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Sammanfattning 

I ett av RN:s disciplinfall ser vi att en revisor har varit den utsedda revisorn i företaget under 

hela räkenskapsåret och företaget har inte utfört den löpande bokföringen i tid, om revisorn då 

under året underlåter att vidta åtgärder vid misstanke om brott som denne är skyldig att vidta 

och även åsidosätter god revisionssed riskerar denne disciplinära påföljder från RN. En revisor 

riskerar även att dömas för medhjälp till bokföringsbrottet om denne har främjat 

bokföringsbrottet. Detta gör det intressant att studera hur revisorn ska agera om den löpande 

bokföringen inte har utförts tid för att leva upp till sina skyldigheter som revisor. Studien 

studerar detta utifrån reglerna i ABL och hur revisorn ska hantera dessa regler och dess 

kompletterande seder. Syftet med studien är att skapa tydliga riktlinjer för hur revisorn ska 

agera vid fall där den löpande bokföringen inte har utförts i tid. Riktlinjerna ska hjälpa 

revisorerna att inte hamna i situationer där de riskerar disciplinära påföljder från RN samt 

riskerar dömas för medhjälp till bokföringsbrott.  

Studiens viktigaste resultat är att om en revisor upptäcker att den löpande bokföringen inte har 

skett i enlighet med BFL och god redovisningssed finns det grund för en sådan misstanke om 

bokföringsbrott som avses i ABL 9 kap 42 §. Brottsmisstanken uppkommer därför under 

revisionen och därigenom måste revisorn senast i samband med sin revision underrätta styrelsen 

om sin brottsmisstanke. Styrelsen kan avhjälpa bristen genom att i efterhand bokföra 

affärshändelserna om revisorn i sin granskning inte finner att den försenade löpande 

bokföringen har orsakat bolaget eller dess intressenter någon skada. Avhjälpandet av bristen 

ska enligt huvudregeln ske inom dem fyra veckorna efter underrättelsen och om detta inte 

uppfylls måste revisorn anmäla en misstanke om bokföringsbrott till åklagare. Efter anmälan 

om revisorn stannar kvar ska denne även anmärka i sin revisionsberättelse över de allvarliga 

bristerna i bokföringen. 
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Förkortningslista 

ABL: Aktiebolagslagen (2005: 51) 

BFL: Bokföringslagen (1999: 1078) 
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EBM: Ekobrottsmyndigheten 
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IFAC: International federation of accountants 

ISA: International standards on auditing 

Prop.: Proposition   

RL: Revisorslagen (2001: 883) 
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SOU: Statens offentliga utredningar  

SvJT: Svensk juristtidning 
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1 Inledning 

1.1 Problemdiskussion  

Enligt Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda ekonomiska brott stadigt ökat från 1970-

talet och framåt. Ekonomiska brott innebär kvalificerad och systematisk brottslighet som har 

vinning som motiv och som förövas inom ramen för näringsverksamhet som inte i sig är 

kriminaliserad, av dessa brott står skattebrott och bokföringsbrott för närmare 90 % av det totala 

antalet. Ekonomiska brott åsamkar samhället åtskilligt mer i skada än vad vanliga traditionella 

brott som stöld och misshandel gör, därför har det varit i samhällets intresse att försöka minska 

förekomsten av ekonomiska brott i samhället. 1 Som ett led i att komma tillrätta med problemen 

med ekonomisk brottslighet infördes år 1999 en anmälningsplikt för revisorer vid misstanke 

om brott och lagen kan ses som ett långsiktigt politiskt projekt för att öka den statliga kontrollen 

över den svenska ekonomin. 2 Anmälningsplikten kom till stånd efter aktiebolagskommitténs 

rekommendationer att revisorn i ett aktiebolag borde ha en skyldighet att underrätta om 

misstänkta brott som upptäcks under granskningen till åklagare. 3  

Innan införandet av anmälningsplikten var revisorns rätt att anmäla misstänkta brott begränsad 

till följd av sin tystnadsplikt. Revisorns tystnadsplikt enligt Aktiebolagslagen (ABL) 9 kap 41 

