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Disciplinärende – auktoriserade revisorn A-son. 

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en varning. 

1 Inledning 

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från FAR rörande den aukto-

riserade revisorn A-son. Enligt underrättelsen har det kommit fram brister i hans 

revisionsarbete vid den interna kvalitetskontroll som det revisionsföretag där han är 

verksam har utfört. Det som har kommit fram har föranlett Revisorsinspektionen att 

öppna detta ärende. 

2 Revisorsinspektionens utredning 

Revisorsinspektionen har tagit del av underlag från den interna kvalitetskontrollen och 

har med anledning av detta utrett en fråga om jäv enligt 9 kap. 17 § aktiebolagslagen 

(2001:551). Utredningen har visat att revisionsföretagets personal biträdde tre av A-

sons revisionsklienter (aktiebolag) med upprättandet av årsredovisning för räkenskaps-

året 2016. Bolagen ingick i samma koncern. Två av bolagen hade under räkenskaps-

åren 2014 och 2015 överskridit de gränsvärden för s.k. större företag som anges i 

9 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen. Det tredje var ett helägt dotterbolag till ett av de två 

större bolagen. 
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3 Revisorns uppgifter 

A-son har uppgett följande. 

Bolagen hade vid den aktuella tiden en gemensam ekonomiavdelning som var hårt be-

lastad till följd av en pågående omorganisation av koncernen. Revisionsföretaget fick 

frågan om det kunde bistå med att upprätta förslag till årsredovisningar och accepterade 

detta som ett s.k. kombiuppdrag. Revisionsföretaget fick de reviderade boksluten i digital 

form genom s.k. SIE-filer1. Det biträde som tillhandahölls omfattade beräkning av 

särskild löneskatt och inkomstskatt samt upprättande av årsredovisningar, men inte sam-

manställning av verifikationer eller andra åtgärder hänförliga till grundbokföring. Den 

personal hos revisionsföretaget som utförde arbetet med bolagens årsredovisningar är 

redovisningskonsulter och ingick inte i revisionsteamet. 

Han är medveten om att biträdet med årsredovisningarna förorsakade en regelöverträ-

delse. Arvodena från koncernen var dock mycket ringa i förhållande till hans totala om-

sättning och har inte skapat någon beroendeställning för honom som revisor. Han är av 

den bestämda uppfattningen att han rent faktiskt har varit objektiv, opartisk och själv-

ständig i sina ställningstaganden. 

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd 

I 9 kap. 17 § aktiebolagslagen finns regler om revisorsjäv. Den som är jävig får inte vara 

revisor i bolaget. Det innebär att en jävig revisor omedelbart förlorar sin behörighet att 

vara revisor i det företag som jävet gäller. 

Jävsreglerna i aktiebolagslagen omfattar bl.a. situationer när revisorn är verksam i samma 

företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföring (s.k. byråjäv, se 

9 kap. 17 § första stycket 4 aktiebolagslagen). I fråga om bolag som räknas som större 

företag gäller särskilt stränga bestämmelser om byråjäv. Till större företag räknas bl.a. 

aktiebolag som för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren har överskridit mer än 

ett av de delvärden avseende antal anställda, redovisad balansomslutning och redovisad 

nettoomsättning som anges i 9 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen. Enligt 9 kap. 17 § andra 

1 En SIE-fil är ett svenskt standardformat för att utväxla bokföringsdata mellan olika ekonomiprogram.
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stycket samma lag får den som arbetar på en viss revisionsbyrå inte väljas till revisor i ett 

aktiebolag som är ett större företag, om någon annan anställd på byrån tar någon del i 

bolagets bokföring. Av tredje stycket samma paragraf följer att den som enligt jävs-

bestämmelserna inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag inte heller får vara 

revisor i dess dotterbolag. 

Av 4 kap. 1 § 5 bokföringslagen (1999:1078) följer att upprättandet av årsredovisning är 

en del av bokföringsskyldigheten. Åtgärder som avser upprättande av årsredovisningen 

träffas följaktligen av reglerna i 9 kap. 17 § aktiebolagslagen. En revisor är visserligen 

skyldig att lämna råd och förslag om förbättringar i bolagets bokföring och dess förvalt-

ning (s.k. revisionsrådgivning)2, men varje självständig befattning med bokföringen faller 

utanför det tillåtna området. 

Räkenskapsåret 2016 omfattades två av de aktuella bolagen av bestämmelserna i 9 kap. 

13 § 1 aktiebolagslagen och räknades därmed som större företag. Det tredje bolaget var 

dotterbolag till ett av de större bolagen. Den omständigheten att medarbetare vid revisi-

onsföretaget biträdde bolagen med upprättandet av årsredovisningarna hindrade därmed 

A-son att inneha de tre revisionsuppdragen. Det som han har anfört om hur han 

bedömde sin opartiskhet och självständighet saknar betydelse för frågan om jäv. 

A-son har genom att överträda aktiebolagslagens jävsbestämmelser åsidosatt sina 

skyldigheter som revisor och ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som läggs 

honom till last är allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisors-

lagen (2001:883), ges en varning. 

2 Se prop. 2000/01:146 s. 40 och 86.

3 



Ärendet har avgjorts av Revisorsinspektionen genom Tillsynsnämnden för revisorer. I 

beslutet har deltagit justitierådet Sten Andersson, ordförande, enhetschefen Tomas 

Algotsson, auktoriserade revisorn Maria Danckler, advokaten Helena Dandenell, 

auktoriserade revisorn Magnus Fredmer, redovisningsexperten Claes Norberg, 

rådgivaren Charlotte Sandart och lektorn Jessica Östberg. Vid ärendets slutliga 

handläggning har i övrigt avdelningsdirektören Fredrik Bengtsson och revisions-

direktören Sören Bergner, som har föredragit ärendet, varit närvarande. 

Sten Andersson 

Sören Bergner 

Hur man överklagar, se bilaga. 
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