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Betänkandet Nya regler för revisorer och revision (Ju2015/4660/Li)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Tillväxtverket arbetar för att det ska vara enkelt att bli och vara företagare.
I det arbetet är förenkling av regler en viktig del. Tillväxtverkets roll är att driva på och
utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter, kommuner
och näringsliv.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter. Regelrådet har i uppdrag att
granska konsekvensutredningens kvalitet.

Sammanfattning
Tillväxtverket anser att:
-

den längsta sammanhängande tid som ett företag av allmänt intresse får anlita
samma revisionsbyrå bör vara högst tio år oavsett om företaget är finansiellt
eller icke finansiellt

-

de nya reglerna bör tillämpas först på räkenskapsår som inleds närmast efter
bestämmelsernas ikraftträdande

-

någon form av tillsyn av att det granskade bolaget fullgör sina skyldigheter bör
införas

Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket anser att den längsta sammanhängande tid som ett företag av allmänt
intresse får anlita samma revisionsbolag bör vara högst 10 år. Utredningen förslår ett
svenskt undantag för företag av allmänt intresse som inte är finansiella vilket innebär
att dessa under vissa förutsättningar ska kunna förlänga tiden till totalt 24 år. Denna
tid anser Tillväxtverket vara för lång för att syftet med regleringen ska uppnås.
Dessutom gynnas konkurrensen inom det aktuella segmentet av revisionsbranschen av
att ett och samma revisionsbolag inte får anlitas i 24 år i sträck, utan att bytet istället
ska ske efter högst 10 år.
Tillväxtverket anser även att de nya reglerna bör tillämpas först på räkenskapsår som
inleds närmast efter bestämmelsernas ikraftträdande. Att sätta den 17 juni 2016 som
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ikraftträdandedatum utan hänsyn till räkenskapsårens inledning riskerar att medföra
problem för företagen.
Tillväxtverket anser att någon form av tillsyn av att det granskade bolaget fullgör sina
skyldigheter, att exempelvis inrätta ett revisionsutskott på föreskrivet sätt, att revisorn
väljs på föreskrivet sätt samt att revisorn inte anlitas under längre tid än vad som är
tillåten, bör införas.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf.
Michael Heuman har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även
Wilhelm von Seth, Kalle Westberg samt enhetschef Stefan Ernlund deltagit.
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