styrelsen och VDochplaneringförsystem

harochstyrelsen VDför beslutunderlagtillfredsställande samt om
risksituation.bolagetsöverblicktillräcklig över

innehållRevisionsberättelsens

revisions-granskningrevisornsMålet för är sagts att avge ensom
tillskall lämnasRevisionsberättelsentill bolagsstämman.berättelse

ordinarie bolagsstämma.veckor förestyrelsebolagets senast tre
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hänvisning tillårsredovisningen tecknaskall påRevisorn en
revisionsberättelsen.

skall revisionsberättelse alltidkap. 28-30 ABLEnligt 10 en
huruvidauttalandeinnehålla om

tillämpligi överensstämmelse medårsredovisningen har upprättats0
årsredovisninglag om

resultaträkningenfastställa balansräkningen ochbörbolagsstämman
beträffande bolagetsdispositionerbeslutabörbolagsstämman om

i förvaltningsberättelsenförslagetförlust enligtellervinst
förteck-förekommande fall haroch istyrelsen VD:n upprättat en0

vissa lån och säkerheterkap. § ABLning enligt 12 9 över
beviljas ansvarsfrihetböroch VDstyrelseledamötema gentemot0

bolaget.

iuppgifterna revisornobligatoriska kanredovisade ävendeUtöver nu
kännedom.upplysningar till aktieägarnasberättelsen meddelaiövrigt

konfliktuppgiftsutlämnandet inte kommer idockförutsätterDetta att
ABL.tystnadsplikt 10 kap. 37 §revisornsmed reglerna om

därför förväntasoch dess innehåll kanoffentligRevisionsberättelsen är
vill utnyttja dennakännedom. Om revisorntill allmänhetenskomma

ochför revisionsuppdragetinomdet i så fall skemåstemöjlighet ramen
vållavilkas offentliggörande kanaffärshemligheter,får inte avse

433.1975:103bolaget skada se s.prop.
aktuellt skall revisionsberättelsenblidet kanmån ävendenI

gransk-uppgifter. revisorn vidobligatoriska Harföljandeinnehålla
företagit någoneller harstyrelseledamot VD:nfunnitningen att en

föranledaförsummelse kantill någonskyldiggjort sigåtgärd eller som
i berättelsen. Detsammaanmärkasskall detersättningsskyldighet,

styrelseledamothar funnitgranskningenvidrevisorngäller att enom
tillämpligaktiebolagslagen,strid medhandlat ieller VD:n sättannat

andra stycketbolagsordning kap.10 30 §årsredovisning ellerlag om
ABL.

han harockså anmärkaskall revisornrevisionsberättelsenI om
skyldighetfullgjort sinbolaget inte harfunnit att

skattebetalningslagen 1997:483skatteavdrag enligtgöraatt0
skattebetalningslagenenligt 3 kap. 2 §för registreringanmäla sigatt0

skatte-ellerenligt 10 kap. 9 10skattedeklarationlämnaatt0
ellerbetalningslagen,

ochavgifter omfattas kap.och l 1skattertid betalai rättatt som av0
skattebetalningslagen.2
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skattemyndighetenskyldighet underrättaRevisorns att

bolagetinnehåller anmärkningar interevisionsberättelsenOm attom
skatte- ochförpliktelser enligt de nämndafullgjort sinahar nyss

revisions-skall revisorn sända kopiaavgiftsförfattningama, aven
skattemyndigheten.tillberättelsen

med företagsledningenunderhandskontakterRevisorns

bestämmelser s.k. erinringar revisornfinns§ ABLkap. 35I 10 somom
denbolagsledningen, han intetillvill framföra avmen som anser vara

eller allmänhetenstill aktieägamaskommade behöverattarten
erinringar revisornföreskrifter skallEnligt dessakännedom. som

protokoll ellereller antecknas istyrelsen VDtillframställer annan
bevarastill styrelsen och dennaöverlämnasskallhandling avsom

offentliga.intebetryggande Desätt. är
båderevisionsberättelsen föregås antalvanligtDet ettär att av

beslutsfattaretill olikafrån revisornskriftligaochmuntliga rapporter
för ekonomin eller med VD. Imed deninom bolaget, t.ex. svararsom

iakttagelserredogörelse för derevisornlämnardessa rapporter somen
syfte fel eller bristergranskningen iunderhar gjorteller honhan att

till.skall rättas
väsentliga fel elleroegentligheter,upptäcktarevisionenUnder

skallårsredovisning eller förvaltningräkenskaper,i snarastbrister
fel ellersådanaeller styrelse. Omför bolagets VDmöjligt påtalas

för revisornregel ingen anledningfinns detbrister atträttats, avgesom
upplysning.anmärkning eller särskild Dettamedrevisionsberättelseen

aktiebolagslagen elleröverträdelserallvarligavidgäller inte av
felaktigheter eller bristerdå effekternaellerbolagsordningen, trotsav

står kvar.rättelse

tystnadspliktRevisorns

enskild aktieägarerevisor inte tillfårkap. 37 § ABLEnligt lO enen
bolagetsupplysningarlämnautomståendeeller till någon om

uppdrag, detkännedom vid sitthar fåtthanangelägenheter omomsom
i tystnads-dock vissa inskränkningarfinnsskada bolaget. Detkan

lämna bolags-skyldigkap. 41 § ABLenligt 10Revisornplikten. attär
skulle leda tillbegär, det intedenupplysningarallastämman omsom

kap.också enligt 10 42 § ABLRevisornför bolaget.skadaväsentlig är
särskild granskarelekmannarevisor,medrevisor,lämnaskyldig att

ibolaget har försattsrevisor och,§ ABL,kap. 21enligt 11 omny
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bolagetsupplysningar behövsdekonkursförvaltarenkonkurs, omsom
lämnaskyldig begärandessutomangelägenheter. Han attär

undersökningsledarenangelägenheter tillbolagetsupplysningar om
brottmål.iförundersökningunder

åtgärder vid misstanke brottvidtaskyldighetRevisors att om

anmäla misstanke brott. Omåklagarefall tillvissaskall irevisorEn om
verkställandedenstyrelseledamot ellerfinnerrevisor att enen

brott inomsärskilda slagför vissamisstänkaskandirektören ramenav
styrelsen,underrättatsedan hanskall han,verksamhetför bolagets
brottanmälan till åklagare. Desjälvuppdraglämna sitt görasamt som

bokföringsbrottförskingrings- ochbedrägeri-,främst samtäravses
lämnaavgå ellerbehöver dock inteRevisornskattebrott.vissa slag av

harbrottetskadliga verkningarnadeåklagaren,tillunderrättelse avom
blivit föremål förharpåbrottsmisstankenavhjälpts, sättannatom

framstårmisstänkta brottetdetellereller åklagarepolisanmälan till om
behöveranmälan till åklagareochRevisorns avgångobetydligt.som

kantill detunderrättelse styrelsen,någon attföregås antasinte omav
åtgärder medskadeförebyggandevidta någraskulleintestyrelsen

fallunderrättelse iellerunderrättelsen annatanledning om enav
underrättelse-medstridande syftetmeningslös ellerframstår motsom

ABL.kap, 38-4010skyldigheten

skadeståndsansvarRevisorns

fullgörande sittvidrevisorföljer,ABLkap. 2§Av 15 att avsom
skallskadar bolaget,oaktsamhet ersättauppsåtligen elleruppdrag av

elleruppsåtligenför skadaskadan. Revisorn även avsomsvarar
revisionsbolag revisor,medhjälpare. Omhans äroaktsamhet vållas av

för revisionenoch denbolagdettaersättningskyldighetåligger
jämkningkap. 5§ ABLFöreskrifterna i 15huvudansvarige. avom

revisorer.gällerskadestånd även
revisorskadeståndtalanförutsätterkap. § ABL motEnligt 715 om

ellermajoritetenbolagsstämmanvidrevisionsbolageller att en
aktier isamtligaminst tiondeltillbestårminoritet ägare avenavsom

väckas.skalltalanför sådanbolaget röstat att en
inte grundas påskadeståndstalan,kankap. § ABLEnligt 1315 som

detfrån utgångeninom fem årrevisorväckasbrott, mot av
revisionsberättelsenräkenskapsår avser.som
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straffansvarRevisorns

för revisorbestämmelser straffhar ingaAktiebolagslagen somom
oaktsamhet missköter sitt uppdrag. vissa fall kanIelleruppsåtligen av

enligt bestämmelserna i brottsbalken.i frågastraffansvar kommadock
sitt uppsåtligen skadarfullgörandet uppdragvidrevisorEn avsom

enligt bestämmelserna i kap. 5§straffas 10eventuelltkanbolaget
huvudman. för svindleri enligt 9Ansvartrolöshetbrottsbalken motom

fråga medverkar tillkomma i revisornbrottsbalken kankap. 9 § attom
årsredovisning bland allmänhetenbolags spridsuppgifter ioriktiga ett

företagets intressenter.eller

9 19-0567
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definierarrevisorslagenuttryck iochBegrepp som

arbetsområdeellerverksamhets-revisorns

det begrepp i regleringenrevisionsverksamhet inte endaärBegreppet
verksamhets- ellerdefinierar revisorernasrevisorsverksamheten somav

revisorerförordningen 1995:665revisorslagen,arbetsområde. I om
ochmed instruktionen för RN RN:s1995:666förordningenRevF,

uttryck definie-antal begrepp ochfinns ytterligareföreskrifter ett som
revisorsorganisa-finns också iSådana begreppområde.detta m.m.rar

uppenbartolika syften och dettjänaretikregler. Begreppen ärtionemas
sammanfalla till sin omfattning. Dettaavseddaalltidde inte är attatt

arbetsområde kan komma olikarevisornsbl.a. avgränsasinnebär attatt
också i vilketanvändsvilket begrepppå inte baraberoende utansom

används.begreppetsammanhang
arbetsområden kan definierasellerverksamhets-Följande

yrkes-betydelsenskall ha kompetens irevisornområde därdet0
skicklighet

yrkesverksammåstedär revisornområdedet vara
alltid får verksamrevisornområde därdet vara

till opartisk-verksam tilltronfårrevisornområde därdet omvara
rubbasintesjälvständighetenellerheten

gällertystnadspliktområde därdet
ansvarsförsäkringenomfattasskallområdedet avsom

får i fonnendast bedrivas vissverksamhetenområde därdet
tillsynskallområde därdet RN utöva

anmälan tillskyldigSkattemyndighetenområde därdet är göraatt
RN

medföra disciplinpåföljdkanfelhandlingarområde därdet
områdenövriga

dessabeskrivning ochlämnasföljandedetI nämnare vart ett avaven
begrepp.
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kunskapsområdetellerKompetens-

måste täckarevisors yrkesskicklighetauktoriseradgodkänd eller ettEn
kunskapsomrâdet.områdevisst förväntat

förlita sig revisornsmåste kunnarevisoranlitar attDen ensom
skall kunna lämnahan eller honförtillräckligtkunnande attär
kompetensområdet.inom helarådgivningstjänsterochrevisions-

praktiskteoretisk ochkravendefinierasKompetensområdet genom
föreskrifter RNFS 1996:1.och i 2-9 RN:si 4-6 RevFutbildning

revisions-"revision och föruttrycketanvändsföreskrifterRN:sI 7 §
arbetsuppgifter".relevantautövning

Pliktområdet

upprätthållaauktoriserad revisor skall kunnaellergodkändFör att en
utförlöpande arbetsupp-eller honhankrävssin yrkeskompetens att

dessakrävasdenna. kan intefördjupar Detochbefäster attgifter som
kompetensområdet. måsteDehelafördeladearbetsuppgifter överär

centrala kunnandetrevisionsarbetetförtill detdock bidra mest
ikrområdetpl

. för dettarevisionsverksamhetbegreppetanvändsRevLI 4 §
revisionsverksamhet. IrevisoråläggerBestämmelsen utövaområde. att

årtimmarminst 5001997:1 lföreskrifter RNFSRN:s sägsl8 § att per
"yrkesmässig revision". Förbeståskallrevisionsverksamheten avav

stycket ljfr med lO§ förstafinns i 9§ lrevisionsbolagregistrerade
bestämmelserformuleradelikartatstycket 1 RevLförstaoch § om

driva revisions-revisionsbolagetåläggsEnligt 9 §pliktområde. attett
verksamhet intebolagetsfåroch llenligt 10ochverksamhet

verksam-därmed förenligochrevisionyrkesmässigomfatta änannat
het.

Friområdet

detfinnsoffentliga tillsyneni dentillämpats ettrevisorslagen harSom
Området,friområdet.verksamfåralltidrevisornområde där somvara

bestäm-första handregleras irevisionsverksamhet,benämns genom
får revisorerbestämmelsenEnligtstycket RevL.förstai §melsen 15

utövandet kanrevisionsverksamhetverksamhetinte änutöva omannan
självständighet.opartiskhet ellertill derasförtroendetrubbaskada eller

harrevisionsbolag.registrerade DettaförgällerBestämmelsen även
egenskaper inteförtroenderubbandeinnebäramotsatsvis attansetts
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området revisions-verksamhet tillhörförhinder ilägger vägen somen
redovisningsrådgivning.exempelvisverksamhet,

områdetvillkoradeDet

verksamhet utanförstycketförsta RevLenligt §får 15 utövarevisorEn
revisionsverksamhetverksamhetannanfriområdet än om--

självständighetopartiskhet ellereller hennesförtroendet till hans
gällerområdet. Bestämmelsenvillkoraderubbas ävenintedärigenom

revisionsbolag.registreradeför
revisorsförordningenligt årsgällde 1973revisorslagen attFöre
affärsverksamhet detledningendelta iellerfick drivarevisor inte av

Affärsverksamhetsförbudetaffärsverksamhetsförbudet.s.k. ersattes av
stycketförsta RevL.bestämmelsen i §15

innebärgod revisorssed.begränsas DettaområdetvillkoradeDet av
förbjudenalltidalltid förbjudnaaktiviteterfinns ärdetatt som

branschorganisationeninternationelladenverksamhet. I t.ex.
forof EthicsCodeof IFACFederation AccountantsInternational

bestämmelseri Sectionfinns llProfessional Accountants om
Publicthe Practice of Accountancy.lncompatible withActivities

ifrågavarande bestäm-harbestämmelserIFAC:s ansatssamma som
verksamhetbestämmelserna förbjuderrevisorslagen, i detmelse i att

ellerskada integriteten, objektivitetenskulle kunnaellerskadarsom
oberoendet.

medförgenerellt all verksamhetförbjuder dessutom attIFAC som
principer-de revisorsetiskai enlighet medyrketkanrevisorn inte utöva

Även framgårRegel iFAR:s etikreglertill 1anvisningarna att enna. av
vanhedrarledamoten intesådantuppträdaskall påledamot sätt attett

bestämmelseetikregler innehålleryrkeskår. SRS:seller sinsig själv en
etikreglerSåväl SRS:sinnebörd. FAR:sväsentligti allt somsammaav

reglerockså dessaregel. Huruvidai IFAC:sinnefatta förbudetfår anses
fallakanområdet beror devillkoradedetkan snäva ansesom

lagbestämmel-förtroenderubbande verksamhet irekvisitettillbaka på
aktivitetgod sed förbjuda visspraxisintegärDet att engenomsen.

bestämmelseni direkt stridskulle stådenna. Detgrundpå motänannan
möjligt medtorde dockstycket RevL. Deti andral5§ attvara

vanhedrandei ingriparedbarhetskravet 4 § 5 RevLtillämpning motav
aktiviteter.
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Tystnadspliktsområdet

revisorer knyter till följande begrepp:Tystnadspliktreglema för an
arbete tystnadspliktsområdeü.uppdrag ochyrkesutövning,

tystnadsplikt enligt §RevL gällerrevisorns 18Bestämmelserna om
Bestämmel-erhållit i sin yrkesutövning.harrevisornuppgifter som

gäller sådanatystnadsplikt i aktiebolagslagenrevisornsomserna
fullgöran-revisorn fått kännedom vidangelägenheterbolagets omsom

tystnadspliktRegel gäller revisornsEnligt 5uppdrag. FAR:sdet sittav
revisorn fått kännedomupplysningarochsakförhållanden som om

