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Ny framtid väntar
revisionsbranschen
EU-kommissionen presenterade nyligen
långtgående regelförslag som vid ett
genomförande helt kommer att förändra
spelreglerna för revisorsbranschen. Regelrådet har på begäran av Justitiedepartementet granskat kommissionens
bakomliggande konsekvensanalys.
Mot bakgrund av finanskrisen 2008 vill
kommissionen förstärka revisorns oberoende, öka konkurrensen på revisorsmarknaden och förbättra tillsynen över revisorer.
Man anser att revisorerna på ett bättre sätt
borde ha uppmärksammat problemen som
fanns i de banker som gick omkull eller fick
räddas med hjälp av statliga pengar.
Av de delar i förslaget som kan få stora
konsekvenser för företag märks bland
annat:
- obligatorisk byrårotation d.v.s. att revisionsbyrån måste bytas ut efter ett antal år,
- ett totalt förbud för de största revisionsbyråerna att tillhandahålla rådgivningstjänster,
- tvingande upphandling av revisionstjänster för företag över en viss storlek.
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Företrädare för revisorsbranschen har i
sina remissvar till regeringen varit kritiska
och menar att många delar i förslaget kan
leda till stora kostnader för både revisionsföretag och de företag som köper revisionstjänster.

konsekvensanalysen som är otillräckliga.
De ekonomiska effekterna av exempelvis
byrårotation och rådgivningsförbudet för
de största revisionsföretagen bör enligt Regelrådet beskrivas närmare i en kompletterande svensk konsekvensutredning.

Regelrådet som granskat konsekvensanalysen konstaterar att den generellt sett
ger ett bra underlag för en bedömning
av förslagets ekonomiska konsekvenser
för företag. Trots detta finns det delar i

Regeringen kommer nu att delta i förhandlingsprocessen i EU som väntas ta mellan
tre och fem år.

Nu minskar företagens regelkrångel
I dag lämnar Regelrådet sin årsrapport
till näringsminister Annie Lööf.
Rapporten visar att krånglet för företag
har minskat.
I drygt tre år har Regelrådet systematiskt
granskat lagförslag som påverkar företagens ekonomi. Under 2011 har rådet
avgett 174 yttranden över författningsförslag och tillstyrkt 73 procent av förslagen.
Andelen tillstyrkanden av Regelrådet har
därmed ökat markant jämfört med föregående år då endast 56 procent tillstyrktes.
Detta är en indikation på att de administra-

tiva kostnader som belastar företagsområdet har minskat. Bland de regelgivare som
fått störst andel tillstyrkande finns Finansdepartementet, Justitiedepartementet,
Arbetsmiljöverket och Jordbruksverket.
Trots en positiv utveckling är statistiken
som gäller konsekvensutredningarnas kvalitet dyster. Mer än hälften av konsekvensutredningarna som passerar Regelrådet
underkänns. Få myndigheter och departement uppnår en tillfredställande nivå på
konsekvensutredningarna.
Läs årsrapporten på regelradet.se

Läs yttrandet på regelradet.se

Minskade kostnader
för skogsnäringen

Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om
stöd till insatser på skogsområdet
Tillstyrker		
Godtagbar utredning

Regelrådet gillar Skogsstyrelsens
förslag om nya regler för skogsvårdsområdet. Förslagen väntas minska krånglet
för företag inom skogsnäringen med
nästan 10 procent.

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till
föreskrifter om solarier m.m.	
Tillstyrker		
Bristfällig utredning

Skogsstyrelsen har gått vidare med sin
ambitiösa översyn över regelverket inom
skogsvårdsområdet. Som en följd av det
lämnar Skogsstyrelsen en rad förslag på
regeländringar för området. Förslagen berör
företag som är verksamma inom skogsnäringen. Efter genomförda förenklingar
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uppgick de administrativa kostnaderna
hänförliga till skogsvårdslagstiftningen
år 2009 till 3 010 000 kronor. Skogsstyrelsens förslag innebär en minskning av
dessa kostnader med 9,3 procent.
Läs yttrandet här

Angående det föreslagna revisionspaketet
Dan Brännström, generalsekreterare, FAR
Vilka ekonomiska effekter tror du förslaget kan få för svenska företag?
- Det råder ingen tvekan om att tvingande
rotation av revisionsbyråer och rådgivningsförbud leder till ökade kostnader för
företagen. De nya kraven på revisorns
rapportering fördyrar också revisionen.
Det finns tyvärr även andra negativa effekter som en försvagad ägarroll. Det är
allvarligt eftersom aktiva och ansvarsfulla
ägare bidrar till att den svenska bolagsstyrningen är av världsklass.
Vilka positiva effekter tror du förslaget kan få?
- Ett av de positiva inslagen är att all
revision inom EU ska utföras enligt den internationella ISA-standarden. Det är viktigt
för kvaliteten och tvingar fram en dialog
kring den framtida revisorsrollen. Om vi
ska ha revision, vad den ska omfatta och
hur revisorn ska rapportera?

Kulturdepartementets förslag till ändringar i radio- och tv-lagen
Tillstyrker		
Bristfällig utredning
Transportstyrelsens förslag till föreskrifter
om helikopterflygplatser
Tillstyrker		
Godtagbar utredning
Finansdepartements betänkande om
rörelsereglering för försäkring m.m.
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Läs alla Regelrådets yttranden
3. Hur agerar FAR för att föra fram
sina åsikter?
- Vi är mycket aktiva och för en dialog
med politiker och andra aktörer både här
hemma i Sverige och i Bryssel. Slutresultatet måste ju bli bättre än det dåligt underbyggda förslaget. Den största energin
lägger vi på att försöka förmå branschen
att proaktivt och på global nivå utveckla
en revision som matchar morgondagens
förväntningar. Jag är själv mycket engagerad i det arbetet.

Nya ledamöter i Regelrådet

Om Regelrådet

Den 24 januari utsåg näringsminister
Annie Lööf professor Eleonor Kristoffersson som ny ordinarie ledamot och
professor Sten Nyberg som ny ersättare i
Regelrådet. Christina Ramberg entledigades samtidigt som ordinarie ledamot och
utsågs istället som ersättare.

Regelrådet bedömer om förslag till regler
utformas så att de uppnår sitt syfte på ett
enkelt sätt och till lägsta administrativa
kostnad för företag. Regelrådet tittar också
på om konsekvenserna för företag är tillräckligt utredda. Regelrådet är rådgivande
till myndigheter och departement.

Läs mer på regelradet.se

Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt
för vissa radiosändare
Tillstyrker		
Godtagbar utredning

Läs mer om Regelrådets uppdrag

2 februari
Regelrådets rapport till näringsministern
1-2 februari
Småföretagsdagarna i Örebro
29 februari
Seminarium om regelförenkling i EUparlamentet
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