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Utkom från trycket
den 31 maj 2006

utfärdad den 11 maj 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § revisionslagen (1999:1079)
skall ha följande lydelse.
17 § Den får inte vara revisor som
1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern,
2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver,
3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende
ställning till företaget eller någon som avses under 1 eller 2,
4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll
däröver,
5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller
nedstigande led till en person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad
med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är
gift med den andres syskon, eller
6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för.
I fråga om företag som på grund av sin storlek skall ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen gäller, i
stället för bestämmelsen i första stycket 4, att den inte får vara revisor som är
verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid
bokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver.
Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i
ett moderföretag får inte vara revisor i dess dotterföretag.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller om det yrkesmässiga biträde som annars
skulle föranleda jäv för en revisor avser ett räkenskapsår som har inletts före
den 1 januari 2007.
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