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Ang. remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om viss
verksamhet med konsumentkrediter
Ert dnr 13-6297
Revisorsnämnden (RN) har fått Finansinspektionens promemoria och förslag till nya föreskrifter
och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter på remiss. RN har, utifrån de
intressen som myndigheten har att företräda, inget att invända mot förslagen. RN vill dock lämna
nedanstående kommentarer vad gäller en bestämmelse i förslaget till Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter.
5 kap. 10 §
Genom bestämmelsen införs plikt för de företag som föreslås att omfattas av ny lag [2014:x] om
viss verksamhet med konsumentkrediter att ha minst en revisor (med vissa kvalifikationskrav,
vilket RN återkommer till nedan).
Bestämmelsen kan komma att träffa aktiebolag och ekonomiska föreningar som annars har kunnat
utnyttja möjligheten till undantag på krav på kvalificerad revision (se t.ex. 9 kap. 1 §
aktiebolagslagen [2005:551]). Mot denna bakgrund vill RN väcka frågan om lämpligheten i att ett
sådant krav införs genom en myndighets föreskrift (jfr. 8 kap. 2 § regeringsformen).
För det fall att Finansinspektionen, trots vad RN har anfört ovan, väljer att införa den aktuella
bestämmelsen i sina föreskrifter vill myndigheten anföra följande. Förslaget anger att minst en
revisor som har utsetts ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt
revisorsexamen.
Tidigare fanns enligt revisorslagen (2001:883) tre kategorier revisor – auktoriserade, godkända
med examen och godkända (som inte har avlagt examen). Sedan den 1 juni 2013 finns det enligt
revisorslagen endast auktoriserade revisorer och godkända revisorer som inte har avlagt
revisorsexamen. De revisorer som innan lagändringen benämndes godkänd revisor som avlagt
revisorsexamen benämns i dag auktoriserade. Fysiska personer som innehar titeln godkänd revisor
har enligt 6 § revisorslagen inte avlagt revisorsexamen.
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Om Finansinspektionens avsikt är att bestämmelsen ska omfatta auktoriserad revisor och revisorer
som tidigare benämndes godkänd revisor som avlagt revisorsexamen föreslår RN följande lydelse.
”Ett företag ska ha minst en revisor som utses av bolags- eller föreningsstämman. Minst en revisor
ska vara auktoriserad enligt revisorslagen (2001:883).”
Är däremot Finansinspektionens avsikt att samtliga revisorer enligt revisorslagen ska kunna väljas
föreslår RN att texten i stället lyder ”[e]tt företag ska ha minst en revisor som utses av bolagseller föreningsstämman. Minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd enligt revisorslagen
(2001:883)”.
Beslut om detta yttrande har fattats av Revisorsnämndens chef, direktören Anita Wickström i
närvaro av chefsjuristen Adam Diamant, revisionsdirektören Lars Engerup och
avdelningsdirektören Jacob Westling som har föredragit ärendet.
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