Regelgäller enligtMotsvarande SRS:ssitt arbete.under även

Försäkringsområdet

till revisionsverk-knyts begreppetansvarsförsäkringpåKravet m.m.
skyldigarevisor och revisionsbolagEnligtsamhet. 19§ RevL är att
ersättnings-ställa säkerhet för denellerförsäkring hos RNteckna

i sin revisions-bolaget kan ådra sigellerrevisornskyldighet som
försäkringsområdet.verksamhet

får viss formområde endast bedrivas iverksamhetendärDet

aktiebolagHandelsbolag och

uttrycketbolag användsrevisionsverksamhet irevisorDriver
föryrkesutövning"med revisorsförenlig"verksamhet attär ensom
förstaverksamhetsområde. Bestämmelsen i 15§bolagetsavgränsa

revisionsbolagvillkor tillåtervissaoch understycket RevL attsom
tillämpas endastrevisionsverksamhet kanverksamhet änutöva annan

tillåtet förtorde därför interevisionsbolag. Detregistrerade varaav
revisionsverk-verksamhetrevisionsbolag änandra utövaatt annan

samhet.
enskildrevisionsverksamhet endastfår drivarevisorEn som

inteeller aktiebolaghandelsbolagi utövarnäringsidkare eller som
förenlig med revisorsverksamhet sådan ärän ensomannan

formerförsta Andrastycket RevL.följer 16 §yrkesutövning. Detta av
inte tillåtna.revisionsverksamhetför är

uttryckenkursiveradede tvåsäkert ärgår inteDet sägaatt ovanom
likvärdiga.

aldrig bli vidareverksamhetsområdebolagetslagmotiven kanEnligt
revisornform vilkenden inomendastBolagetrevisorns.än somses

har il994/95zl52 53. RNverksamhet prop.driver sin ettt.ex.s.
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det villkoradeverksamhet inomrevisorsrörandeförhandsbesked
verksamhet hållsförutsatt dennakonstglastillverkningområdet attav

revisionsbolagrevisionsverksamhet i sittfrån revisornsåtskildklart
9/96.F

revisionsbolagRegistrerade

uttryck iochanvänds följande begrepprevisionsbolagregistreradeFör
revisions-verksamhetsområde, nämligen abolagetssyfte avgränsaatt

förenlig verksam-och därmedrevisionyrkesmässigverksamhet, b
revisionsverksamhet.verksamhetannanhet c änsamt

registreradeblistycket kanförsta RevLi 16§Bolag avsessom
revisions-möjligt förregistreringen blir detrevisionsbolag. Genom

tredje stycket ABL. Dettakap. 18 §10 ärtill revisorbolaget utsesatt
föreskrivsför registreringvillkorregistreringen. Som utommedsyftet

detochrevisionsverksamhetdrivaskallbolaget attatt avannat,
bolagetsskall framgåbolagsordningenellerbolagsavtalet att

ochrevisionyrkesmässigomfattaskallinte änverksamhet annat
stycket och ll §första 110 §verksamhet se 9 §förenligdärmed samt

RevL.stycket 1första
revisions-registreradefiiomrâdet förområdettillåtnaalltidDet

delsrevisionsverksamhet,dels begreppetsåledesbestämsbolag avav
verksamhet".förenligdärmedrevision och"yrkesmässiguttrycket

pliktområdet. Avdefinierar det s.k.revisionsverksamhetBegreppet
verksamhets-det tillåtnauttrycketframgårlagmotiven attatt geavser

revisionsbolagetregistreradedetförarbetsområdeteller samma
driver sindenneenskilde revisorn,för deninnehåll oavsett omsom

bolag senäringsidkare eller ienskildsåsomverksamhet prop.
53.1994/95:152 s.

harÄven revisornfrågagivetvisuppkommer närhär somsamma
nämligenrevisionsverksamheten,ochsjälvmellan sigbolagin ettsatt

registreradeför detområdet tillåtetvillkorades.k. ärdetom
f°arförsta stycket RevLEnligt §verksamhet. 15revisionsbolagets

§16-bolagskillnad från s.k.revisionsbolag tillregistreradevisserligen
kanutövandet interevisionsverksamhetverksamhet änutöva omannan

självständighet. Motopartiskhet ellertill bolagetsförtroendetskada
bolagetsframgåbolagsordningen skalldetbakgrund attatt avav

ochrevisionyrkesmässigomfattaskallinte änverksamhet annat
verksamhetfråga sigkanverksamhet,förenligdärmed annanomman

14/97förhandsbesked Fhar imöjlig. RNrevisionsverksamhet ärän
verksamhetrevisionsbolag änregistrerat utövargodtagit att ett annan

krav pålagerbolag. Någotförsäljning attrevisionsverksamhet av
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åtskild från bolagetsdenna verksamhetskall hållarevisionsbolaget
fall ställts nämnden jfrinte i dettarevisionsverksamhet har upp av

konstglas.tillverkningfallet med avovan
Även det område medfråganhär aktualiseras om som avses

verksamhet"revision och därmed förenlig"yrkesmässiguttrycket
uttrycket verksamhet revisions-delvis "annanhelt eller änmotsvaras av

revisionsverk-fall innebära begreppetskulle i såverksamhet". Detta att
uttrycket revision ochområde "yrkesmässigsamhet änsnävareettavser

verksamhet".förenligdärmed

Tillsynsområdet

revisionsbolag.revisorer och DettillsynRevisorsnämnden överutövar
tillsynsområdet.§ RevLframgår 3av

bestäm-tillsynsområdet Genomdock inte närmare.I 3 § avgränsas
for tillsynen tillavgränsning områdetmelsema i 20 § RevL görs aven

verksamhet.revisionsbolagsochrevisorers

uppgiftsskyldighetOmrådet skattemyndighetensför

till begreppetSkattemyndigheten knyterforUppgiftsskyldigheten an
verksamhet.

skattemyndighet uppmärksammarskallRevLEnligt 21 § somen
elleromständighet i fråga revisorsanmärkningsvärdnågon ettom en

bestämmelseunderrättaverksamhet RN. Dennarevisionsbolags om
sekretesslagenkap.medför enligt 14 1 §uppgiftsskyldighet att

uppgifter kanbryts och hemligaSkattemyndighetensekretessen hos att
tilllämnas RN:

revisor harskallfrämstSkattemyndighetenVad ärrapportera enom
dennaenligt kap. § ABL.uppgiftsskyldighet 10 31 Avförsummat sin

revisionsberättelsenskall anmärka irevisorföljerbestämmelse att en
fullgjort sin skyldighetinte har görarevisionsklienten att t.ex.om

foranmäla sigskattebetalningslagen 1997:483,enligtavdrag att
isjälvdeklaration ellerlämnalag,enligt rättregistrering attattsamma

åligger också revisornavgifter.och Dettid betala skatter att genast
skattemyndigheten. Omrevisionsberättelsen tillavskriftsända in aven

bolag brustit i dessahar någotskulle finnaSkattemyndigheten att ett av
i revisions-har anmärkt på dettarevisorn intehänseenden, men

omständighet med stöd 21 §RevLsådandettaberättelsen, är avsomen
anmälas till RN.skall
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tillämpningenskattemyndighetemasförriktlinjerutfärdatharRSV
riktlinjerEnligt dessa3583-97/513.1997-04-30; DnrBeslut21 §av

underrätta RNvadskattemyndighet ävensagtsbör utöver ovansomen
bolaget,granskadeaktier i detrevisionsbolagetellerrevisorn ägerom

på grundtill klientenberoendeförhållande gemensamtetti t.ex.står av
endaberoendedeltill mycketellerheltaffärsintresse, storär av en

ombud i skatteprocess,bolagetrevideradeföreträder detklient, som
ellergäller bara revisornreviderade bolagetdetbokslut förupprättar

reviderade bolaget,grundbokföring för detutförrevisorsassistenten,
elleropartiskhetförtroendet till derasrubbakanverksamhetdriver som
medrevisionsverksamhet tillsammanslederellersjälvständighet, äger

revisions-för registreradeundantagmedrevisorkvalificeradänannan
föreläggande ellerförst eftersjälvdeklaration ärlämnarbolag, egen

anställdasellereller betalaredovisaunderlåterskönstaxerad, att egna
ellerskattebrottmedhjälp tillbrottsanmälts förharavgifter,ochskatter

klient hardäri vissa fallrevisornbaragällerbrott samtannat en
brottsbalken.skattebrottslagen eller ll kap. 5 §10 §enligtanmälts

Discipliningripanden

verksamhet. Dettill begreppetknytsrevisorerTillsynen sagtsöver som
påföljakanDiscipliningripandendiscipliningripanden. ävenävengör

verksamhet.utanför sinrevisorhandlingar görgrund ensomm.m.av
disciplinområdet.RevL§följer 22Detta av

fallenbehandlar destycke grövreförstaparagrafensEnligt som --
inte baraupphävasauktorisationenellergodkännandetskall enom

ellerhanocksåverksamhetsiniuppsåtligen utanrevisor gör orätt om
avfattad kanbestämmelsenSåsomoredligt.förfar ärhon på sättannat

alltsåverksamheten,sidanhandlande vidrevisornspåtillämpasden av
skallrevisorföljerRevL5privatliv. 4 §Av attrevisornspå varaen

bestämmel-iverksamhetsbegreppetockså förtalarMycketredbar. att
friståendeocksårevisionbaradvs. inteverksamhet,all utanavsersen

alltid tillåtnadvs. detstycket RevL,förstajfr §rådgivning 14
täckerbegreppetoklartdet ävenarbetsområdet. Däremot är annanom

stycket RevL,förstaenligt 15 §revisionsverksamhetverksamhet än
området.villkoradedvs. det

gällerfallennormalabehandlar destyckeandraParagrafens som --
elleruppsåtligen göra orättänpårevisor attsättannat genomom en

revisor.skyldighetersinaåsidosätteroredligtförfaraeljest som
privatarevisornsenligt praxisomfattar ävenrevisor"Uttrycket "som
förfaritharrevisoraktualiseratsDisciplinpåföljd har närsfär. t.ex. en

självdeklaration.personligasinupprättandetvidklandervärt av
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Försummelse föreskriven avgift i enligtbetala ärendenatt
dock underlåtenhetshandling inte omfattasrevisorslagen är en som av

reglerasnämnda begreppen. därför särskilt ide Denna 22 § RevL.nu

områdesbestämningarVissa andra

beskriver omfattningen revisorsyrket förekommerUttryck avsom
i ytterligare fall.redovisats antalvadutöver ettovansom

tillämpningsområdet för revisorslagenRevLI l § ärsägs att
verksamhet".revisionsbolags"revisorers och

examinasyftet med och lämplighetsprov§ RevFI 3 sägs äratt att
förde kunskaper krävs "utföra lagstadgad revision".säkerställa attsom

sökandens "yrkesverksamhet" i sambandförordningen talasI 8§ om
och auktorisation vid anmälangodkännandemed ansökan samt omom

"yrkesverksamhet" används iändring densamma. Begreppet ävenav
upplysningsplikt till andra myndig-förordningen i fråga RN13 § om :s

liksom frågaorganisationer inom EES, i nämndensheter och om
intygsgivning.

instruktion för i nämnden har tillförordningen med RN §1I sägs att
säkerställer revisorer och revisions-tillsynuppgift utöva attatt som

revisionsverksamhet hög kvalitet och uppfyllerbolag "driver ärsom av
paragraf skall följa utvecklingenEnligt RNhöga etiska krav". samma

instruktionen vidare ledamöterna"revisorsomrâdet". 3 §inom I sägs att
verksamheterfarenhet "berörs revision".nämnden skall hai som avav
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Bilaga 4

bolagsrättEG:s

tillbegränsadeundantagmedområdebolagsrättens ärpå ettDirektiven
och andrahandelsbolagEnkla bolag,kapitalassociationer.att avse

harmoniseringsarbetet.utanförhar lämnatspersonassociationer

direktivetbolagsrättsligafjärdeDet

iårsbokslutjuli 1978den 25direktivrådetsartikel 51.1Enligt omav
ellerbolagsdirektivetdet fjärde78/660/EEGbolagsformer,vissa

forföremålbliårsbokslutupprättadeskallârsbokslutsdirektivet
vissaföraktiebolagallabl.a.förgäller samtDirektivetrevision.

aktiebolag.samtliga bolagsmändär ärkommanditbolagochhandels-
derevisionsplikt ihuvudregel råderdetinnebärBestämmelsen att som

dockartikel 51.2Enligtdirektivet.omfattasbolag gesavsom
bolag frånmindrevissaundantamöjlighetmedlemsstaterna atten

flerautnyttjatsharundantagsmöjlighetrevisionsplikten. Denna av
undantagsregel.sig dennainteSverige har använtmedlemsstater. av

reglermedlemsstaternasharmoniseratillsyftarDirektivet omatt
debl.a.föreskrivsdirektivetförvaltningsberättelser. I attochårsbokslut

skallboksluteniskall ingåresultaträkningaroch varabalans- som
regler förenhetligaocksåinnehållerDirektivetvisstpåuppställda sätt.
offentlig-bestämmelserskulderochtillgångar samtvärdering omav

revisionsberättelse.Förvaltningsberättelse ochårsbokslut,görande av

direktivetbolagsrättsligaundeDet

juniden 1383/349/EEGdirektivsjundei rådetsartikel 37Enligt av
ellerbolagsdirektivetdet sjunderedovisningsammanställd1983 om

koncern-revisionkrav påställskoncemredovisningsdirektivet av
bolagsdirektivet.det fjärdeikravenredovisning motsvararsom



Bilaga268 4 SOU 1999:43

Bank- och försäkringsredovisningsdirektiven

Enligt rådets direktiv 86/635/EEG den 8 december 1986av om
årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra
finansiella institut bankredovisningsdirektivet och rådets direktiv
9l/674/EEG den 19 december årsbokslut1991 ochav om samman-
ställd redovisning för försäkringsbolag försäkringsredovisnings-
direktivet omfattas dessa bestämmelserEG-rättens revision.av om

inom regeringskanslietDen pågående den associations-översynen av
rättsliga lagstiftningen banker och försäkringsbolag har nyligenrörsom
avslutats, regeringens proposition 1997/982166 associationsrättNyse
för bankaktiebolag, m.m.

åttondeDet bolagsrättsliga direktivet

artikelI 51.1 och 37 i årsboksluts- och koncernredovisningsdirektiven
föreskrivs bokslutet i det enskilda bolaget respektive koncernenatt
skall granskas eller flera enligt nationell lag ärav en personer som
behöriga revidera räkenskaper. Direktiven emellertid inteatt tar
ställning till vilken kompetens i betydelsen kvalifikation den eller de
revisorer skall ha skall utföra revisionen. Bestämmelser dettasom om
finns i stället i rådets bolagsrättsligaåttonde direktiv 84/253/EEG av
den april godkännande10 1984 har förom av personer som ansvar
lagstadgad revision räkenskaper det åttonde bolagsdirektivet ellerav
det s.k. revisorsdirektivet.

Direktivet syftar till harmonisera medlemsstaternas kvalifika-att
tionskrav utföraför sådana har lagstadgad revisionattpersoner som av
räkenskaper. Kvalifikationskraven inte bara yrkeskvalifikationeravser

också krav och oberoende.på personlig integritet dockDetutan ges
inga konkreta riktlinjer det gäller kravet oberoende.när

villkorDe uppställs i direktivet de villkormotsvararsom som
svensk den revisorslagen jämte tillhöranderätt numera genom nya
förordning revisorer ställer godkännandeför eller auktorisationom upp
prop. 1994/95:l52 f..45s.