§ innebär att denne inte får lämna information till aktieägare eller utomstående om detta kan 

innebära skada för bolaget. Revisorn hade tidigare bara möjligheten att lämna erinringar till 

styrelsen eller lämna anmärkningar i sin revisionsberättelse. Detta ansågs inte vara 

tillfredställande då påpekningar eller erinringar inte är verksamma medel för att åstadkomma 

rättelser, skydda bolaget och dess intressenter. Inte heller ansågs möjligheten av att lämna 

anmärkningar i revisionsberättelsen som någon verklig lösning på grund av att 

revisionsberättelsen offentliggörs långt i efterhand och det förekom inte heller någon samlad 

myndighetsgranskning av revisionsberättelser. 4 

Revisorns anmälningsplikt grundar sig på ABL 9 kap 42-44 §§. 42 § förordar att revisorn ska 

vid misstanke om brott som aktualiserar plikten och som styrelsemedlem eller VD begått inom 

bolagets verksamhet vidta åtgärderna i 43-44 §§. Enligt ABL 9 kap 43 § ska revisorn vid 

misstanke om brott utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Men 

revisorn behöver inte underrätta styrelsen om den misstänks vara inblandad eller inte kommer 

vidta åtgärder för att korrigera felen. ABL 9 kap 44 § förordar att senast fyra veckor efter 

underrättelsen ska revisorn anmäla en misstanke om brott till åklagaren om brottet inte 

avhjälpts, efter anmälan ska revisorn pröva om denne bör avgå.  

I propositionen (Prop.) nämns det att flera remissinstanser har påpekat att revisorer normalt 

saknar den straffrättsliga kompetensen som krävs för att kunna bedöma om ett misstänkt brott 

bör anmälas till åklagaren eller inte. 5 Men lagstiftaren menade att detta skulle åtgärdas med 

framtida utbildningsinsatser, men en undersökning visade att endast 62 % av revisorskåren har 

                                                           
1 Källman. (2008). Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, ss. 305- 307.    
2 Larsson. (2005). Auditor regulation and economic crime in Sweden, 1965-2000, s. 127 f.  
3 SOU 1995:44, ss. 228-234.  
4 Prop. 1997/98:99, s. 152.   
5 A.a., s. 153 f. 
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deltagit i någon form av utbildningsinsats angående anmälningsplikten. En förutsättning för att 

revisorerna ska kunna uppfylla lagstiftarens intentioner är att de har tillräcklig juridiska 

kunskaper för att kunna avgöra när en anmälan ska ske. Av revisorskåren anser 41 % att de 

saknar eller har bristfällig juridisk kompetens och 9 % anser att de saknar kompetensen att 

avgöra vid vilket tillfälle en anmälan ska ske. 6 Men även rekvisitet ”kan misstänkas” i 

anmälningsplikten gör det svårt för revisorerna att veta när en anmälan ska ske. Enligt RevU 4 

finns ingen direkt förklaring vad ”kan misstänkas” innebär i lagtext, prop. eller praxis 7 och 

Larssons undersökning vittnar om problemen angående vilken misstankegrad som ska 

aktualisera anmälningsplikten. 8  

Vad vi kan se är att revisorerna har problem med att veta när en anmälan ska ske och detta har 

konsekvenser för dem. En revisor som avstår från att anmäla en brottsmisstanke till åklagare 

men som senare visar sig vara ett brott begånget av styrelsemedlem eller VD riskerar inte att 

bli skadeståndsskyldig. Däremot riskerar revisorn som gjort sig skyldig till försummelse som 

avser anmälan om misstanke om brott bli föremål för olika disciplinära åtgärder av 

Revisorsnämnden (RN) som varningar, erinringar eller bli fråntaget sin auktorisation eller 

godkännande som revisor enligt Revisorslagen (RL) 32 §. 9  

Ett företag ska löpande bokföra affärshändelserna så att de kan presenteras i 

registreringsordning i grundboken och i systematisk ordning i huvudboken. Detta ska utföras 

på ett sådant sätt att det går att kontrollera bokföringsposterna och överblicka verksamhetens 

förlopp och ställning. Den löpande bokföringen ska utföras inom de tidsfrister som anges i 

