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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

 

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om revisionslagen (1999:1079) 

 

dels

 

 att 13 och 14 §§ skall upphöra att gälla, 

 

dels

 

 att 12, 15, 16 och 25 §§ skall ha följande lydelse.

 

12 §    

 

En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och eko-
nomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företa-
gets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget.  

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i  
1. ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i, och  
2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
I företag som avses i 6 kap. 1 § första stycket 6 eller 7 bokföringslagen

(1999:1078) skall minst en revisor vara auktoriserad revisor eller godkänd
revisor som har avlagt revisorsexamen.

 

15 §

 

2

 

    

 

För ett företag som omfattas av 12 § tredje stycket får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att företaget i stället
för en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisors-
examen får utse en viss annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i
högst fem år.

 

16 §    

 

För ett företag som inte omfattas av bestämmelserna i 12 § tredje
stycket får länsstyrelsen, om särskilda omständigheter kräver det, besluta att
minst en revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som
har avlagt revisorsexamen.

 

25 §    

 

Efter anmälan skall länsstyrelsen utse revisor,  
1. när någon revisor inte är utsedd,  
2. när auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 12 §

andra eller tredje stycket eller 15 § eller 16 §,  
3. när revisorn är obehörig enligt 10, 11 eller 17 § och det inte finns någon

behörig revisorssuppleant, eller  
4. när beslut av företaget om antalet revisorer eller om revisorns behörig-

het har åsidosatts.  
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Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.
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Senaste lydelse 2001:888.

SFS 2006:875
Utkom från trycket
den 21 juni 2006
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SFS 2006:875

 

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006

 

Anmälan enligt första stycket kan göras av var och en. Företagsledningen
är skyldig att göra anmälan, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den
som utser revisor.

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
2. Den som har utsetts till revisor i ett företag före ikraftträdandet och som

enligt den nya lydelsen av 12 § inte längre ensam kan vara revisor i företaget
får ändå kvarstå som revisor till utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)