Enligt direktivet får medlemsstaterna godkänna fysiskasåväl
revisionsbolag, vilka kan juridiska ellerpersoner som vara personer

andra former bolag eller sammanslutningar. Fysiskaav personer som
utför lagstadgad revision räkenskaper sådant revisionsbolagsettav

uppfyllamåste villkoren i direktivet. Enligt direktivet fårvägnar
revisionsbolag revisionsbolag ingåoch i revisions-äga även ett annat
bolags förvaltnings- eller ledningsorgan. Något krav sådantatt ett
ägarbolag måste uppfylla de villkor ställs i direktivet för attsom upp
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Enligtföreskrivits.interevisionsbolag hargodkännaskunna som
fysiskatillkommaröstetaletmajoritetdockmåstedirektivet aven

likasådirektivet,ivillkorenuppfyllerrevisionsbolageller sompersoner
förvaltnings-revisionsbolagetsiledamöternamajoritetmåste aven

revisionsbolagellerfysiska somledningsorganeller personervara
villkor.dessauppfyller

direktivbolagsrättsligtfemtetillFörslaget ett

ochstrukturaktiebolagetsbolagsdirektivetfemte omtillFörslaget om
bolagsorgan äraktiebolagets avsettförskyldigheterochbefogenheter

tillämpligtblidirektivetskulleSverigebolag. Ipåtillämpas störreatt
bolag.publikapå

frågorversion,års1991versionen, tar omuppDen senaste
revision,lagstadgadutförrevisoravskedandeochtillsättande somenav

revisornsrevisionsberättelsen ochrevisionsarvodet, ansvar.omomom
bolagsstämman.revisorernaskall utsesdirektivförslagetEnligt av

revisoreller ärrevisortid hariinte utsetträttbolagsstämman omOm
aktieägareellerstyrelsenskalluppdrag,sittfullgöraförhindrad att

revisor.myndighetadministrativ utserellerbegära rättenkunna att en
talanockså, påskallmyndighetadministrativ avellerRätten en

bolagsstäm-kunnaaktieägarrninoritet, avsättaeller avstyrelsen enen
detnågonförordnaställedennesiochrevisorutsedd omannan,man

från detveckortvåskall väckas inomtalansådandet. Enskäl förfinns
revisor.bolagsstämman utsettatt

ochminsttidför treförslagetenligtskall utsesRevisorer aven
skall interevisorTillväljasskall kunnaräkenskapsår. Dehögst om.sex

någotunderellertillhörelleri bolagetanställdden ärkunna utses som
bolagetsifrågavarandetillhört detföregående årende närmastetreav
revisor,Enbolaget.anställdvaritellerledningsorganellertillsyns- av

hansfrånförflutitårförstfår ännär treuppdrag,sittfrånträtt mersom
anställdbliellerledningsorganellertillsyns-bolagets aviingåavgång

mandattid kunna avsättassinunderskall inte avrevisorbolaget. En
direktiv-ivadåberopa,kanintedennasåvida sombolagsstämman,

åtgärd.singrund förviktigkallasförslaget en
bildrättvisandeårsbokslutetgranskaskall avattRevisorer ger en

likaledesskallresultat.och Desituationfinansiellaställning,bolagets
årsräkenska-medförvaltningsberättelsen överensstämmergranska att

de påskallinvändningtillskälfunnitinterevisorernaHarpema.
kraven. Inämndauppfyller dedettaantecknaårsbokslutet att nyss

förbehåll.meddennaellerpåteckning göradeskallfall vägra.annat
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Revisorerna skall framlägga revisionsberättelse, i vilken de skallen
de vid sin granskning funnit några överträdelser lagen ellerange om av

bolagsordningen eller omständigheternågra allvarligt hotutgör ettsom
bolagets finansiella Revisionspåteckningensituation. skall återgesmot i

revisionsberättelsen. påteckningHar eller försetts med förbe-vägrats
håll, skall härförskälen anges.

förbehåll förMed den kan ha förvärvats godtroenderätt som av
tredje skall fastställabeslut årsbokslutet ogiltigtett attman, vara om
detta reviderats behöriginte revisor eller revisor vägratav om
påteckning.

frågeställningar direktivförslagetNu redovisade i har behandlats av
Aktiebolagskommittén dess delbetänkandei Aktiebolagets organisation
SOU 1995:44 och i regeringens proposition 1997/98:99 med samma
namn.
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Bilaga 5

lagstadgadvidektivitetobjochOberoende
revision

PRINCIPERGEMENSAMMA

revisorskåreneuropeiskadenförvägledningtill

REKOMMENDATIONERINLEDANDE

1998JULI

EÖRFASTSTÄLLT STYRELSENAVDOKUMENT
FEEEUROPEENSFEDERATION COMPTABLESEXPERTSDES

1998JUNI30DEN

enskildainsatserengelska. GenompåFEE avdokument utgesDetta av
påtillhandahållasdet dessutom attkommerFEE-föreningarnationella

officiellafårintestadgarsinaenligt utFEEEftersomspråk. geandra
engelskafall dendet i sådanaspråk ärpå än ettdokument mer

föreliggandedentolkningen. Omvidföreträdeharversionen som
FÖRENINGEN AUKTORI-utförtsöversättningen,svenska avsom

ioriginaletfrånavvikasigskulle visaFAR,REVISORERSERADE
gäller.engelskadärför dendet textensakfråga, ärnågon som
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Inledning

gemenskapsrätten förinförts iharlagstadgad revision attpåKravet
också företagens övriga intressenterbara aktieägarnaskydda inte utan

tjänst därlagstadgade revisionen alltså inteallmänheten. Den äroch en
och utförande.förhandla innehåll Detfritt kanköpareochsäljare om

andrasäkerhetsåtgärder förprofessionella attgaranterabehövs att
Blandrespekterade.får sina intressenrevisionsberättelsenanvändare av

revisorn harviktigasteframstår desäkerhetsåtgärdersådana attsom
objektivitetoberoende dendet ochintegritet,denkompetens,den som

Åttonde EG-direktivetsbolagsrättsligauppdraget.utföraförbehövs att
regler förskall ställamedlemsstaternainnebärartikel 24 att upp

blandninghar skettSåoberoende.revisorernas avgenom en
skiftatMetoderna haroch andra krav.reglerprofessionellalagstiftning,

tillinställningrespektive myndigheterspåberoendeländernamellan
betydelserhar olikabegreppSjälvregleringsjälvregleringen. är ett som

delegerad behörighetmed olika nivåermedlemsstaterna,olikai de av
medoch förordningarNationella lagarsjälvreglering.övervakadoch

oberoende ochsäkerställa revisornssyftetdet attgemensamma
oförenlig-förbud ocholika åligganden,iblandharobjektivitet använt

risker.för hanterahetsregler att samma
tidigareFEEsbearbetningföreliggande dokumentet ärDet aven

and Objectivity" från 1995,Independence"Auditpolicydokument av
Auditorand Liability of the StatutoryRole,"T he PositionstudieFEEs

kommissio-yttrandeoch FEEs1996januari överEU" frånthein av
syfteoktoberfrån 1996. Dess ärmed attgrönbok namnsammanens

ochoberoendeförprinciperkärnaframlägga avgemensamen
kärnadennaTankenvid revisionen.objektivitet är att avgemensamma

medlemsstaterna,ochkommissionengodtagitsdenprinciper, när av
objektivitetochreglerna oberoendenationelladeinförlivas iskall om

såväl inomnationelladerevision,lagstadgad utomvid somorganav
ochprofessionenför regleringenharprofessionen ansvaret avsom
förmarknadenfå den inreskallMåletoberoende.dess attvara

bättre.fungerarevisionlagstadgad att
uppnåtillprinciper bör bidrakärna attDenna enavgemensamma

flera avseenden:revision ilagstadgadmarknad förinre
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uppsättning förreglertillhandahållerdenGenom att gemensamen
myndigheternabåde ochkanhela Europa, accepteras avsom

införlivas nationell nivå, kan den ökapåoch kanprofessionen som
ochprofessionens etiska krav iför Europaförståelseallmänhetens

och för dessförtroende för professionenallmänhetensdärmed öka
roll för samhällsintresset. Begreppetspela sinförmåga rättaatt

Tillangelägenheter allmänt intresse.samhällsintresset syftar på av
anställda,myndigheter, finansinstitut,klienter,hörintressentema

förlitar sigoch andra påfinanslivochnärings-investerare, som
Professionen har alltid varitobjektivitet.ochoberoenderevisorns

Lagstadgadsarnhällsintresset.åliggandensinamedveten gentemotom
trovärdigheten itill säkerställaexempelvisbidrarrevision att en

låneansökan hosunderlag förframläggsårsredovisning ettsom ensom
kapital.beslut tillskjutaeller för aktieägamasfmansföretag att

arbeteandra europeiska revisorerstilltilltronden ökarGenom att
årsredovisningar,revideradeförlita sig påmöjlighetenden ökabör att

konkurrenskraftenvälfärden ocheffektervälkomnanågot gersom
inom EU.

och kontrollägandefråganbehandlar överdenGenom att om av
arbete FEEmedtillsammansden,revisionsbyråer kommer annat som

revisionsbyråemasliberaliseringsområdet, befrämjainombedriver att
tillhandahållaför demunderlättaoch gränsöver-rörlighetfria att

och dotterbolag ifilialersigoch etableratjänsterskridande genom
medlemsstater.andra

mellan regelsystemenkollisionen närden belyserGenom att
ibedriver verksamhetrevisionsbyråeroch änrevisorer ettenskilda mer

och därmedrörligheten för revisorerden friabefordradenland bör
revision.lagstadgadmarknad förinreverkligfullbordandet av en

betydelseliberaliserings-området ävenarbete på ärövrigaFEEs av
yrkestiteln i vissanärvarande knutna tillföretiska reglerVissahär. är

hangälla för innehavaren ävenfortsätter dåochländer att omvara
utförrevisorregler. Eninte harlandyrket i ettutövar somsammasom

oförmånligtdärför komma ikanländerrevision i fleralagstadgad ett
hansvidhäftarreglerdegrundkonkurrensläge på en avsomav

behörigheter.
skapagrundläggande principer kommerkärna attEn avgemensam

uppställtskan hareglertillkommandedärmiljö av ensomen
kanoch intenationell tillämpning görasfårmedlemsstat renten

lagstadgad koncern-dotterbolag. Vidutländskarevisorer igällande på
förlita sig påexempelvis hakoncemrevisomskulle rättrevision att

EU-land enligtrevisor iutförtsrevisionlagstadgad ett annatav ensom
regler.landetsdet
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första del debeskriver därför i sinföreliggande dokumentetDet
lagstadgad revision.objektiviteten vidoberoendet ochbegrepp styrsom

oberoende och deoberoende ochinrebegreppförklarar yttreDet som
revisornsolika hotförväntningar.berördas Det motdirekt tar upp

däribland reglerhot,motåtgärder dessatänkbaraoberoende och mot om
oförenlighet.

eller kan uppfattasinnebärsituationersärskildaflestaDe som
och objektivitetoberoenderevisorns ärhotinnebära mot gemensamma

därfördel tillämpar dokumentetsin andramedlemsstater. Iflestaför de
oberoendeellerfall då revisorns inrede viktigastepå yttredenna ansats

minimiregler måsteuppsättningdärfördefinierarfara.i Detär somen
Eventuellasituationer i hela Europa.särskildadessaförgälla

nationellinför påmedlemsstaternaoberoendereglertillkommande som
får inteproportionalitetsprincipen och utgörarespekteranivå måste

marknaden.den inrefullbordandetförhinderoöverstigliga av
handlarförsta del,dokumentetsförmodaskanDet att omsom

tiden. Däremotförändras ärkommer nämnvärt överintebegreppen, att
tillämpningar,särskildahandlarandra delen,dentroligtdet att omsom

sistnämndalöpande. Detoch behöverutvecklas överkommer att ses
utformarviktoberoendetdet närär störstaberor att yttre manav

ändras irevisionenlagstadgadedenockså påberorregler. Det att en
affärslivet tillsam-utvecklingslinjer imiljöföränderlig nyaständigt
globalisering. Dekapitalmarknademasochteknikermed nyamans

beståndsdelviktigoberoendekraveti vilkareglerna äretiska en --
förutsättningar,ändradetillförständigtmåste omprövas att anpassas

förgällerprinciper.oförändrade Dettagrundvaltidenhela avmen
profession.väl för varjelikalagstadgade revisionenden annansom

måsteskall tillämpasprinciperkärnadennaNär avgemensamma
individhandlarsig detrevision,lagstadgadutförden om envaresom

därförochalla de hot,beakta ävenrevisionsbyrå,eller atten
uppstå:beskrivs nedan kanoförenlighetssituationer, som

till revisornförhållandei personsom
denmedlemnärstående, närmastetillförhållandei t.ex. en aven

minderårigt barnellerfamiljen make
tillrevisionsbyrån elleridelägareförhållande tilli person somenen

tidigareskäl t.ex.någotrevisorntillrelationer annathar nära av
skuldförhållandeelleråtagandesamarbete,nuvarandeeller

och/eller
revisionsklienten t.ex.intresseföretag tilltill ettförhållandei ett

eller20%direkt eller indirektrevisionsklienten ägerdärföretag mer
kapitalet.ellerrösträttenav
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revision får inte anlita förutför lagstadgad någonDen personsom
förhindrad själv utföra den till följdskullerevisionen att avsom vara

återfinns i detta dokument.restriktionerdenågon somav
principer har utarbetats med sikte påkärnaDenna gemensamma av

tillämpasbör också andra revisions-revision, denlagstadgad men
inte förrevision bör användas beskrivaUttrycketuppdrag. att

med iakttagande dessa principer.har utförtsuppdrag inte avsom
väldet professionens åliggande iSlutligen FEE är ettattanser

självreglering kvalitets-övervakad inrättafungerande attsystem av
professionens etiska krav, inklusivesäkerställerkontrollsystem attsom

och respekteras. kan deefterlevs Detoberoendekravet, noteras att
utvecklats i alla medlemsstater i EUkvalitetskontrollsystem nästansom

säkerställa det revisionsarbeteskallinnefattar attmoment somsom
överensstämmelse med gällande krav etikhar utförts ikontrolleras

oberoende.och

GRUNDLÄGGANDE BEGREPPI

lagstadgade revisionen skall alltidmålet för denDet attyttersta vara
Oberoendet medeldet huvudsakligauttalande.objektivt ärettavge

utföra objektivtkan sitt uppdragrevisorn visar hanmed vilket ettatt
behandla bådeoberoendebegreppet måstegällerdetNärsätt. man

tillstånd där hänsyn till allamentaltoberoende, dvs.Inre tarett man
arbetsuppgiftenväsentliga för den förelagdaomständigheter ärsom

andra, ochtill någraintemen
fakta och omständigheteroberoende, dvs. frånvaronYttre somav

revisornsifrågasättainsiktsfull tredjeföranleder attmanen
objektivitet.

yrkespersonväsentlig för varjeObjektiviteten utövarär som
eftersomviktig den för revisorer,Särskiltomdöme.professionellt är

intressenters rättigheter.flerauttalanden kan påverkadessas
revisorer står inforobjektivitet börsäkerställa sin ettFör att som

devissa frågor innanobjektivitetkräveruppdrag övervägasom
eller fortsättaskalldebestämmer ettett nyttanta engagemangom

missförståndhar ofta skapat ifristående uttryckoberoendeOrdet som
absolut tillståndintryck beskrivaeftersom ordetdiskussionerna, att ett somavger
föreställningenuppnå. inger utomståendemåste Detprofessionella revisorer att en

skall fri alla ekonomiska,omdöme frånprofessionellasittutövar varaperson som
medföra beroende. inågot kan Dettarelationeroch andra ärfinansiella sättsom

samhälle form beroendei har någonmedlemomöjligt, eftersom varjesak ett av
till varjeoch relation annan.
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följandeunderinrymsskallfrågor övervägasbefintligt. De som
rubriker:

och hararbetetdirekt berörsdemhosFörväntningarna somavsom
resultatet.juridiskt intresseett av

måstearbetet.inverkan på HärdessochSamhällsintresset man
medlems-eller -förordningarEU-direktivtillämpliga samtbeakta

oberoende,Kravet påförordningar. extern,ochlagar enstaternas
fjärde direktivetsiuppställssådant detbolag,revision ilagstadgad

medlems-återspeglarartikeldirektivets 37,sjundeochartikel 51
tredje Motochaktieägareskyddaönskan att man.staternas

särskild viktbedömtshar detönskan attdennabakgrund vara avav
för deni hela EUminimikravlagligalikvärdigauppställa

bolagskall offentliggörasredovisningsinformation somavsom
ochutarbetatsReglerna harmarknaden.inrepå denkonkurrerar

haskall kunnaårsredovisningsanvändamaförgenomförts att
Härvid måstemarknaden.och förrevisionsprocessenförtroende för

synpunkt,revisornsfråninte baraoberoendefrågomabetraktaman
revisorninteräcker äranvändarens. Detfrån attocksåutan

det.ocksåmåsteoberoende, han synas vara
deninnefattarutföras.skall Dettaarbetetvilkenmiljö iDen

också denmiljö,revisorsyrketsochlagstadgade revisionens men
samhällsmiljön.bredare

grundpåellerkan uppståobjektivitetenhotDe avsommot som
uppstå.kanoch miljöförväntningar synas

ochriskerförekommandevidtaskansäkerhetsåtgärder motDe som
hot.

