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Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys 
[COM(2011) 779 final] avseende förslag om lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse, m.m. 
 

Inledning 
Regelrådet har i tilläggsdirektiv fått i uppdrag är att bistå regelgivarna med granskning av 
konsekvensutredningar som tagits fram inom EU för att bedöma om konsekvenserna för svenska 
företag är tillräckligt beskrivna. Regelrådet ska också lämna förslag på i vilken utsträckning en svensk 
kompletterande konsekvensutredning bör göras.  
 
Regelrådet tar inte ställning till det bakomliggande förslagets politiska syfte utan begränsar sin 
granskning till de direkta ekonomiska effekter som förslaget kan medföra för berörda företag. Av detta 
följer exempelvis att Regelrådet inte tar upp för- och nackdelar med förslaget att även andra än 
auktoriserade revisorer ska få äga revisionsföretag. 

Innehållet i Kommissionens förslag 
EU-kommissionen har föreslagit en ny förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av 
företag av allmänt intresse samt ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om 
lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning. De övergripande målen med 
förslagen är att stärka revisorns och revisionsföretagens oberoende, åstadkomma en bättre fungerande 
marknad för revision, att stärka tillsynen över revisorer, förbättra möjligheterna för gränsöverskridande 
revision inom EU och att minska onödiga bördor för små och medelstora företag. För att uppnå dessa 
mål föreslås långtgående åtgärder rörande lagstadgad revision i företag av allmänt intresse 
(finansbolag, försäkringsbolag och företag vars aktier är marknadsnoterade). Dessa åtgärder innefattar 
obligatorisk rotation av revisionsföretag och regler rörande obligatorisk upphandling av revisionstjänster. 
Förslagen innehåller ett absolut förbud för revisionsföretag att tillhandahålla andra tjänster än revision 
till företag av allmänt intresse. Dessutom gäller att mycket stora revisionsföretag bara ska få utföra 
lagstadgad revision och att de alltså varken direkt eller genom anknutna företag ska kunna 
tillhandahålla icke-revisionsrelaterade tjänster. Vidare föreslås krav på utförligare revisionsberättelse till 
både allmänheten och det granskade företaget samt utökade befogenheter för företagets 
revisionskommitté. Vid ett genomförande av förslagen kommer den internationella revisionsstandarden 
ISA att bli obligatorisk i samtliga medlemsstater och revisorer ska kunna få ett gemensamt 
godkännande inom EU.  Även tillsynen av revisorsbranschen på EU-nivå förstärks. För små och 
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medelstora företag innebär förslagen att kraven på revision ska vara proportionerliga och anpassade 
efter dessa företags behov. 
 

Kommissionens konsekvensanalys 
Den upprättade konsekvensanalysen beskriver enligt Regelrådets uppfattning bakgrunden och syftet 
med förslagen på ett uttömmande sätt. Den innehåller, med vissa undantag, utförliga beräkningar av de 
ekonomiska effekter förslaget kan medföra för berörda företag i EU. Enligt Regelrådet ger 
konsekvensanalysen generellt sett ett bra underlag för en bedömning av förslagens konsekvenser och 
för upprättande av en svensk kompletterande konsekvensutredning. 

Administrativa kostnader 

I den upprättade konsekvensanalysen anges att förslagen kommer att medföra administrativa 
kostnader för berörda företag. Det gäller inte minst de ökade kraven rörande revisionsberättelsen och 
revisionskommittéer, information till tillsynsmyndigheter och upphandling av revisionstjänster. Av 
konsekvensanalysen framgår att upphandlingen totalt beräknas generera administrativa och andra 
kostnader motsvarande ca fem procent av revisionsarvodet. Kostnader till följd av ökade krav avseende 
revisionsberättelsen, revisionskommittéer och information till tillsynsmyndigheter har uppskattats till 
4 800 (genomsnittsföretag), 53 600 (genomsnittsföretag), respektive 10 800 (miniminivå) euro per 
företag och år. 
 
Enligt konsekvensanalysen kommer förslaget rörande obligatorisk rotation av revisionsbyrå att få 
ekonomiska effekter för både revisionsföretagen och de företag som blir granskade. Emellertid saknas 
en närmare beräkning av såväl totala som administrativa kostnader. På denna punkt är således de 
administrativa effekterna otillräckligt belysta. 
 

Övriga ekonomiska effekter 

Enligt konsekvensanalysen kommer flera av de föreslagna regleringarna att medföra stora ekonomiska 
effekter för berörda företag. De föreslagna reglerna om att rådgivningsverksamheten i de största 
revisionsföretagen måste avskiljas från revisorsverksamheten anges exempelvis leda till uteblivna 
synergieffekter samt organisatoriska kostnader. Detsamma gäller det generella förbudet för 
revisionsföretag att vid revision av företag av allmänt intresse tillhandahålla andra tjänster än revision. 
Som anförts i det föregående kommer vidare förslaget om rotation av revisionsbyråer att medföra 
kostnader för företagen.  
 
Det råder enligt Regelrådets uppfattning inte något tvivel om att ett genomförande av nu beskrivna 
förslag kommer att få mycket stora ekonomiska effekter för berörda företag. En närmare beskrivning av 
dessa effekter saknas och den upprättade konsekvensanalysen brister alltså i dessa hänseenden. 
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Innehållet i en kompletterande svensk konsekvensutredning 
En svensk kompletterande konsekvensutredning bör uppfylla de krav som följer av 6 och 7 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning samt följa de riktlinjer som ställs 
upp i Statsrådsberedningens Cirkulär 14 Riktlinjer för genomförande av unionsrättsakter. 
Konsekvensutredningen bör följaktligen identifiera antalet svenska företag som berörs av förslaget och 
beskriva de administrativa och övriga ekonomiska effekter som förslaget kan medföra för olika 
kategorier av företag i Sverige. Det senare kan lämpligen ske med utgångspunkt i de beräkningar som 
redovisas i den på EU-nivå upprättade konsekvensanalysen och efter erforderligt samråd med berörda 
företag och organisationer. 
 
Som framgår av det föregående kommer ett genomförande av de föreslagna reglerna om bl.a. rotation 
av revisionsföretag och begränsningar i rätten att tillhandhålla icke-revisionsrelaterade tjänster att 
medföra stora administrativa och andra ekonomiska effekter för berörda företag. Kommissionens 
konsekvensanalys saknar fullgoda beskrivningar av dessa effekter på EU-nivå. En kompletterande 
svensk konsekvensutredning bör ge en god bild av hur dessa förslag påverkar svenska företag och 
konkurrensförhållandena på den svenska marknaden. Konsekvensutredningen bör självfallet också 
innehålla en för svenska förhållanden godtagbar redovisning av de förslag som är väl beskrivna i 
konsekvensanalysen. 
 
 
 
 
 
 
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 25 januari 2012. 
 
 
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Maud Spencer. 
  
 
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Fredrik Jonsson. 
 
 
 
 

  
Stig von Bahr  Fredrik Jonsson 
Ordförande Föredragande 


