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Skattemyndigheten i Y län har inkommit med en underrättelse avseende A-son. Av 
underrättelse framgår bl.a. följande. A-son är ensam ägare till en revisionsbyrå som drivs i 
aktiebolagsform. Bolaget har vid upprepade tillfällen under tidsperioden januari 1994–
december 1997 betalat in skatter och avgifter för sent. På grund härav har även 
dröjsmålsavgift tagits ut. 
 A-son har – personligen och genom ombud – inkommit med yttrande i ärendet och har 
därvid i huvudsak uppgett följande. Han vitsordar skattemyndighetens uppgifter men 
understryker att några restförda belopp avseende bolaget aldrig har förelegat. Dröjsmålen med 
betalningarna har bl.a. berott på att hans verksamhet var nystartad, att han inledningsvis 
drabbades av flera stora kundförluster samt att han råkade ut för en olycka med tillhörande 
konvalescenstid. Han har även trott att det inte var så allvarligt att betala in skatter och 
avgifter endast några dagar för sent, så länge ärendet inte gick vidare till 
kronofogdemyndigheten med därtill hörande restföring. Han har nu bättre insikt. 
Verksamheten är även mer etablerad och bolaget kommer fortsättningsvis att betala in skatter 
och avgifter inom föreskriven tid. 
 Skattemyndigheten har vitsordat att bolaget inte har varit restfört för några obetalda 
skatter eller avgifter samt att bolaget nu inte har någon skatte- eller avgiftsskuld. 
 
RN gör följande bedömning. 
 
För att en kvalificerad revisor skall vara lämplig att utöva revisionsverksamhet krävs att han 
åtnjuter förtroende från såväl uppdragsgivare som det allmänna. För att detta förtroende inte 
skall rubbas har revisorn en skyldighet att både privat och i sin verksamhet följa gällande 
regler och bestämmelser. Av god revisorssed följer vidare att en revisor skall bedriva sin 
verksamhet i ordnade former och att han skall eftersträva sunda ekonomiska förhållanden. 
 Kraven på en revisor att personligen och i sin revisionsverksamhet sköta sina 
åligganden i skatte- och avgiftshänseende ställs högt. Det kan inte accepteras att en revisor 
eller ett bolag som ägs av en revisor under en lång tid vid upprepade tillfällen underlåter att 
betala in skatter och avgifter i rätt tid. Det är i ärendet ostridigt att A-sons bolag under en 
tidsperiod av nästan fyra år vid upprepade tillfällen betalat in skatter och avgifter för sent. RN 
finner att A-son genom sitt handlande åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Vad A-son 
anfört föranleder inte RN att göra en annan bedömning. Med beaktande av omständigheterna 
låter dock RN påföljden i detta fall stanna vid erinran. 
 Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen meddelar RN A-son erinran. 
 
Ärendet har avgjorts av RN:s ordförande Lennart Grufberg samt ledamöterna Stig von Bahr, 
Siv Björs, Jan-Erik Moreau, Eva-Britt Nordhall, Per Thorell och Gunnar Widhagen. Vid den 
slutliga handläggningen har i övrigt närvarit kanslichefen Christer Lefrell, 
avdelningsdirektören Carina Bergman Marcus samt byrådirektören Sofia Tiberg, 
föredragande. 