somligaolikaantaluppstå på sätt,kanobjektiviteten ettHot mot
särskildatill derelateradeandraochsintillallmänna natur

böridentifierar hotrevisornuppdrag. Närvisstiomständigheterna ett
arbetar.där hanmiljöprofessionellabakgrund dendemhan mot avse

ochbalansera hotenkan övervägafaktorersådanabeaktabörHan som
hjälpakannedandiskuterassäkerhetsåtgärderdevilka somsomav

objektivitet.hansmotstå hotenhonom motatt
följande:märksBland hoten

frånhärrörobjektivitetrevisornshotEgenintressehotet. Ett mot1 som
intresse.ellerekonomisktmed egetkonflikt annatetten

upprätthållasvårighetenuppenbaraSjälvgranskningshotet. Den att2
resultatsjälv,granskar sigpraktiken ettiobjektiviteten när omman

ellerrevisionsuppdragtidigare annatfrånbedömningeller etten
i denledomvärderasellerifrågasättas ettmåsteuppdrag som

revisionen.lagstadgade
talar ihanobjektivitetrevisornsPartsställningshotet. Hotet mot3 om

partssituation.formsak i någonklientensmoteller av
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Risken alltförVänskaps/förtroendehotet. revisor starkt4 att taren
och egenskaper, därförklientens personlighet och blir alltförintryck av

inställd till klientens intressen.välvilligt
revisorn låterSkrämselhotet. Möjligheten skrämma sig5 att av en

personlighet ellerdominerande andra påtryckningar,hotelse, avenav
ellereller befarade, från klienten någon samarbetar medverkliga som

utomstående.frånklienten eller någon
objektiviteten skall den skalldet förekommer hotDär mot som

alltid vilka säkerhetsåtgärderlagstadgad revisionutföra överväga som
eller reducera hoten. del ländertill buds för Ikan stå uppvägaatt en

yrkesetiskade reglerna sådana säkerhets-föreskriver lagen eller
revisorn också till han efterlever desådana fall måsteåtgärder. I attse

det kanhan inte det leda till disciplinärasärskilda reglerna. Gör
innefattakan upphävandemed sanktioneråtgärder rätten attsom av

säkerhetsåtgärder alltid måsteBland sådanayrket. övervägasutöva som
märks:

revisionsbyrånvidtas och krävs ochåtgärderInterna avsom
avsedda säkerställa hottillsynsorganet,övervakas att att motav

dokumenteras och åtgärdas,upptäcks,objektiviteten t.ex.:
kontrollmiljö grundas på professionell påallmänEn som en syn

och beaktar den säkerhet följeroch etikfrågorkvalitets- som som
övervakat och dokumenterat kontrollsy-stem.regelbundetettav

Åtgärder medvetensäkerställer personalen tillräckligtärattsom
rådgöra fristående chefs-har medproblemen och rätt att enom

och objektivitetsfrågor berör dem.i alla oberoende- somperson
inte deltagit i revisionen gådelägareUppdrag attsomen

råd påuppdraget ellerigenom sätt.annatge
kommitté styrelse-såsomRapportering till tredje en avman,en

i klientföretaget, eller rådslaganställdainteledamöter ärsom
etikreglema, eller rådslag meduppställerdetmed ensomorgan

yrkesrevisor.annan
till information och inomtillgångenAvgränsning ansvaretavav

fall.byrån i särskilda
offentliggörandeeventuellt innefattandeåtgärder,Utåt synliga

situation klargöra hur hot beaktasi vissinformation, för ettatt enav
motverkas.och

finns andra åtgärderuppdraget där det inte någraAvsägelse av
problemet.det upplevdakan lösasom
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SÄRSKILDA OCH KRAVHOT

de vanligasteavsnitti dettabeskrivs representerarfrågorDe som
eller kani faraobjektivitetoberoende ochrevisors ärdåsituationer en

det.uppfattas vara

mellanrelationereller finansiellaaffärsmässigaPersonliga,1
klienterochrevisorer

relationereller affärsmässigaPersonliga1.1

upphov till hotsituationerBeskrivning gersom-

mellanuppståkanaffärsmässiga relationerellerpersonligaNära
ingarevisornföretagsledning och näräveneller dessrevisionsklienten

relationeraffärsmässigaMedinblandade. ettnärstående är avses
revisornmellanekonomiskt intresseoch/ellerkommersiellt gemensamt
projekt,deltagande irevisionsklienten,och t.ex. gemensammasom

förehavanden.liknandeandraellerinvesteringargemensamma
tillförhållandenaffärsmässigapersonliga elleralltförhaAtt nära

ochvänskaps/förtroendehottill uppenbaraupphovrevisionsklienten ger
egenintressehot.

revisionsklientstillrevisorn hörtillanhörigOm nära enen
inflytande pådirektinnebärbefattningeller harföretagsledning somen

ekonomiskthar någotrevisornellerbokslut,revisionsklientens om
verkligtallvarligtsannolikt tillleder detrevisionsklienten, ettiintresse

misstänkautomståendekan attegenintressehot. Dessutomsynbarteller
eller fleratillrelationerrevisornspåverkatsharrevisorsvalet avenav

företagsledning.revisionsklientensimedlemmarna
blirpensionerade revisorervanligt externadetländerdel attI ären

yrkesmässigastyrelse. Derasrevisionsklientenstidigarei denledamöter
situationoch derasföretagetkännedomderaskompetens, somom

väl lämpadeoftastverksamhet demprofessionell görpensionerade från
styrelseledamöter.krävsställningoberoende externaför den avsom

emellertidmåstelagstadgad revisionutföraskallDen varasom
säkrarollstyrelseledamots är attdelmedveten externatt enavenom

idelägaretidigareobjektivitet. Omochoberoenderevisorns en
för hansskadligtupplevaskan detstyrelseledamotbyrårevisorns är

dentviveluppståkan detsituation attsådanstyrelseroll. I omen
tidigarefrån sintillräckligt avståndharstyrelseledamotenexterna

hanfrågorställning itvingasocksåkanverksamhet. Han att ta som
revisor.bedömttidigare som
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förmånligaoch tjänster villkor dvs. billigareAtt emot änta varor
skulle begära för sådanavad marknaden och tjänster medförvaror

egenintressehot.

Krav

definieraderelationer, kommersiellaAfärsmässiga ellera som
ekonomiska deltagandeintressen, it.ex.gemensamma som

projekt, eller andrainvesteringargemensammagemensamma
mellan denförehavanden, skall utföra lagstadgadliknande som

revisionsklienten, deoch normala professionellarevision utöver
verkliga ellerföranleder synbara egenintressehot itjänsterna, som

för kunna balanseraspraktiken förär stora att genom
förbjudnadärförsäkerhetsåtgärder. De är

närstående tillhör företagsledningen revisionsklientb ellerOm i enen
innebär direktbefattning inflytande påhar revisions-somen

bokslut eller har väsentligt ekonomisktklientens intresse iett
verkliga ellerrevisionsklienten de synbara hoten revisornsär mot
för starka ochobjektivitet praktiken mångtaliga för kunnai att
säkerhetsåtgärder.tänkbara enskildbalanseras En skallrevisorav
behålla revisionsuppdragdärför eller sådaniinte ettanta en

situation.
tidigare delägare revisionsbyrånpensioneradc Om i ären

revisionsklient eller revisionsklientsstyrelseledamot ii enen
revisionsfrågor,för måste den skall utförastyrelsekommitté som
säkerställa oberoendetlagstadgad och objektivitetenrevision

säkerhetsåtgärder bygger på styrelsekommittén förintesomgenom
styrelseledamöter.revisionsfrågor och externa

verkligt eller synbart, allvarligtEgenintressehotet, såd ingaär att
förmånligabör på villkoreller tjänster revisortas emot av envaror

blygsamt.förmånsvärdetsåvida inte är

Finansiella relationer1.2

upphov till hotsituationerBeskrivning som ger-

relationer mellan den utförafinansiella skallVissa slag somav
revisionsklienten kan leda till hotlagstadgad revision och antingensom

2 obetydliga undantag frånfinns dessa allmänna regler såsomnågra länder detI
i Förenadeicke-beneñka aktieinnehav Konungariket och Irland.gode Imäns

åtgärder förvidta skydda sin objektivitet.sådana fall måste revisorn att
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skallrevisorns omdömeförför starkaverkligheten atti är vara
intressentema. Attuppfattas såägnadeocksåobjektivt eller är att av

sådanrevisionsklients värdepappermedhandla ärelleräga enen
indirektahandla direkta ellereller medsjälv haDit hörrelation. att

storlek. Ditoberoende innehavetsklientföretaget,iaktierinnehav avav
ochrisk,skuld ellerklientsförborga attocksåhör att annanen

ellerfinansiella relationerandra ta emotsig i attnära som geengagera
led i derasfmansinstitutetableradefrånsådana ettlån utom som

pensionsutfästelser ellerochaffärsverksamhetnormala ta emotatt
tönnåner.andra

egenintressehotallvarligaskaparrelationerfinansiellaSådana som
i klientensfrestelse sigmedföraskulle kunna att engageraen

och ledning.beslutsfattande

Krav

mellanfinansiell relationföljeregenintressehota Det av ensom
beskrivitsdet slag irevisionsklientenoch ärrevisorn ovansomav

säkerhetsåtgärder.kunna balanserasstarkt förförpraktiken att av
förbjudnadärförrelationerSådana är .

gåva ellerhändelser, såsomföljdtillb Om revisorn yttre arv,av
revisionsklientekonomisktföretagsöverlåtelse, får intresse iett en

ochmöjliga tillfälle,första inomviddettahanmåste senastavyttra
tillrevisionsuppdraget. Fram avyttringenfrånavgåellerår,ett

säkerställasäkerhetsåtgärder för revisornssärskildadetkrävs att
objektivitet.

revisionsklientenochmellanAnställningsförhållanden revisorn1.3 -
till klientengårrevisorn över

tillupphov hotsituationerBeskrivning gersom-

tidigarehosanställningrevisorernäringslivetivanligt tarattDet är
revisionsbyråematraditionnämligendetländermånga attklienter. ärI

utbildade yrkespersonerrekryteringskälla förbetraktas ungasom en
revisionsarbete,utförtmedan debedömatillfällehaftklienten attsom

pårevisionsbyrånändå lämnamåsteoftaellerförroch senaresom
kan hotasRevisionsbyråns objektivitetstruktur.dennasgrund om enav

befordradhafttidigare harrevisionsklientenhosbefattningshavare en
eftersomobjektivitet kan också hotasbyrån. Byrånsinomställning en

medvetandei revisionsarbetet ideltagitbyråmedarbetare harsådan om
klientföretaget.tillkommaskullehan överattatt
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förhållanden kan leda till egenintressehot detSådana finns kvarom
band mellan befattningshavaren och byrån. Likaledesväsentliga kan

egenintressehot medarbetare i befordraddet finnas ställningom en som
byrån önskemålet säkerställalämna haft goda relationerattavsett att

han i begrepp anställning hos.med den klient stått taatt

Krav

medarbetare befordrad ställning revisionsbyrån harOm gåttiia en
skall byrån säkerställa dettill revisionsklient finnsinteöver atten

band mellan befattningshavaren byrån,kvar väsentliga ochnågra
till han:att attsegenom

ellerhar några anspråk på andra förmåner fråni pensions-inte
tidigare överenskommits ochbyrån, sådana kaninteänannat som

de kvarvarande banden mellan befattningshavaren ochpåverkas av
Under får utfästelseralla omständigheter eventuellabyrån. inte

sådan de kan ägnade hota byrånsstorlek att attsynasvara av
objektivitet

deltar delta byråns angelägenhetereller iinte attut egnaser
eller professionella arbete

.
undvika uppstår medarbetare befordradb det hotFör iatt om ensom

deltar revisionsarbetet medvetande han kommerställning i i attom
till revisionsklienten skall lämpligt vidtapågå revisorn sättöveratt

säkerhetsåtgärder:ytterligare
medarbetare befordrad ställning på allvarkrävaz iatt en som

klientenmed revisionsklient gå tilldiskuterar överattomen
detta till byrån.omedelbart rapporterar

befordrad ställningmedarbetare frånavlägsna ien
fört sådana konkreta diskussioner medrevisionsuppdraget hanom

alla bedömningarrevisionsklienten, och gå väsentligaigenom som
medarbetaren dittills kan ha revisionsarbetet.den gjort i

revisionsklientenAnställningsförhållanden mellan och1.4 revisorn
revisionsklienten tillbefattningshavare från går överen-

revisionsbyrån

situationer upphov till hotBeskrivning som ger-

tillbefattningshavare hos revisionsklient kan gåtidigareEn överen
nyrekryterade yrkesrevisom då normaltrevisionsbyrån. Den engageras

revisionen sitt gamla företag.inte i av
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anställd i revisions-ellerstyrelseledamottidigareAtt engagera en
allvarligamedföradär skullelagstadgade revisioneni dendeltaklienten

hanbokslutrevideraskullehansjälvgranskningshot t.ex. ett somom
skullesjälv har värderat. Dethani bokslutetellerupprättat poster som

och litardär han känner påvänskaps/förtroendehotleda tillockså
redovisningen.kollegertidigare upprättatsom

Krav

revisionsklient haranställd hostidigareellerstyrelseledamotOm enen
eller synbara,hoten, upplevdarevisionsbyrån itill ärgått över

Därför fårför kunna balanseras.talrikaförochför högapraktiken att
han harbolagdeltapersonligen revisioneni ettinterevisor omaven

räkenskapsåranställd där under detellerbefattningshavarevarit
dessförinnan.tillfälle under två årvid någotellerrevisionen avser

tillsynsuppgifter hosellerFöretagslednings-2 en
revisionsklient

förstyrelsekommittéstyrelse ellerrevisionsklientsMedlem2.1 i en
revisionsfrågor

upphov till hotsituationerBeskrivning gersom-

styrelsen denföretagsstymingfor utövarflestadeI system
Finns detfunktionen i bolaget.beslutsfattandeochföretagsledande

allmänhet styrelsenrevisionsfrågor det iförstyrelsekommitté äringen
revisionsarvodevilkettill revisor ochväljasskallföreslår somvemsom

till bolagetsmed hänsynändamålsenligtdetutgå.skall Där ärsom
styrelse-kanföretagsstymingförgällandedetstorlek och system en

styrelsemed-majoritetrevisionsfrågor vars utgörsförkommitté av
användbart ochföretagsledningentillhörinte ettlemmar varasom

arvodering ochval,tillförslagutarbetaföreffektivt attorgan
förslagbörsådan kommittédet ingenFinnsrevisorer.avsättande omav

ändå ankommarevisorer ärarvoderingochval sompersonerav
tillsynsfunktion i detochföretagsledningen utövaroberoende enav

bolaget.reviderade
medföraskulle detstyrelsemedlemskulle extremtrevisornOm vara

ibaserade hanshotsynbarafaktiska ellerallvarliga engagemang
de flesta länderoch beslutsprocess. Iföretagsledningrevisionsklientens

styrelsekommitténmedlem irevisorni lag. Omtillåtetdet inteär vore
innebäramotsvarandedet pårevisionsfrågor skulle sätt extremtför
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allvarliga faktiska eller synbara egenintresse- och självgranskningshot
revisionsfrågor diskuterar tekniska frågorstyrelsekommittén förnär

med revisorn.

Krav

följer medlem styrelsen ellerhotDe revisorn iäratt ensom av
revisionsfrågor praktiken för allvarliga förförstyrelsekommitte iär att

säkerhetsåtgärder. skall utföra lagstadgadbalanseras Den somav
medlem revisionsklients styrelsedärförfårrevision inte av envara

revisionsfrågor.föreller styrelsekommitté

3 tjänsterRevision och andra

Allmänna3.1 principer

upphov till hotBeskrivning situationer gersom-

kämfråganicke-revisionstjänster till revisionsklientergällerNär det är
insiktsfull tredje tilltro tilldet oberoendet. Det attyttre ger en man

och de andra intressentemas intressen irevisorn ställer aktieägamas
med vad samhällsintresset kräver.första i enlighet Detrummet, ger

tillbakainte kommer få stå förtillförsikt de intressena attattom
revisorn eller revisionsklienten kan ha.andra intresseneventuella som

emellertid beroendeUppfattningen oberoende varierar i Europayttreav
revisionensi medlemsstaterna och hurhur har utvecklatspå revisionen

ekonomiskabakgrund medlemsstaternasmål har betraktats mot av
affirslivet,erfarenheten utvecklingen imiljö. praktiskaDen av

IT-utvecklingensoch den snabbakapitalmarknademautvecklingen av
kontroll det inteledning och har visatinverkan företagenspå äratt

lista allauttömmandemöjligt lämpligteller upprätta överatt en
oförenliga.till revisionsklientrådgivningstjänstersituationer där ären

