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Remissvar avseende betänkandet om nya regler för revisorer och revision (SOU 

2015:49) 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beretts tillfälle att avge remissvar över betänkandet 

”Nya regler för revisorer och revision” (SOU 2015:49). Kollegiet har begränsat sitt remissvar 

till tre frågor. 

 

Kollegiet ställer sig bakom utredningens huvudförslag beträffande disciplinära åtgärder, dvs. 

att administrativa sanktionsavgifter endast ska kunna aktualiseras när en revisor under 

karenstiden överträder förbudet att tillträda viss befattning hos kunden. De slutsatser som 

utredningen redovisar angående hur de i direktivet föreslagna sanktionerna förhåller sig till 

Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga måste anses giltiga. Det vore mycket olyckligt 

att i svensk rätt införa ett regelverk som i stora delar strider mot EU:s primärrätt. EU:s 

lagstiftning måste hålla viss kvalitet, och om så inte är fallet måste det vara en skyldighet för 

medlemsstaterna att se till att den lagstiftning man implementerar är förenlig med EU-rätten. 

 

Enligt utredningens förslag särbehandlas finansiella företag negativt, då de inte ska kunna 

förlänga revisionsuppdraget på samma sätt som andra företag av allmänt intresse. Kollegiet 

har svårt att se att det finns några sakliga skäl för denna skillnad, och det vore olyckligt med 

olika regler för olika typer av noterade företag. Mot denna bakgrund föreslår Kollegiet att 

samma möjlighet till förlängning av revisionsuppdraget ska gälla för finansiella företag som 

för andra företag av allmänt intresse.  

 

Slutligen vore det mycket negativt av både praktiska och rättssäkerhetsskäl om företagen 

skulle behöva implementera regelverket fullt ut från och med den 17 juni 2016. Något vettigt 

skäl för denna införandetidpunkt finns över huvud taget inte, utan den beror endast på 

publiceringsdatumet i EUT. Enligt Kollegiet bör regeringen därför, som är brukligt när det 
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gäller denna typ av reglering, ge uttryck för att regelverket ska börja tillämpas först med 

avseende på det räkenskapsår som inleds närmast efter detta datum. 

 

Stockholm den 23 september 2015 
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