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Skattemyndigheten i X län har i underrättelse till Kommerskollegium (KK) redogjort för vissa 
iakttagelser angående auktoriserade revisorn A-sons yrkesutövning. Iakttagelserna avser A-
sons uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag räkenskapsåret 1992/93. 
 Ärendet har överlämnats till Revisorsnämnden (RN) som den 1 juli 1995 övertog KKs 
ansvar för revisorsfrågor. Enligt övergångsbestämmelser till lagen (1995:528) om revisorer 
skall ärendet prövas enligt äldre bestämmelser d.v.s. förordningen (1973:221) om 
auktorisation och godkännande av revisorer.  
 Av skattemyndighetens underrättelse framgår att bolaget under räkenskapsåret 1992/93 
redovisat utgående mervärdeskatt med för lågt belopp. Oredovisad skatt för perioderna 
september–oktober 1992 t.o.m. maj–juni 1993 uppgår sammanlagt till 77 275 kr. A-sons 
revisionsberättelse för räkenskapsåret 1992/93, som avgavs i februari 1994, är ren. 
Skattemyndigheten erhöll rättelser i samband med sitt revisionsbesök i juni 1994.  
 A-son har yttrat sig i ärendet och anfört i huvudsak följande. Vid sammanträde med 
bolagets styrelse i slutet av januari 1994 påpekade han att felaktigheter förelåg avseende 
mervärdeskatteredovisningen. Vid sammanträdet förklarade styrelsen att den omgående skulle 
ta fram underlag för rättelsedeklarationer. Vid senare kontakt med bolaget bekräftades att 
detta arbete pågick.  
 
RN gör följande bedömning. 
 
I 10 kap 10 § aktiebolagslagen föreskrivs att revisor skall anmärka i revisionsberättelsen om 
han funnit att bolaget inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter och avgifter. 
Revisionsberättelse som innehåller sådan anmärkning skall, enligt femte stycket samma 
lagrum, genast insändas till skattemyndigheten. Det har i detta fall varit fråga om ett relativt 
sett väsentligt belopp. Innan A-son avgav sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 1992/93 
borde han ha följt upp att rättelsedeklarationer lämnats in till skattemyndigheten för aktuella 
tidsperioder. Genom att underlåta att kontrollera att rättelse de facto skett och i 
förekommande fall underlåta anmärkning i revisionsberättelsen har A-son åsidosatt sin plikt 
som revisor.  
 Med detta uttalande avskrivs ärendet från vidare handläggning. 
 
Ärendet har avgjorts av kanslichefen Christer Lefrell. 
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