överlåtertill åttonde direktivet åtorsakernaDetta helt klart attär en av
oberoende.reglerna för revisorers Sommedlemsstaterna utformaatt

ioberoendereglema dock skada detolikheteri inledningen kannämnts
reviderade årsredovisningar och därmedförtroendet förpan-europeiska

föreliggandenegativt. Syftet med deinre marknadenpåverka den
oberoende-möjliggöra närmandeprinciperna är ettatt avgemensamma

inre europeiskinternationell ellerreglerna där perspektivet är en
europeiskaskall revideras enligt de reglermarknad, för bolagdvs. som

direktiven.ñärde och sjundeföljersom av
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revisionsklientrevision tillandra tjänsterlämnarrevisorn änAtt en
för årsredovisningsanvändama,ochbåde för klientenfördeltillär

affärsförhållandenförförståelse klientensökar revisornsdeteftersom
skulle påverkasrevision. Många företagbättremedföraoch kan en

få sina revisorer.andra tjänstervägradesdenegativt rätten att avom
därför lämna tjänsterlagstadgad revision kanutföraskallDen som

skadar revisornsdessa tjänster inteförutsattrevisionen, attutöver
utförhonom situation där hanförsätta iobjektivitet att t.ex. engenom

förbjudna iinteförutsatt tjänsternauppgifter ochföretagsledande äratt
revisorssed.nationella reglerna för goddelagen ellernationelladen

demedför det allaföretagsledande uppgifteråtar sigrevisornOm
Revisorndokument.första delen dettabeskrivits ihottyper avsomav

dessrevisionsklientens ellerbeslut påfatta någotdärför intefår
föruppdragrevisionsuppdrag eller i andrai sittföretagslednings vägnar

revisions-företagsledande roll ivarken spela någonfårklienten. Han
företagsledande ställning där. Om revisorninta någonellerklienten ger

någotbiträder revisionsklienteneller sätt,revisionsklientenråd till
fördet fullahan klartmåsteoutsourcing, göra ansvaretattt.ex. genom

ledning.det reviderade företagetsfallerredovisningochbeslut
hotadkanrevisorns objektivitetvilkaflera påfinnsDet sätt vara

revisiontjänsterhan lämnar andrahotad äneller attgenomvarasynas
aktuelltSjälvgranskningshotet kan blirevisionsklienten.till om

ellerkollegersjälv eller hanshangranska arbeteskallrevisorn ett som
säkerhets-beskriverföljande avsnittenhar gjort. Denärstående byråen

Detföreligger.självgranskningshotetskallåtgärder närövervägassom
medförsjälvgranskningenkringomständigheterna ettfinns fall när

frånavståstyrka revisorn måstesådansynbart hotochupplevt attav en
också inträdakantjänster. Dettillhandahålla vissa ettatt

behovhotadkanobjektivitetRevisornsegenintressehot. ettavses som
styrelse för bevararevisionsklientensmedgod fotsig påhålla attattav

ochstorlekmed arvodetshot ökarsynbarasamarbete. Dettaett gott
tillhandahållsde tjänster utöveromfattningenmeddärmed somav

synbart,ellervarje hot, verkligtaspekt påviktigsärskiltrevisionen. En
ställt iklienten,sammanlagda arvodet fråndetmedtorde ha göraatt

frågaspeciellaintäkter.totala Dennarevisionsbyrånstillrelation
nedan.behandlas

partsställningshotföranledakan ocksårevisionTjänster utöver om
harfrågairevisorn blir partiskdärsituationdet uppstår somenen

kan vissa tjänster,Slutligenbokslutet. nämntspåinverkan ovan,som
fattardär hanställningsynbart, iellerupplevtrevisorn,försätta en

särskiltRevisorn måsteföretagsledningensbeslut på vägnar. vara
dåi falldeöverträder dennahan inte ävenpå gränsuppmärksam att

praktikenden ibeslutet hanfattarformelltföretagsledningen attvetom
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vidare prövning. sådana fall kommerråd Ifölja hanskommer utanatt
oberoende, och säkerhetsâtgärderutifrånhan bedömas äryttreatt

nödvändiga.

Krav

säkerhetsâtgärder beskrivits i detta dokument kandeochVar somen av
gällerdet tillhandahållande andratill användningkomma när av

tjänster.
byrån skallskall den utföraåtgärder inominternaGenom som

följandevilka åtgärder kan hjälparevisionlagstadgad överväga av som
revisionen:underobjektivitetentill säkraatt

vidmakthålla kontrollmiljögenerellUtveckla ochi en som
professionell på kvalitets- och etikfrågor ochgrundas på synen

följer regelbundet övervakatsäkerhetdenbeaktar ettsom avsom
kontrollsystem.och dokumenterat

minskar risken för konflikterVidta åtgärder iattgenomsom
och tillgång till information.fallsärskilda avgränsa ansvar

säkerställer personalen tillräckligtåtgärderVidtaiii ärattsom
rådgöra med fristående chefspersonoch harmedveten rätt att en

objektivitetsjiågor berör dem.ochoberoende-i som
delägare deltagitytterligare i revisioneninteiv Engagera somen

eller råd påuppdragetgå igenom sätt.annatatt ge
klientföretaget, skallåtgärder, revisorn övervägaSom inomexterna

det speciella fallet kan hjälpa tillåtgärderföljande ivilka attsomav
underobjektiviteten revisionen:säkra

medoch lämpligt meddelamöjligtdet sigNärhelsti ettär
oberoende företagsledningen, såsombolagsorgan ettär avsom

anställda bolaget ellerstyrelseledamöter inte iutskott är ensomav
3revisionsfrågorförstyrelsekommitté

stöd liggerdetoberoende utnyttja iStärka sitt atteget somgenom
för objektivt urval vid upphandlingklientföretagets interna system

dokumenta-till särskildDeticke-revisionstjänster. är nytta omav

Liability of the3 The Role, Position and Statutoryi januari 1996,sin sinI rapport
uppfattning vilkautvecklade sinUnion, FEEAuditor the European om

Dit räknadesföretagsledningen avsnitt 3.1.oberoendebolagsorgan är avsom
bolaget. Eftersomhämtade utanföralla ledamöter ären styrelse vars

i svensk företagsstyming, och styrelse forförekommerförvaltningsråd inte
styrelserna regel består heltiovanliga,revisionsfrågor externaär avmen

verkställande direktören, bör det i dettapåsånär sägsledamöter somsom
Ö.a.syfta på styrelsen.i Sverige kunnabolagsorgandokument externa ansesom
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distribueras till, såvittdessa procedurer kanresultatettion avav
förvaltningsrådetför revisionsfrågor,styrelsekommitténtillämpligt,

förochalla ansvarigaoch/eller är attorgan sompersoner
revisorn.nominera

skall händelseklientföretaget,åtgärd, revisorn iSom utomextern av
problemspeciella överväga:

professionella ellertillsynsorganmedrådgöra sitti Att en annan
revisor.

Anmärkning

särskild säkerhetsåtgärd ofta detåtgärd diskuteras näroffentligSom en
offentliggöranderevision, nämligenandra tjänstergäller än av

förespråkasandraför tjänster.arvoden Dettaochrevisionsarvoden
de tjänsterförbättra insynen imöjligtibland sätt attett somsom

proportion mellanpåbaserastillhandahållits. Argumentet att en
detjänster,för andraarvodenochrevisionsarvoden väger över motsom

kvaliteten påtyda på hotkunnaskullearvodena, motövriga ett
samhällsintresset.utförs förrevisionen, som

totalabör tillsammans med detrevisionenFEE att sesmenar
detta innebär detavseendeföretagsstyming. Iförsystemet en

regelmässigtklientföretagen,garanti nämntsytterligare som ovan,om
styrelse-såvitt förtillgänglig, tillämpligt,dokumentation,framtar

förvaltningsrådet ochoch/ellerrevisionsfrågor,kommittén för personer
börnominera Dokumentationenrevisorn.ansvariga för attärsomorgan

skall upphandlingtillämpas förprocedurervilkaslå fastdå klart avsom
frånsker från revisionsbyrån ellerdettasigicke-revisionstjänster, vare

visa leverantörbör urvaletDokumentationenkonsulter.andra att avav
utvidgaskanobjektiva kriterier. Dettabasispåandra tjänster görs av

revisorer.nomineringentill ävenatt avavse
förstyrelsekommitténmedkombineradlösning, attDenna

bevakningsinförvaltningsrådet förstärkeroch/ellerrevisionsfrågor av
tillhandahållsandra tjänsteromfattningenochinnebörden avsomav

oberoende,ochobjektivitetsäkerställa revisornshjälper tillrevisorn, att
inresåväl yttre.som

publiceringföredra framför reglerlösningsådanEn är att avom
förhållandet mellanenkel beräkningeftersomarvoden,revisorns aven

förbild riskernaverkligarvoden inteandraochrevisions- en avger
oberoende.ochobjektivitetrevisorns

lederineffektivt ochochdet svårthar visaterfarenhet ärPraktisk att
därsituationerlistaoflexibelt resultat upprätta övertill attett en
bliändå måstesådan listahelsthotad,objektiviteten är ensom

samtidigtprincipernagenerelladesubjektiv. Utöver ovan om
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och andra tjänster finns det ändå någratillhandahållande revisionav
särskild grund sinuppmärksamhet påfall kräverspeciella avsom

oberoende.avseende påmedkänsliga yttrenatur

redovisningshandlingarUpprättande3.2 av

upphov till hotsituationerBeskrivning gersom-

grundbok-eller bokslut frångrundbokföringenföra upprättaAtt ett
medför i princip självgranskning.revisionsklient Detförföringen en

det medförobjektiviteten vid revisionen,sig skadabehöver inte i men
oberoende.särskilt iobjektiviteten,allvarligt hot termer yttremotett av

revisorsmedverkan i redovisningen.skalaglidandefinnsDet aven
ochdå revisorn grundnoteringarfallfrån detSkalan går gör annan

bokföringen och sedan reviderarfrånbokslutbokföring, upprättar ett
revisorn hjälper klientendåtill det fallbokslutet, upprättaatt

vidfärdig råbalans biträdafrånredovisnings-handlingama atten genom
upplupna intäkter och kostnader,bokslutspostemaberäkningen av

sådana situationer krävsavskrivningar etc.. Ifordringar,osäkra
iskalans andra ände deltar revisorn intenedan.säkerhetsåtgärder se I

fallet det normaltTill och med i detredovisningsaktiviteter.några är att
lämnarunder klientens bokslutsarbetefelupptäckerrevisor somen

Även deldettaändringar.förslag tillkonkreta är avom en
betraktas tillhandahållandebörrevisionsuppdraget och inte av ensom

årsredovisningdet ovanligteffektentjänst, blir äratt att enannan
skall utföra lagstadgad revision på någotdenkommer till utan att som

utformningen.ellerpåverkat innehålletharsätt
ochsammanhänger med den juridiskaskälhistoriskaAv som

redanrevisionskravländer omfattandevissaekonomiska miljön hade
sjunde direktivenfjärde och direktiven. Närgenomförandetföre av

revisionländer obligatoriskbehöll dessanationellinförlivades med rätt
betydelsenvägdedirektivens Delångt underför bolag gränser. av en

samhällsintressetovannämnda principernafrån deavvikelse attmot av
förbud i deledde till harreviderade. Dettasmåföretagen blev att man

andra falluppfattas särskilt Ikansamhällsintressetfall där utsatt.som
oberoendeskyddbehovsamhällsintressets yttre varagenomavanses

företag, och särskilt för de minsta,medelstoraochmindre. småFör
kostnads-förenkling ochdenåtminstonebehovet uppvägt avanses

medverkan frångradtillåtainnebärbesparing det störreatt en av
dock fortfarande nödvändiga. SomSäkerhetsåtgärderrevisorn. är

till kommer i lägesärskilt han interevisornmåste ettattnämnts seovan
beslut klientensinnebär han fattar vägnar.attsom



BilagaSOU 1999:43 5 289

Krav

följerför vad b nedan fårundantagMed revisorna intesom av
klientens redovisningshandlingarupprättandet ellermedverka i av

det gäller biträde medbokföring rutinmässigtnärutom
nödfall. Sådant biträde kan innefattakontorsarbete eller i t.ex.

årsredovisningen inklusive konsolideringenutformningen avav
och skatteberäkningarna.koncernredovisningen

samhällsintressetdär det det gällerländerb I inte närattanses
gälvgranskning,företag hotat och där denmindre är genom som

lagstadgade får utföra deldenskall utföra revisionen stor aven
redovisningshandlingarna, består säkerhets-ochredovisningen

omsorgsfullt analyserar det utfördaåtgärderna revisorni att
och vilken särskild inriktningredovisningsarbetet övervägernoga

sådanabör få. skallRevisornoch omfattning revisionen i
försiktig och klart dokumentera denalltidsituationer ytterstvara

Alla andra säkerhetsåtgärder 3.1inställning han har intagit. i ovan
skall övervägas. -

Anmärkning

innefattar de kvalitetskontrollsysteminledningennämndes iSom som
säkerställaskallalla medlemsstaterfinns i nästan moment som

Sådanareglerna. kontrollmoment innebärde etiskaefterlevnaden av
särskilt oftasäkerhetsåtgärder, för enmansbyråertillkommande som

säkerhetsåtgärder.andragenomförakan ha svårt att
för redovisningshandlingama ochallt vilarFramför ansvaret

företagsledning. Några länder kräverklientensbokföringen alltid på en
redovisningshandlingama revisornsupplysninguttrycklig i ansvarom

företagsledningens och andra bolagsorgansstyrelsens,och, separat, om
förbättrasådana upplysningar kananvändningenutökaAtt avansvar.

förmedlasför den informationi revisornsinsynen som avansvar
redovisningen.

tillgångar eller skulder bokslutetVärdering experttjänster3.3 iav -

upphov tillsituationer hotBeskrivning gersom-

revisionsklient experttjänsterlämnarrevisionsbyråOm somenen
information i årsredovisningen medför detochpåverkar beloppdirekt

kan innefattaobjektiviteten. Sådana tjänstersjälvgranskningshot motett
i dettaeller expertuttalanden. Envärderingarintyg, ärexpertrapporter,

l0 19-0567
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och erfarenhetkunskaphar speciell förmåga,någonsammanhang som
experttjänsterUttrycketspecialområde revision.på änannatett

ingår ieller åtgärderinte diskussionerråd,innefattar här som
styrelsen fastställdahuruvida deoch gällerrevisionsprocessen avsom

och skuldervärderingen tillgångartillräckliga elleravsättningama är av
riktig.är

ochsjälvgranskningshotet,påverkarviktig faktorEn somsom
ide aktuella beloppenväsentligahur ärbörrevisorn överväga ärnoga,

påverkas inte baraväsentlighettill bokslutet. Fråganförhållande avom
vilken gradutsträckningistorlekbeloppens även storutan avav

värderingen.iliggersubjektivitet som
beakta följandeallvar bör han ocksåhotetsbedömerrevisornNär

bokslutet:till beloppen irelationsedda ifaktorer,
beträffande dekompetent styrelsenocherfarenhur kunnig, är

sig i utförahur aktivt denvärderingarnaaktuella engagerat attsamt
bedömningama;godkännaeller

utförsaktuella experttjänsterdenutsträckningi vilken typen av
branschrekommendationer;ochmetoderetableradeenligt

fullständiga underliggande grunddatapålitliga ochhur är;
kan fåframtida händelservärderingenberoendehur år av som

starkt;varierabeloppen att
klargörande information lämnas iochomfattandehur som

underliggande antaganden ochblandårsredovisningen, annat omom
experttjänstema.tillhandahållitsomvem

Krav

hotlagstadgad har identifieratutföra revisionskallden etta När som
börbyrånså starkt antingenhotetbör han är attöverväganoga om

inhämta deklienteneller rådarevisionsuppdragetsig attavsäga
håll.aktuella experttjänsternajrån annat

lämna klientenbörlagstadgadskall utföra revision inteb denEn som
dessavärderingtillleder ärexperttjänster poster omavsom

betydande gradinnefattarbokslutet värderingenochväsentliga i en
subjektivitet.av

hanskallenligt bförbjudna revisorn,fallc I inte är omsom
säkerhets-vilkaställning tillsådant uppdrag, taettaccepterar

hotet. Förför motverkatillkommaåtgärder bör attattsom
börtillräckligtbedömts revisornhotet harsäkerställa att noga

säkerhetsåtgärderna.beslut och Hanförgrundendokumentera sina
3.1uppdragsorganisationen ivadbör överväga sagts ovanomsom

säkerställa dennasförbehövaskande åtgärderoch vidta attsom
uppgifterna utförsbör ingååtgärderdessa minstobjektivitet. I att



Bilaga 5 291SOU 1999:43

underställda medarbetare,med olikadelägareolika samt extraav
säkerställaförtillräckligakvalitetskontrollåtgärder är attattsom

bevarasobjektiviteten

företräda klienten rättstvisti3.4 Att en

till hotupphovsituationerBeskrivning gersom-

ibiträda sina klienteryrkesrevisorerharländer rättvissa attI
införklientendetta företrädaexempelTypiskarättstvister. är att

