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Remissvar 

 

Förbundet tillstyrker förslaget med viss tvekan och endast under förutsättning att kombiuppdragen kan 

genomföras helt utan risk för revisorns oberoende gentemot klienten 

 

Motivering 

 

Förslaget leder till 

mindre administration 

lägre bokförings- och revisionskostnader för småföretagen 

tillgänglighet till dessa tjänster över hela landet 

 

Förslaget gäller en ändring i jävsbestämmelserna beträffande de så kallade kombiuppdragen d.v.s. där en 

revisionsbyrå sköter både grundbokföringen och revisionen åt en klient. Enligt förslagsställaren fyller dessa 

kombiuppdrag en viktig funktion genom att revisionstjänster finns tillgängliga i hela landet.  

 

Genom en renodling av jävsbestämmelserna skulle ingen risk för revisorns oberoende gentemot klienten 

föreligga. Och inte heller något s.k. självgranskningshot, d.v.s. att revisorn inte i alltför stor utsträckning 

förlitar sig på någon som är verksam inom samma nätverk. 

 

Förbundet har konstaterat att det i denna jävsfråga föreligger en intressekonflikt mellan de auktoriserade 

revisorerna och redovisningskonsulterna. Redovisningskonsulterna har tydligen en annan uppfattning. 

Förbundet tillstyrker dock förslaget eftersom kombiuppdragen fyller en viktig funktion för små och 

medelstora företag då de bidrar till effektivitet och minskade kostnader.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Dessutom skulle den nytta som revisionen innebär för näringsliv och samhälle öka i de delar av landet där 

antalet revisionspliktiga bolag är få.  

 

Förbundet vill dock betona att förslaget tillstyrks endast under förutsättning av att kombiuppdragen kan 

genomföras helt utan risk för revisorns oberoende gentemot klienten. Lika viktigt är det också att den 

föreslagna ändringen särskiljer de moment i grundbokföringen som inte förutsätter förvaltningsbeslut från 

sådana moment som det typiskt sett ankommer på företaget att självt besluta om och där revisorn inte får 

utöva något inflytande.  

 

Förbundet ställer sig alltid positivt till alla nya lagar och bestämmelser som medför regelförenklingar och 

minskad administrativ börda och kostnader för de små företagen.  

 

 

 

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen Wiggo Lindgren, varit 

föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Leif Svensson 

Leif Svensson 

Förbundordförande    


