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Av 15 § första stycket lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) framgår att en revisor 
inte får utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet om utövandet kan rubba förtroendet 
för hans opartiskhet eller självständighet. 

Ett grundläggande krav för att revisorn skall kunna fullgöra sina yrkesplikter i enlighet 
med lag och god sed är att revisorn är oberoende i förhållande till sina revisionsklienter och 
även i övrigt i förhållande till dem i vars intresse revisionen utförs. Den som anlitar en revisor 
skall kunna göra det i förvissning om att revisorn inte står i beroendeförhållande till någon av 
klientföretagens intressenter eller har egna affärsintressen som konkurrerar med klientens. En 
förutsättning för att detta skall vara möjligt är att revisorn i största möjliga utsträckning står 
fri från affärs- och sidointressen som kan komma i konflikt med ett riktigt fullgörande av 
revisionsverksamheten. Samtidigt måste dock hänsyn tas till revisorernas berättigade krav att 
få förvalta sin förmögenhet, engagera sig i föreningsverksamhet av olika slag osv. För att 
revisorsfunktionen och allmänhetens tilltro till revisorerna som en oberoende yrkeskår inte 
skall urholkas bör emellertid gränserna för vad som inte skall anses vara förtroenderubbande 
verksamhet sättas tämligen snävt. 

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida Ni kan åta Er ett 
uppdrag som styrelseledamot i Y, lokalföreningen i X-stad, och anfört att Ni av åldersskäl 
håller på att avveckla Er verksamhet som revisor. Av Y:s stadgar framgår att medlemskap i 
organisationen kan sökas av företagare och andra enskilda personer. Det framgår vidare att 
organisationen skall verka för enskild företagsamhet bland annat genom att stödja och främja 
medlemmarnas näringsverksamhet, verka för samarbete mellan näringsliv och övriga delar av 
samhället samt företräda medlemmarna inför myndigheter och andra sammanslutningar inom 
näringslivet och samhällslivet. Medlemmar som äger eller leder företag skall för företaget 
teckna serviceabonnemang i riksorganisationens servicebolag. 
 
RN meddelar följande besked. 
 
Den verksamhet som bedrivs i Y, lokalföreningen i X-stad, är av sådant slag att den på flera 
olika sätt kan få direkta beröringspunkter med Er revisionsverksamhet. Uppdrag som 
styrelseledamot i föreningen medför därmed att förtroendet för Er opartiskhet eller 
självständighet som revisor kan komma att rubbas. Det förhållandet att Ni för närvarande 
håller på att avveckla Er revisionsverksamhet medför ingen annan bedömning. Ni kan således 
inte åta Er uppdraget i fråga. 
 
Ärendet har avgjorts av RN:s ordförande Lennart Grufberg i närvaro av kanslichefen Christer 
Lefrell, chefsjuristen Per Eskilsson samt byrådirektören Björn Fredljung, föredragande. 