Skattemyndigheten.skattetvist, infördet gällereller,domstol enom
tillupphovrättstvist kaniklientföreträdaAtt en geen

valda revisorn kan frestasdeneftersomsjälvgranskningshot, över-att
kan påverka huri målet, någotchanserklientensunderskattaeller som

ocksåkan tredjeårsredovisningen. Detiredovisastvisten sesmanav
företags-kan upplevas försvararevisornpartsställningshot omsom

skadeståndsfrågor.ledningen i
juridiskabesked från klientensbegärarevisionsåtgärdema ingårI att

i regelväntade tvister. Revisorn måstepågående ellerrådgivare om
uppfattningsigbesked för bildasådanaförlita sig på att omen

självrevisornpåverkas tvister. Ombeloppvärderingen avsomav
medvetenhetbättreärende det honombiträder videllerdriver ett ger

bedömaförutsättningarhar bättrehanmålet såfakta i attattom
kan hansbeloppen. den meningenberörda Idevärderingen av

revisionen.värdetöka avengagemang

Krav

bör säkerhets-partsställningshotet starktsynbaradet ärEftersom
vidtas:åtgärder

arbeta förväljerlagstadgadskall utföra revisiondena attär som
särskiltmedfallethan liksom experttjänsterbör iklienten tvisti en

uppmärksamma:
förhållande tillberörda beloppen iväsentliga dehur tvisten äri av

bokslutet,
ärendet.ingårbedömningargrad subjektiva ivilkeni

ellerväsentliga bokslutetbeloppenberördadå de ifallsådanaI är
avstå frånhög grad måsteingårbedömningar revisornsubjektiva i

biträda klienten i tvisten.att
hanenligt skallförbjudna a revisorn,b fall inte är omsom

vilkatillställninguppdrag,sådant taettaccepterar
hotet.motverka Förtillkomma förbörsäkerhetsåtgärder attattsom
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börbedömts tillräckligtharsäkerställa hotet revisornatt noga
säkerhetsåtgärderna.beslut ochgrunden för Handokumentera sina

uppdragsorganisationen 3.1vadbör iöverväga sagts ovanomsom
behövas säkerställa dennaskan förde åtgärderoch vidta attsom

bör uppgifterna utförsåtgärder ingådessaobjektivitet. I minst att
underställdaolika medarbetare,medolika delägare samt extraav

säkerställatillräckliga förkvalitetskontrollåtgärder är attattsom
bevaras.objektiviteten

Anmärkning

oberoendetinte hot detdet typisktländerde flestaI yttreär sett ett mot
inför domstoli skatteärenderäkningför sin klientsuppträda ettatt en

inser nämligen revisorn harTredjeskattemyndighet.eller attmanen
ägnad försvara sinoch bästsakkunskapentekniskaden bästa är att

särskilt subjektiv karaktär.vanligtvis inteklient i frågor är avsom

befattningshavare för klientenledandeRekrytering5 av

upphov till hotsituationerBeskrivning som ger-

arbetsmarknadenbefattningshavareledande ärrekryteraAtt
utförasoftastverksamhet och kan därförregleradvanligtvis inte aven

han, hanmedvetenRevisorn måstehelst. att omomvaravem som
befattningshavare, kanrekrytera ledanderevisionsklienthjälper atten

den då hansi mycket liknarsituationkomma i en avsomen
relationer tillrevisionsklient eller fårtillmedarbetare går näraöver en

kan kommaföretagsledning.revisionsklients Haniingårnågon ensom
hotad.kan uppfattasobjektivitetdär hansi situation somen

revisionsklient kanförbefattningshavareledanderekryteraAtt geen
kvaliteten påfrestas Visarevisornegenintressehottillupphov attom

tillkan ledarekrytera.till Dethan hjälptden attperson
närstående,hjälpt till rekryterahanvänskaps/förtroendehot att enom

medarbetare.eller sinarelationer till,hareljestnågon han nära en av

Krav

administrations-ekonomi- ochnyckelpersonerRekrytering inomav
iakttaområde där måsterevisionsklient revisornförområdet är etten

acceptabeltvisserligen revisornförsiktighet. Det är att annonserar
lista",och jramställer "kortkandidaterefter och intervjuar menen
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fattasenskilt fallmåsteanställasskall i varjebeslutet avsomvem
klienten.

Revisionsarvoden4

arvodenResultatberoende4.1

hotupphov tillsituationerBeskrivning gersom-

grundvalarvoden beräknas påarvodenResultatberoende är avsom
rättstvist.hanteringarbete,utfallet ett t.ex. av enav

verkliga ellerhelt klart upphov tillarvodenResultatberoende ger
partsställningshot vid revisionen.ochegenintresse-synbara

Krav

kanpartsställningshotochdeEftersom egenintresse-a som
säkerhetsåtgärderför motverkasallvarligaföruppkomma attär av

avtalaldrig trafalagstadgadutföraskall revisionfår den omsom
lagstadgadhans arbete med revision.beroendearvoden är avsom

överenskommasrevisionsarvodet måste iberäkningenförb Basen av
revisionsklienten.behöriga hosmed detför årförväg varje organet

såförinnefattabör variationDebiteringsbasen attutrymme
kan hanteras.arbetetfaktoreroförutsedda i

intäktertotalarevisionsbyrånsocharvodenmellanFörhållandet4.2

upphov till hotsituationerBeskrivning som ger-

revisionsarvodeninnefattarrevisionsklientfrånarvodenaårligaDe en
tillhandahållsför andra tjänsterdebiterasarvodenoch sådana somsom

konsultföretag.revisions- ellernärståendeeller någotrevisornav
heltrevisionsklientfrånarvodenaberoendeOtillbörligt gerenav

synbarverklig ellerkan föranledaochegenintressehottillupphovklart
objektivitet.brist på

Krav

förlorariskenoch synbara sinverkligadengrund atta På av
beroendegrund förpåobjektivitet egenintresse stort av enavgenom

revisionsuppdragrevisionsbyråbör inteklientenskild acceptera etten
byrånsdelotillbörligtförstårföretagfrån storett avensom
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säkerhetsåtgärdertänkbara kanallvar ochbruttoinkomster. Hotets
den allmännarevisionsbyrå bör räkna medvariera, attenmen

fara intäkterna fråndess objektivitet iuppfattningen är om enom
andel byrånskoncernklient eller överstiger vissenskild aven

intäkter de åren. andelentotala 5 Denårligagenomsnittliga senaste
ochmellan 5% 15%.bör ligga

tillfälligabereddbörrevisionsbyrå visab En attattvara
skadar objektiviteten.andelöverskridanden denna inteav

normal förfallotidbetalasArvoden inominte4.3 som

upphov till hotsituationerBeskrivning som ger-

eller verkligttill synbartupphovkanarvodenFörfallna ettge
klient. Förfallnamed lån tilllikställaskanegenintressehot. De ett en

objektiviteteneller synbart hotverkligtbetraktasarvoden motettsom
såväl klientens ellermed hänsyn tillväsentligadeendast ärom

revisorns omsättning.arvodentotalakoncernens som

Krav

där det finnsrevisionsuppdragpåpåbörjasarbetenågota Innan ett
ledandebedömasbörarvoden situationenförfallna av en

engageradbyrån i revisionen.befattningshavare inteinom ärsom
arvodena,huruvida förfallnadeskallBedömningen avse

betraktasårets kanarvodena förmed revision,tillsammans ettsom
väsentligt lån.

skadararvodenade förfallna intekandetb visasOm inte att
avgå.börobjektiviteten revisorn

Prissättning4.4

upphov till hotsituationerBeskrivning som ger-

föremål för frirevision,liksomrevision,Lagstadgad ärannan
kvaliteten ochmedinnefattar konkurrenskonkurrensFrikonkurrens.
inledningenförklarats ipriset.med Somockså ärtjänsteutbudet men

tjänst.speciellt slagemellertidrevisionlagstadgad ett av
obligatorisklagstiftaren revisionföranlettharSamhällsintresset göraatt

förbättradtillvisserligen ledakanMarknadskraftemaför bolag. en
skyldigt underkastabolagfaktumdetrevisionskvalitet, är attatt ettmen
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kvalitetenbedömaalltid förmåganharoch kanske interevisionsig att
utvecklaprofessionenföranlettkvalitet harhögönskar atteller enens

kvalitetskontroll-ochetisk vägledningrevisionsrekommendationer,
revisionens kvalitet.kontrollerasäkerställa ochsyftei attsystem

lagstadgade revisionenhos denspeciella ärdennagrundPå naturav
oberoendesynpunkt. revisorEnfrånfrågakänsligprissättningen en

hotatoberoende kanhansmedvetenmåste yttreatt omvaraomvara
väsentligtarvoderevision tilllagstadgadsig etthan åtar som

ifrämsta hotetandra revisorer. Detdebiterasdetunderstiger avsom
risktillsammans medegenintressehotetprissättningmedsamband är en

revisionsarbetet,objektivitet ioch/ellerkvalitetförmodad bristför
frånarvodenmedför väsentligatjänsterandrafall därsådanasärskilt i
hanhan,medvetenmåsteRevisornklient. att omomvarasamma
lågrevisionsklientvinnaberedduppfattas att genomensom

med sinberedd dagtingauppfattasockså kan attprissättning, som
för behålla klienten.nödvändigtdetobjektivitet attärom

Krav

revisionsarbetelagstadgad åtarskall utföra revision sigdenNär som
tillämpasväsentligt under denliggerarvodesnivåmed avsomsomen

anslagitsärskilt tydligt hankunnahanmåste visaandra attrevisorer
kvalificerade medarbetare förtillräckligtmed tid ochtillräckligt

revisionsrekommendationer, etiskaallaiakttaroch hanuppdraget att
medvetenmåstekvalitetskontrollrutiner. Han attochregler omvara

tillämpasväsentligt demunderarvodesnivåermedrevisionsarbete som
betraktas rislqaktor detkommakanandra attrevisorer avsom enav

och kanövervakar hans verksamhetkvalitetskontrollorganexterna som
ochdetaljerad dokumentationsärskiltpåmedföra kravkomma att

kvalitetsbristertilllett iden låga prisnivån inteförunderlag visaatt att
arbetet.

under längre tidför klientArbete5 en

hotupphov tillsituationerBeskrivning gersom-

medrevisionsuppdragutförtrevisor harNär ett sammaen
tidunder längreövrigtuppdragsorganisation iochklientansvariga en

hotvänskaps/förtroendehot uppstår. Detta äruppfattaskan det ettatt
automatiskdetfallverkligt. Isynbart ägerförvisso än vart rum enmer

uppdrag-iklientensåväl hospersonaleni detrotation, att som
takt.ganska högisker dessutomskiftar.organisationen Det senare
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också ofta till revisorsbyte. Fördelarna medFöretagsöverlåtelser leder
klient riskerna.länge medha arbetat uppväger sammantagetatt en

Krav

skälig tia 5 tilluppdragsorganisationen 7byta stegvis inomAtt ut en
det synbara vänskaps/förtroende-säkerhetsåtgärdmöjligår motär en

säkerhetsåtgärder möjliga, såsom medverkanhotet. Andra interna är
eller för oberoendeytterligare internettpartner systemav en

kvalitetskontroll/l

rättstvist mellan och klienthotande revisor6 Faktisk eller

upphov till hotsituationerBeskrivning gersom-

mellan revisor och revisionsklient,rättstvistdet uppstårOm en enen
sannolik, kan både egenintressehot ochtvist förefallereller sådan etten

revisornshot innebär sannoliktpartsställningshot uppstå. Dessa attett
opartiskt omdömeförmåga rättvist ochoch hansobjektivitet ettatt avge

tvist, eller hotetifrågasätts. Samtidigt kanredovisningbolagets enom
foretagsledningens vilja lämna de erforderligatvist, påverka attom en

till revisorn.upplysningama
revisorriktar rättsliga anspråk pårevisionsklientOm mot enen

sida får det skada revisornsdennesförsumlighet frångrund ansesav
tvist gällande klienten gjort sigrevisorn iobjektivitet. Om gör atten

eller bedrägligt förfarande kan det ocksåoegentligheterskyldig till
dock nödvändigtvisOberoendet behöver inteobjektiviteten.skada

arvoden.gällertvisten baraskadas om

Krav

skullebestämma den punkt där detexaktmöjligtDet inteär att vara
lagstadgad fortsättautföraför den skallolämpligt revision sittattsom
uppdraget så det rimligtbör dock lämnauppdrag. Revisorn är attsnart

uppfatta omständigheterna kringallmänheten kan tvistenanta att som
uppgifterdet kommerhans objektivitet,hot närt.ex. utmotett som

och det därvid hänvisas tillkliemföretagetpåverkar negativt att

4 skälig kontinuitet i sammansättningenihågdock kommamåsteMan att aven
till fördel for revisionsarbetets kvalitet.vanligtvisuppdragsorganisationen är

årmandatperiod for revisorn på minsta antallagstiftatNågra länder har ettom en
oberoende och därmed revisionens kvalitetrevisornshjälpa till bevarafor attatt
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revideratsredovisningshandlingarpåstöderföretaget sig avsom
revisorn.

frånutlåtanden andra revisorerKompletterande7

upphov till hotsituationerBeskrivning gersom-

redovisningsfrågabedömningsiniblandtillfrågasrevisorEn av enom
fråganklient. Ominte hansföretag ärärendeeller ettannat somav

redovisningssedgodredovisningsrekommendationer ellerhurgäller
genomförd ellervissellersituationvisstillämpasskall enen

bör hanrevisor,där han inteföretagi ärtransaktionövervägd varaett
otillbörligkan kommayttrande utgörahans attpåuppmärksam enatt

objektivitet.ochomdömerevisornsden valdepåpåtryckning
medutlåtandenpåtillämpasskall intesagdaDet avgessom

påellersakkunnigvittneegenskapiellerrättstvisteranledning avav
klient.och dennesrevisorbegäran annanav engemensam

egenintressehoteller verkligasynbaratillupphovSituationen ger
denföljdenkan blipartsställningshot attsådanaåt avsamt som

medenlighetiutlåtandesittutformathaupplevastillfrågade kan
finnsrevisionsklient. Detföretagetfåsyftevilja iföretagets att som

faktaunderlag ärbyggerinteutlåtandetriskockså somatt sammaen
baseratutlåtandetellerrevisorn, ärvaldeför den atttillgängligt

korrigerasvårtframståoch kan attunderlagotillräckligt omsom
fram.kommerfaktaytterligare

Krav

tillvägledningoriktigriskenminskaskall sökatillfrågade att enDen ge
tilltillgånghan harförsäkra sigicke-revisionsklient attatt omgenom

tillfrågadedenviktigtdärför görDetinformation. attrelevant ärall
faktaandraallaochfråganbakomomständigheternaklart för somsig

hanändamålet bördetyttrande. Förutformaförväsentliga ettattär
fästa hansskall kunnadenneförvaldeden revisornkontakta att

beredd,han börochförhållanden,viktigaviduppmärksamhet vara
medvaldeden revisornförsemedgivande,klientensförutsatt att en

honomtillåterföretagetfrågande inte attdetyttrandet. Omkopia av
allaUnderuppdraget.han avböjabörvaldedenkontakta revisorn

klargörs.yttrandessäkerställa hanshan naturböromständigheter att



298 Bilaga SOU5 1999:43

Revisionsbyråer8

upphov till hotBeskrivning situationer gersom-

lämpliga åtgärder förrevisor vidta intemåsteEn att personer som
skall kunna inflytandeyrkesrevisorer inte någotsjälva utövaär över

lagstadgad revision. dettaFör ändamål måstegenomförandet av en en
följande villkor:uppfyllarevisionsbyrå minst

Krav

utför för byråns räkningfysiska måsterevisionDe personer som
ställs på den skall utföra lagstadgadde kravuppfylla minst somsom

revision.
måste innehas fysiska ellera Majoriteten rösterna av personerav

uppfyller de krav ställs på denrevisionsbyråer minstsom som som
daglagstadgad De länder kräverskall utföra revision. i intesom

behöver dock införa det kravet, förutsattsådan intemajoritet att
revisionsbyrå registrerade och kanandelar överlåtasalla i ären

medgivande byrån eller, där landet så bestämmer,medendast av
myndigheten.den behöriga

medlemmarna revisionsbyrås ledningsorganb En imajoritet enav
ellerfjisiska revisionsbyråer uppfyllermåste personer somvara

denställs på skall utföra lagstadgadde kravminst somsom
sådant har två medlemmarDär interevision. änett organ mer

uppfylla dessa villkor.medlemmarnamåste minstaven

Anmärkning

återfinns i ochsäkerhetsåtgärder åttonde direktivet gällerAlla dessa
Åttonde direktivet kräver revisionsbyråerdärför helai EU. ägs,att

enkelminst majoritet yrkesrevisorer.kontrolleras och leds Nären avav
medlemsstaterna emellertidgenomfördes frihetdirektivetåttonde gavs

på ägande, ledning och kontrollstriktare kravställa ännuatt av
krävs ofta enkel majoritet i denoch detrevisionsbyråer, änmer av

kvalificerade yrkesrevisorer för kapitalet, styrelsen ochaktuella staten
revisionsbyrån. Som i inledningen arbetarförvaltningsrådet i nämnts

med dessa speciella liberaliseringsfrågor.särskild ordningFEE i
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Bilaga 6

verksamheterandranågraiOberoenderegleringen

Fastighetsmäklare
fastighetsmäklarlagenfår enligtfastigheterförmedlingYrkesmässig av

fastighets-registreraddenendast ärprincipi1995:400 utövas somav
straffsanktionerad.Regelnmäklare. är

skallmäklarenuttryck för ärlagen attgrundsynDen gersom
ochköparebådemellanmanopartiskprincipiuppträda somensom

uttryckligendetEnligt lagen åliggerför.förtroendeskall hasäljare
fastighetsmäklar-följer godvadmedenlighetimäklarna som avatt -

sinafullgördeintresseköparnasoch närsäljarnasbådeiakttased - intemäklarenhärav gällerkonsekvens attSomförrnedlingsuppdrag. en
iharombud helleroch inte rätt attköpareellersäljareföreträdafår som

sigeljestfastigheter ellermed ägnahandelbedrivaverksamhetsin egna
rubbakandensådansintill ärart attverksamhetåt somannan

12-15 §§.mäklareför honomförtroendet som
fastighetshandelverksamhet änförbudetallmänna motDet annan

fönnedlingsverksamhetförenar sinmäklareförhindra attatt enavser
imäklarenförtroendet förrubbakanverksamhetmed någon somannan

praxis bestämmanärmareattankommeryrkesroll. ramarnaDethans
tillämpning.regelnsför

tänktregeln attärslagetdetsituationexempel påSom somaven
förmäklaren801994/95214 attlagmotiven prop. eniträffa nämns s.

Närhusbyggnadssatser.förmedlarellersäljerräkning enhusfabrikants
intresseradgivetvishanförmedla ärhar avmäklare attsådan tomten

uppenbardärför attRisken ärtill köparen.huspaketsälja även ettatt
husväljatomtspekulantema ettattförsökernågot styramäklaren sätt
tilltomtköpeteller attmäklarenfabrikant representerardenfrån som

hussådantköpavtal ettberoende ettmed attoch görs avomav
skulle kunnaÄven intefallenenskildadet i destånd.tillkommer om

ellerför köpareskadatilllederlojaliteterdubblamäklarenspåvisas att
medmäklarsysslanförenaintemäklaren rätt attharsäljare,

ägnadetypiskt attärförmedlingsuppdrag settellerförsäljnings- som
generellaställning. Denopartiskamäklarensförförtroendetrubba
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utgångspunkten för dessabedömningen frågor mäklare inteär attav en
får förena sin förmedlingsverksamhet med någon verksamhetannan

kan anledning till misstanke han skulle kunna påverkasattsom ge om
ovidkommande hänsyn till för köpare eller säljare vidav men

förmedlingsuppdragen.

Skilj emän

tillämpning lagenMed 1925:145 skiljemän möjlighet attav om ges
tvister,skiljeavtal hänskjuta vissa framtida sådana, tillävengenom

eller flera skiljemän.avgörande av en
i jävskatalog för denLagen 5§ skall få tillupptar utsesen som

skiljeman. omständigheter grundar jävDe i huvudsakmotsvararsom
finnsdomarjäven i kap. katalogen under punkten4 RB. I 4 regelen om

grannlagenhetsjäv. denna regel gällerEnligt skiljeman jävmot om
särskild omständighet föreligger ägnad minskaär attannan som

förtroendet till hans redlighet eller opartiskhet. Regeln har varit
mönsterbildande för motsvarande jävsregel för domare i kap.4 13 §en
10 RB.

Advokater

Advokatverksamheten regleras huvudsakligen rättegångsbalken,genom
Vägledandeadvokatsamfundets stadgar, regler advokatsedgod och,om

vad gäller gränsöverskridande verksamhet inom Code of ConductEU,
for in the Community.Lawyers European

allmän och grundläggande princip förEn vad godutgörsom
skall friadvokatsed advokaten stå och självständig, friär att gentemot

och myndigheter, fridomstolar klienterna och frigentemot gentemot
inkräkta hansvarje intresse, kan tänkas på möjligheter handlaattsom

plikten bl.a. plikten iaktta god advokatsed- bjuderså honomattsom -
advokatsed,H. Wiklund; God 1973.

Innebörden detta krav oberoendepå kan också uttryckas så, attav
kunna förlitaklienten obetingat måste sig på, det endast och allenastatt

advokatensklientens intressen i blickpunkt. Advokaten skallär ärsom
sidoblickar ovidkommandepå för klienten förhållanden fullgörautan

sitt uppdrag. Lojaliteten klienten får endast begränsas vadmot av som
följ reglerna för god advokatsed.er av

advokatens oberoendeKravet på framträder skildapå håll i
regelverket.
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enskildanställd hosadvokatförtillåtet att annaninteDet varaär en
ibolagsmanellerdelägarefåradvokatendastochadvokat varaän

RBoch 42kap.8bolagsformbedrivs iadvokatverksamhet som
styrelse harAdvokatsamfundetsstadgar.advokatsamfundets§3samt

fall därför deUtmärkandeförbud.dessafråndispensmöjlighet att ge
traditionelltutförinteanställningsiniadvokatenhar är attdispens getts

generellt kandetdärverksamhetsigdetoch röradvokatarbete att om
engagerad.advokat äradvokatkårenför atttill nytta envaraanses

godochvad lagförinompliktfrämsta äradvokats att,En ramen
intressen.klientenstillvarataförmågabästaefterbjuder,advokatsed

påverkashandlandesittlåtadessafrämja att avskyldig utanHan attär
samhällsställ-tillhänsynellerobehagellerfördelarpåtanke avegna

andraelleruppfattningreligiöspolitisk ellerhudfärg,nationalitet,ning,
reglerVägledandestycketförsta1 §omständigheterovidkommande

advokatsed.godom
hanuppdrag,erbjudetavböjaskyldigvidare att omadvokat ärEn

hansadvokat,eller ärjuristbiträdandeanställd somhonomsjälv, hos
harmed vilken hanellerkompanjon gemensamellerarbetsgivare

kontorsorganisation
erbjudnavid detbetydelsekansak,iellersakeni avvarasomannan0

personligteller själv harföreträder ettutförande,uppdragets
elleruppdragsgivarens,strider motintresse,ekonomiskt som

sakibiträtteljesteller motpartenkonsulterats sammatidigare av0
veder-uppgifterdesådanangelägenhet art, attieller avannan

vid detbetydelsetänkas fåerhållit kandäravföljdtillbörande
utförande.uppdragetserbjudna

eljestuppdrag,erbjudetavböjaskyldig attadvokat omLikaså är en
förhinderuppenbart utgörföreligger,omständighetnågon som

intressen.uppdragsgivarenshävdaobundetadvokaten att
frågoribiträdaadvokatägervadhinder sagtsUtan ovansomav

medsamförståndifleraellermellanavtal tvårörande sompersoner,
skyldigadvokaten attfallsådant ärbiträde. Ihansbegärvarandra

klienternamellanUppstårintressen.uppdragsgivaressamtligabeakta
14 §dembiträda någontvisteniinteadvokaten avi saken,tvist äger

advokatsed.godförreglerVägledande
omständig-sådanfinneruppdragmottagandetefteradvokatOm av
skyldigvaritskulle ha attdäromkännedommedhanföreligga,het att

stycketförsta§15dettafrånträdaskyldighanuppdraget, attäravböja
advokatsed.för godreglerVägledande

reglerhuvudsakiinnehållerforConduct Lawyers sammaofCode
andfreeaviktenframhållsingressensvenska. Ide avsom

safeguardingofessentialanprofessionindependent meanssom
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human rights in face of the of the and other interests instatepower
society. Under rubriken General Principles i avsnittet 2.1.1sägs att
The duties which lawyer subject require his absolutetomany a
independence, free from all other influence, especially such as may
arise from his personal interests external Suchor pressure.
independence the of justice theto trustas necessary process as
impartiality of the judge. lawyerA therefore avoidmust any
impainnent of his independence and be careful compromise hisnot to
professional standards in order please his client, the thirdto court or
parties. avsnittet vidareI 2.2 Relationship ofsägs onlyatt trust can
exist lawyers personal honour, honesty and integrity beyonda are
doubt.

Ledamot icke vid sidan sin advokatrörelseäger utövaav annan
verksamhet den eller omfattning, den kan menligt inverka påart attav
hans självständighet eller eljest oförenlig med hans ställningär som
advokat 39 § advokatsamfundets stadgar. Bestämmelsen kommente-

Holger Wiklund i hans arbete God advokatsed. Enligt Wiklundras av
det svårt vad det skulle för sidosysselsättningär skulleatt se vara son

menligt inverka advokatenspå självständighet. Väl kan enligtman
Wiklund tänka sig partiell inverkan på så advokaten inte stårsätt atten
fri i vissa situationer eller i vissa relationer, då advokaten enligtärmen
god advokatsed pliktig avböja uppdrag, vilkas utförande kanatt
påverkas därav. I andra situationer eller relationer kan den vid sidan av
advokatrörelsen bedrivna verksamheten varje inverkan påutanvara

självständighet.hans åtskilliga fallI i den disciplinära verksamheten
det kommit framhar vederbörande vid sidan sin advokatrörelseatt av

sig eller tillsammans med andra deltagit i affärs- ellerägnat annan
näringsverksamhet, förhållandedetta i och för sig har inte föranlettmen
någon åtgärd från styrelsens sida. Bestämmelsens reella betydelse torde
därför enligt Wiklund inskränka sig till den möjliggör ingripande föratt

händelseden advokat skulle sig in verksamhet olagligen ge en av
eller klart omoralisk 70-74.natur

Offentlig och privat försvarare

försvarare gäller enligtFör 21 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken
särskild bestämmelse försvararjäv. Regeln riktar sigen motom

försvarare på grund sitt med den misstänkte inte kansamröresom av
förväntas utföra försvararuppdrag på korrekt Regelnett sätt.ett om
försvararjäv gäller offentligasåväl privata försvarare och oavsettsom

försvararen advokat eller inte. Enligt denna regel fårär inteom en
försvarare, han har eller har haft uppdrag denperson vara om
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omständig-ochdennemedförbindelserekonomiskaellermisstänkte
vadiakttaförmågahansförtroendet för attminskaägnadeheterna attär

tredje§kap. 3stycket 21förstaenligt §7försvarareåligger ensom
RB.stycket

medskallförsvararestycketförsta§ attenligt 7gällerAllmänt en
verkasyftedettaoch imisstänktesden rätttillvaratagaochnit omsorg

börförsvararenföljatordedäravRedan attbelysning.riktigasakensför
denställningoberoende gentemotochsjälvständigupprätthålla en

61981/82:57emellertid prop.fannDepartementschefen s.misstänkte.
ochadvokater-förebyggasöka attalla sättväsentligtdet attatt var

med ägnarsamrörejuristerpraktiserande sompersonerandra genom-
underlättakommakanbrottslighet attorganiseradochekonomisksig åt

denlagföringenangelägetdet attVidare avbrottslighet.sådan var
försvårades. Departe-intebrottslighetenorganiseradeochekonomiska

förmöjligheterna rätten attdittillsvarandedefarmmentschefen att
vidarehållna. Detallmäntförförsvarareolämplig varavvisa var

införaskäldärförfanns attsig. Detsträckte endelångthurosäkert
påförsvararesigriktardirekt mot sombestämmelsesärskild ensom

kommaförväntas attkanmisstänkte intedenmedsittgrund samröreav
korrekt sätt.påförsvararuppdraget ettutföra

vidvederbörandeolämplighet,antagande är attförgrundEn ett om
medmisstänktedeneller bistårbiståttharförsvararuppdragetsidan av
ochmisstänktedengrundEn är attpåeller sätt.rådgivning annat annan

varandra.medförbindelserekonomiskahaftharellerharförsvararen
omständigheternadärutöverkrävs attuppkommaskalljävförMen att

iakttaförmågavederbörandes attförförtroendetminskaägnade attär
exempelnämndespropositionenIförsvarare. somåliggervad ensom

fåttharpå grund samröretförsvararenomständighet attsådan avpå en
Denutgång.sakensekonomiskt- intresseellerpersonligt avegetett - blisjälvintegivetvis intresse attharmisstänktedenbiträtt avharsom
ochlagenligaÄven mellanhandlandemedverkan.straffbarförlagförd
Vadjäv.grundadepartementschefen,enligtkan,handlingarlagstridiga

förhar jämnat vägenhandlingar annansåsyftas är somsom
handlingupprättandevid sommedverkan enbrottslighet, avt.ex.

skattebrott.led ianvändning etttill ettkommer somsenare
generelltföreliggerdet ettdock inteinnebär attBestämmelsen

misstänktedenvarithardenförförsvararehinder somatt vara
affársangelägenheter.allmännadennesråd ijuridiskamedbehjälplig

föreligga närkan ävenbindningolämpligförsvararuppdragetförEn
1981/82:57prop.förbindelserekonomiskai enbartbestårsambandet

ikompanjonskapfallsig enkanDet röra16. avoms.
ekonomiskaelleranställningsförhållandeaffärsverksamhet, ett
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relationer långivare låntagareeller se Peter Fitger Rättegångs-som
balken

Vidare kan erinras reglerna i kap.12 jfr4§ med kap.4 12 § RBom
släktskapsjäv bl.a diskvaliñcerar den släkt medärom som som

domaren från försvarare.att vara

Domare

Kravet på domstolarnas opartiskhet i sin verksamhet slås fast i kap.1
9§ RF där det stadgas bl.a. domstolarna i sin verksamhet skallatt
beakta allas likhet inför lagen iaktta saklighet och opartiskhet.samt

Bestämmelser domarjäv finns i 4 kap. 13§ RB. Syftet medom
jävsreglema allmänt utesluta domare från handläggningenär sett att en

mål, vari hans tillställning någon eller tillett saken kanparternaav av
innebära fara för partiskhet. Reglerna för allaär slagsgemensamma
domare, dvs. lagfarna domare, nämndemän, tekniska ledamöter och
andra särskilda ledamöter biträdespersonal enligt särskiltsamt som
förordnande utför domargöromål. Enligt denna bestämmelse domareär
jävig handlägga mål i antal uppräknade situationer.att ett

frågaI jäv den handlägger mål enligt förvaltnings-motom som
processlagen gäller bestämmelserna i 4 kap. RB jäv domaremotom
41 §FPL.

Den följande redogörelsen bygger på Peter Fitgers kommentar
Rättegångsbalken Endast de punkter har omedelbar betydelse försom
utredningens fråga revisorns oberoende arvodesberoende ochom
självgranskning behandlas.

Punkten skiljer mellan fall1 där jäv skall föreligga. Dettre äranses
dels domaren dels han eljest har del i sakenatt är s.k.attpart,
sakägarjäv, och dels han kan synnerlig eller skadaväntaatt nytta av

måletutgången i s.k. intressejäv.
Gränsen mellan sakägarjävet och intressejävet enligt doktrin inteär

knivskarp. Sakägarjävet inrymmer intressen rättslig Intresse-natur.av
jävet omfattar övriga intressefall. fråganFör intressejäv föreliggerom

det betydelse hur starkt domarens intresseär sakens utgång är.av av
Som exempel brukar det fallet domaren aktier inämnas att äger ett

Ärbolag i målet. det bara frågaär liten aktiepostpartsom om en
föreligger inte jäv, medan fallet hanårmotsatsen ägerom en mer
betydande del i aktiestocken och tvisten angår så värdeett stort att
tvisten har någon betydelse för bolagets ekonomi. På motsvarande sätt
f°ar bedöma också det fallet domaren har fordran på elleratt stårman en
i skuld till parten.ena
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tagittidigare hardomarensituationendenPunkten 7 attrör
handläggning. Denföremål försakdenmedbefattning ärsom

varje beslutdenna punkttillämpningenvidfrågan ärviktigaste omav
ellerdomstolfattat hoshar någondomarensakenrörande annansom

haft saken hos någonhan medbefattningformvarje annansomav
krävaeller börjävsanledningskall attmyndighet utgöra om man

beskaffenhetenskilda fallet sådani detmed saken attbefattningen är av
förutfattad meningsigskapatdomarenförriskdet finns att omen

befattningtidigareinnebörden rekvisitetdoktrinEnligtutgången. är av
endastAvsikten med reglernainskränkt. ärsaken ganska attmed

sakenbefattning medhanshandläggningenfråndomarenavskära om
beskaffenhet denvarit sådanmyndighetellerdomstol attvid avannan

detaktuella målet. Kanopartiskhet i detpå hansinverkaägnadär att
ihäktningsförhandlinglettdomare, ettt.ex.attaccepteras ensomen

deltar itvistemål, sedermeraförberedelse imuntligellerbrottmål etten
för jäv påtalar mycketdomstol,införhuvudförhandlingen attsamma
inskränks tilli sammanhangsakenmedbefattninggrund annatav

hanbeslutskulle kommadär domarenfall pröva ettsådana att som
tidigare vidtagit.hanåtgärdellerfattattidigare somen

riskfinnsdettordepunkten 9jäv enligt attförGrunden attvara
hansaken,objektiv i frågaförhålla sig närsvårthardomaren att om

vittneuttalat sigståndpunkt ellerdentidigare drivit partens somena
skall tjänstgörariktning. Denvisssakkunnig ieller somsomen

eller kap. 4enligt kap. 8 § 2hovrätt 1ellertingsrättiekonomisk expert
rådgivarerevisionsåtgärd eller verkatdel iha tagitfår inte§ RB soma

ekonomiskanärståendeshonomellertilltaladesbeträffande den
anställd iomständigheten ettRedan den ärförhållanden. att experten

jävsgrun-torde fårevisionsåtgärdsådanutförtharföretag ansessom
48.1984/852178dande se s.prop.

domarjäv.generalklausul i frågaPunkten 10 upptar omen
punkten skilje-fjärdefrån 5§eftertillkomBestämmelsen mönster

beaktafrågaikan kommaomständigheter attmannalagen. De som
behovdelikatessjäv. Ettellergrannlagenhets-förkallas ofta av en

uppräkningen idels förföreliggahargeneralklausul attansetts
lagstiftarendels föromständlig,alltförskulle bliinte attparagrafen

syfte kräverdär jävsreglemasfallallaförutse attinte kannaturligen
skallgeneralklausulenenligtjävavträder. Frågandomaren om

sigkännerdomarenmåttstock. Fråganobjektivefterbedömas omen
dockutesluterbetydelse.någon Dettatillagtsprincip inteijävig har

avgörandesådangångermångaomständigheterna är attnaturinte att av
uppfattning.vid domarensfästasvikt måste egen

domaren påfrågajäv komma ikanbestämmelse närEnligt denna
ställning iberoendeekonomiskttjänsteförhållande intargrund ett enav
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avgörande torde härtillförhållande Detpart. vara omen
i förhållandeställning till parten/arbetsgivarendomarens/arbetstagarens

han kan förväntas iaktta objektivitet vidfaktiskt sådanär art attrent av
han skulle för påtryckningarmålethandläggningen även utsättasomav

beroendeförhållande kanarbetsgivare.från sin En typannan av som
skuldsättning kandomarengrunda jäv är antasgenom varaom

beroendeekonomiskt parterna.en avav
Även vänskapsförbindelseovänskap elleruppenbar ärnäraen

grunda jäv enligt denna punkt. Hit kankanomständigheter ävensom
formelltrelationer med intepersonligahänföras sådana settpart som

domarenändå sådan hartill jäv,anledning är art attutgör som avmen
därmed kan inflytandefrån ochfrigöra sigsvårt utövaatt som

alla vidpraxis torde oftast domaremålet delikatessjäv. Iutgången i
föreligga i sådan situation och undvikadelikatessjävdomstolen enanse

politiska mellanmålet. Fråganbefattning med motsättningaratt ta om
grunda jäv beror bl.a. hur skarpaskalldomareochpart ansesenen

Även detmålet har politisk anstrykning.ochmotsättningarna är om
förutbestämdmed sig han hardomareförhållandet vet attatt enen

innebära jfrprop. 1992/93:25vissa fall jävi målet kan iuppfattning s.
punkten Reglerna jäv torde dock inteinförandet 8.angående17 omav

huvudförhandlingen bestämdharredan föreutesluta domarenatt enen
rättsfrågoma ochför målet betydelsefullai fråga deuppfattning om

förelegat vidfråga det bevisläge hareller ierfarenhetssatsema om som
förhandlingar i målet.tidigare

tidigarefrån högre domstol har detåterförvisasfall måldetFör ett
föreligger hindernågoti allmänhet intedet mot attansetts att samma

dömer ilägre handläggningdeltagit i dentidigaredomare rättenssom
återförvisningen skett pågälla såväl dåmålet harDetta ansettsnytt.

bevisning åberopats i den högredåformfelgrund rättenett som nyav
ochden lägrebort vidbevisningenoch rättendenna tasansett att upp

brottmålens del gällermålet.därför återförvisat För numera genom
ordning.punkten Ienligt 8lagstiftningsärende1993 års annanen

tvistemålen uppstårtvistemålen.berördes Förlagstiftningsärendet även
för denåterförvisningen skerjävsfråganågonregel inte attomsom

grund denalternativanledningskall fålägre prövaatträtten somen
avgörande, enligti sitt förstaanledninginte hade prövaatt

lägrefråga dendet däremotdepartementschefen, Om är somsamma
saken ide bägge prövningama kommervidställning tillharrätten taatt

departementschefen, ifrågasättasenligtkan,detta lägeläge. Iett annat
opartisk. Frågangrunder kanobjektivadomstolen på anses somom

till fall, enligt henne. bevisningfall Attbedömas frånmåste dock ny
ställningfråga domstolen hardentillkommit innebär inte att taatt som
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vilka jävsituationer iuppståkan därförförändras. Detsigoch förtill i
tvistemål.återförvisningvidföreliggakan även avanses

Även vissa fallkan iunder rättegånguppträdandedomarens varaen
hans opartiskhet.förtroendet tillrubbaägnat att

reglergäller i principbisysslorhadomaresFör rätt att somsamma
förbudbestämmelsenallmännaanställda. Den attstatligtför övriga om

1994:260lagenfinns i §sådana 7förtroendeskadligainneha om
LOA.anställningoffentlig

lagbestämmelser isärskildaenligtdomarebisysslorSådana som
Överförmyndar-ledamot iÖverförmyndare,uppdragfår hainte är som

stycketandrakap. 8 §domsagan 19inomnämnd eller ersättare
förlikningsman 7ellerrådgivarekonkursförvaltare,föräldrabalken,

nämnde-konkurslagen,andra stycketoch 7 §stycketandra§kap. 1
kap. 6§eller försvarare 4rättegångsbiträderättegångsombud,man,
kap. 3 §och 21stycket 22§förstakap. 3 § samtstycket, 12första

föreskrivsregeringsrådjustitieråd ochBeträffandeRB.styckettredje
kap. 4 §ämbete 3någotellerinnehainte får utövade annatockså att

förvaltningsdomstolarallmänna1971:289lagenoch §RB 3 om
singrunddebisyssloroch derasdomarefrågaI avansesom

självaförutsättningarsärskildahayrkeserfarenhet attochutbildning
iopartiskhetkravet påstriderbisyssla motavgöra enom

79.1970:72tjänsteutövningen prop. s.
bisysslorförtroendeskadligainformationDomstolsverketsEnligt om

risk förinnebärbisysslor otillåtnasådana431983:9 BDVFS är som
medjfrdomare LOA7 §sin tjänstjäv ianmälamåstedomaren somatt

emellertidskilda kanslagintressenAllmännaRB.10kap. 13 §4 av
erfarenhetsärskildsyssla krävervisssigåtardomareförtala somatt en

tillhans domarekomma arbetekanspecialkunskaper. Deteller som
förfallenhetutprägladÄven ellerintressepersonligtstarktgodo. ett en

sigför åtamotivbeaktansvärtiblandkan attuppgiftviss ett envaraen
statligalämnatsuppdragvidareriktlinjernauppgift. I attsägs avsom

internationellagällertillåtna. Detsammaregelmyndigheter ärsom
offentligrättsliguppdrag natur.av

hosstyrelseuppdragsigåtakunnadomareriktlinjerna börEnligt
ellerdomarenvilketbolag iivinstsyftemedinte drivsföretag samtsom
ochintresseekonomisktbeaktansvärtanhöriga harhans ettnära

förmögenhetsförvaltningen.led ikanuppdraget utgöra ettsägas
medföretagandravissatillåtna ifårStyrelseuppdrag även anses

fåraffársföretagiStyrelseuppdragområde.till privatlivetsanknytning
förtroendeskadaförriskeneftersomotillåtna,oftadäremot anses vara

uppdrag.slagvid dettapåtagligär av
sigbetänkligheter åtanågrakan domareriktlinjernaEnligt utan

skiljedomare.skiljenämnd elleriordförandeuppdrag som ensamsom
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bör försiktighet iakttas det gäller uppdragDäremot närstor att ta emot
enskild ingå i skiljenämnd.part attav

bouppteckningsförrättare,Uppdrag boutredningsman ochsom
bodelningsförrättare bör, riktlinjerna, domare allmän domstolenligt vid
avhålla från uppdragen kan bli föremål för bedömning vidsig denom

domstolen, undantaget uppdrag från närstående Iegna personer.
uppdrag hos taxeringsmyndighetriktlinjerna vidare intesägs att m.m.

domartjänst vid allmän förvaltningsdomstol.förenligt medkan anses
avhålla sig från biträda iockså regel rättsligDomare bör att partsom

tvistigangelägenhet natur.av
gäller denna inte får detfråga kursverksamhet ske så blirI att attom

fall eller i formfråga rådgivning i konkreta kursverksamhet iavom
i hyresjuridik anordnats hyresråd ochregi. Kurser som avegen vars

huvudsak utgjordes inom hyresnämndenskursdeltagare i av personer
därför bedömts förtroendeskadligverksamhetsområde har JKav vara

Sparbank har oförenligt medbisyssla. styrelseuppdrag i tjänstansetts
från enskildUppdrag ingå i skiljenämndlagman i tingsrätt. part attsom

med domartjänst enskildeförenligt i de fall denhar partenansetts vara
kommunalteller dels dödsbo sådels varit statligtett organ, som

Uppdrag från enskild ingå ismåningom skulle upplösas. part att
förenligt domartjänstinte med iskiljenämnd har däremot ansetts vara

varit bolag.fråga Drivande kursverksamhet ide fall idär ettparten av
under tjänstledighet tjänstinklusive hyresrätt, frånfastighetsrätt, som
tid arbeta konsultationer iunder medhyresråd samt samma

förtroendeskadlighar bisyssla.fastighetsrättsliga frågor ansetts som

Förvaltningspersonal hos myndigheter

i ställetförvaltningsmyndighetema gäller inte domarjävenHos utan
1986:223. Skillnader-enligt förvaltningslagenförvaltningsjäven §

omfattandeSläktskapsjäven mindre iintedock så ärär stora.na
sammanfaller i ochblodbandshänseende. Ställföreträdarjäven settstort

Vederdelomannajävet finns inte särskilttvåinstansjäven.det ocksågör
heller jävet för den harbland förvaltningsjäven och intenämnt som

väl jäv för ombud och biträde.varit sakkunnigvittnat eller men
utformatGrannlagenhets- eller delikatessjävet påär sätt.samma

bisysslor gäller denanställd personals hastatligtFör rätt att
kommunanställda reglerasbestämmelsen i 7§ LOA. Förallmänna

avtal.inneha bisysslor irätten att



Bilaga 3096SOU 1999:43

bisyssloranställdasStatligt

förtroendeskadligainnehaförbudbestämmelsenallmänna attDen om
arbetstagareparagrafdennai LOA. I sägsregleras 7 § attbisysslor en

någonuppdrag ellereller någotanställning utövainneha någonfårinte
någonför ellerförtroendet hansrubbakanverksamhet annansom
myndighetenskan skadaellerarbetetopartiskhet iarbetstagares som
integritetsärskilda krav pådebetingatFörbudetanseende. är somav

denregeln följerarbetstagarna.ställer på Av attoffentliga tjänstenden
förmedför risksig bisysslorfår åtaintei principoffentliganställde som

Förbudet sträckertjänsteutövningen.ihonomuppkommerjäv motatt
sigheller får åtainteden anställdelängreemellertidsig attgenom

hos någontill opartiskhetenförtroendetrubbakanbisysslorsådana som
myndig-skadaellermyndigheten/domstolenvidarbetstagareannan

hand denförstaankommer ianseende. Dethetens/domstolens
bisysslabedömningenförochsjälvenskilde avgöra om enatt ansvara

förtroendeskadligInnehavLOA.regeln i 7§medförenligär av en
disciplinpåföljdtilltjänsteförseelse och ledabedömaskanbisyssla som

löneavdrag.ellervarningi form av
förarbets-enligteller inte börtillåtligbisysslaFrågan ärom en

bedöm-samladefter1231993/94:65 avgörasuttalanden prop. ens.
bevarandetförha betydelsekanomständigheterdening avsomav

bedömning börVi dennaopartiskheten.förtroende förallmänhetens
gradriskgraden.aktuella Dennadenfastställaförsökahandi förstaman

tillhänförligakanförhållandenfrämstpåverkas anses varasomav
ochhuvudtjänstentjänstemansinbegripet ävenhuvudtjänsten, annan

beskaffenhetochomfattningbisysslansverksamhet,myndighetens
börVidarebisysslan.kan hatjänstemannende intressen avsamt som

omständigheternatillmed hänsynriskgradvilkenbedöma somman
beaktabörbedömningendenVidförsvarlig.framstår mansenaresom

till tjänstemannenseller hänsynenskilda slagintressenallmänna avom
bedömningenVidbisysslan tillåts.förtalarpersonliga intressen att av

beskaffenhetensdenacceptabel har närmareriskvilken är avsom
betydelse. Haruppgifteroch tjänstemannens stormyndighetens

förhållan-endastbordefunktionermaktutövandetypisktmyndigheten
83.och79, 801969:6godtagbara. SOUriskeravlägsnadevis s.vara

rad fall.ieller inte hartillåtenvaritbisyssla prövatsFrågan enenom
skulleskattecheftillåten förinteharBisysslan ansettst.ex. som
utföraskullelandskanslistregeringen,Skatterättundervisa i som

hadelänsrevisorregeringen,enskildabokföringsuppdrag åt som
vidbyrådirektörregeringen,företagenskilthosrevisionsuppdrag ett

anknytning tillmed vissverksamhetbedrivabolagiavsågRRV attsom
ersättningpolismanregeringen,inom RRV motuppgiftersina som
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JO och chefsåklagarebouppteckningar avsågupprättade attsom
rättsligaenskilda i angelägenheter Bisysslanbiträda SAV.personer
för förste fögderisekreterarehar tillåten vid lokaldäremot ansetts en

skattemyndighet tillsammans med i handelsbolag säljaatt annan person
sybehör regeringen och för tullinspektörtyger, stuvar, m.m. som

medverka i sin makes firma tillverkade ochpå halvtidavsåg att som
kartongförpackningsmaskiner regeringen.exporterade

anställdasstatligt vid sidan tjänstenreglering deEn rätt att avav
eller uppdrag eller driva verksamhetinneha anställning harannan

skilda utgångspunkter. det första har detpåkallad från två Föransetts
intresse den anställde singällt till ägnarstatens attatt ta avvara

för vilken han får lön. det andra hararbetskraft den uppgift För en
med hänsyn till rättsordningens kravnödvändigreglering attansetts

obehörigen skall inverka tjänstens utövandeintressen inteprivata
förtroende för myndigheterna inte skall ieller allmänhetens sättasatt

fara 1979:72 73.prop. s.
för samtliga statligt anställda. fördensamma MenRegleringen är

regeringen pedagogiska skäl meddelatvissa verksamheter har av
föreskrifter.speciella

Skatteförvaltningen

instruktion för skatteför-1990:1293 medkap. förordningenI 4 2§
bisyssla. Enligt denna bestämmelse fårfinns förbudvaltningen motett

skatteförvaltningen ersättning hjälpainominte tjänsteman moten
deklaration eller uppgift ellerupprättandemednågon av annan

taxerings-, avgifts-, uppbörds- eller folkbok-handling enligt skatte-,
biträde i skatte-, taxerings-,föringsförfattningama eller lämna annat

folkbokföringsfrågor.uppbörds- elleravgiñs-,

Tullverket

för tullverket f°ar1984:988 med instruktionEnligt förordningen22 §
tullverket ersättning biträda de tullskyldigahosinte tjänsteman moten

eller ersättningtulldeklarationermed sättupprätta annat motatt
hoshandläggs verket.biträda i ärendedem som
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Kriminalvårdsverket

förinstruktionenmed1990:1018förordningen18 §Enligt
kriminalvårdeninomtjänsteman utankriminalvårdsverket gäller att en

tillleverantörinte fårtillståndkriminalvårdsstyrelsens envara
andraellerhandel, bytesig iinlåtaellerkriminalvårdsmyndighet

ståreller någonintagenmedtransaktionerekonomiska somannanen
hellerfår intekriminalvårdeninomtjänstemanövervakning. Enunder

övervakningunderstår emottaeller någonintagen somannanav en
ellervärdeekonomisktegentligtsaknarsådanagåvorandra än som

form.i någonmotprestationerellersigbetinga motta

Högskolan

vidlärarestadgas1992:1434högskolelagen att7§ enkap.I 3 en
bisyssloranställning hasinsidanvidfår intehögskola som avserav

ämnesområden, ianställningensinomutvecklingsarbeteellerforskning
förförtroendeallmänhetensskadardärigenomlärarenmånden

frånåtskildahållas klartenligt lagenskallbisysslorSådanahögskolan.
1985/86: l 19.tjänsteutövning selärarens prop.
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