Bokföringslagen (BFL) 5 kap 2 § första och andra stycket och god redovisningssed vilket 

innebär att den löpande bokföringen ska ske senast den påföljande månaden bortsett från 

kontantbokföringen. Bokföringen avslutas med upprättandet av årsredovisningen. 10 Om 

företaget är i dröjsmål med den löpande bokföringen och den därmed inte har utförts inom 

tidsfristerna föreligger det ett bokföringsbrott enligt Brottsbalken (BrB) 11 kap 5 § 11 och brottet 

aktualiserar anmälningsplikten. 12  

I ett av RN:s disciplinfall hade företaget ingen kontanthantering och de bokförde alla 

affärshändelserna vid en tidpunkt på räkenskapsåret. Revisorn ansåg inte att den löpande 

bokföringen uppfyllde kravet i BFL 5 kap 2 § första stycket men ansåg att undantagsregeln 

enligt 2 § andra stycket var gällande då företaget följde god redovisningssed. RN ansåg inte att 

undantagsregeln var gällande då den löpande bokföringen inte har skett i enlighet med god 

redovisningssed då bokföring endast skedde under en tidpunkt på året. Det fanns därför grund 

för en sådan misstanke om bokföringsbrott som avses i ABL 9 kap 42 §, eftersom det inte 

funnits någon löpande bokföring vid den tidpunkt en sådan skulle förelegat. Revisorn skulle 

därför senast i samband med sin revision av bolaget ha agerat enligt ABL 9 kap 43 och 44 §§. 

                                                           
6 Larsson., Ljunggren., Peterson. (2002). Revisors skyldighet att anmäla vid misstanke om brott: Praxis finns – 

men fortfarande är många negativa till lagen. Balans nr. 10 Stockholm.   
7 FAR. (2014). RevU 4-Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt. 
8 Larsson. (2004). Revisorernas anmälningsskyldighet, s. 34 f.  
9 FAR. (2014). RevU 4-Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt; Larsson. (2004). 

Revisorernas anmälningsskyldighet, s. 7 f. 
10 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, ss. 29- 40.  
11 A.a., s. 148 f.  
12 För att läsa mer om bokföringsbrott och om löpande bokföring se 3.1.1. 



3 
  

Revisorn skulle även utanför sin anmälningsplikt ha anmärkt i sin revisionsberättelse över de 

allvarliga bristerna i bokföringen. Inget av detta skedde vilket ledder till att revisorn har 

underlåtit att vidta de åtgärder vid misstanke om brott som denne var skyldig att vidta och har 

åsidosatt god revisionssed. 13 Dessa begångna försummelser gjorde att RN tilldelade revisorn 

en varning. 14  

En revisor som främjar bokföringsbrottet riskerar att dömas för medhjälp till bokföringsbrottet 

enligt BrB 23 kap 4 §. Detta under förutsättningen att revisorn oaktsamt underlåtit att anmärka 

på allvarliga brister i bokföringen i sin revisionsberättelse under det första räkenskapsåret och 

som leder till att de ingående balanserna för nästa år blir felaktiga, då riskerar revisorn att dömas 

för medhjälp till bokföringsbrottet för det andra räkenskapsåret. 15  

I disciplinfallet kan vi se att en revisor har varit den utsedda revisorn i företaget under hela 

räkenskapsåret och företaget har inte utfört den löpande bokföringen i tid, om revisorn då under 

året underlåter att vidta åtgärder vid misstanke om brott som denne är skyldig att vidta och även 

åsidosätter god revisionssed riskerar denne disciplinära påföljder från RN. En revisor riskerar 

även att dömas för medhjälp till bokföringsbrottet om denne har främjat bokföringsbrottet. 

Detta gör det intressant att studera hur revisorn ska agera vid liknade fall, där den löpande 

bokföringen inte har utförts i tid, för att leva upp till sina skyldigheter som revisor. Studien 

studerar detta utifrån reglerna i ABL och hur revisorn ska hantera dessa regler och dess 

kompletterande seder. 

1.2 Problemformulering 

Hur ska revisorn agera om den löpande bokföringen inte har utförts i tid för att leva upp till sina 

skyldigheter som revisor? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa tydliga riktlinjer för hur revisorn ska agera vid fall där den 

löpande bokföringen inte har utförts i tid. Riktlinjerna ska hjälpa revisorerna att inte hamna i 

situationer där de riskerar disciplinära påföljder från RN samt riskerar dömas för medhjälp till 

bokföringsbrott.  

1.4 Avgränsning 

Studien behandlar inte undantaget avseende kontantmetoden i BFL 5 kap 2 § tredje och fjärde 

stycket som har andra tidsfrister för när den löpande bokföringen ska ske. Fokus ligger i stället 

på att studera hur revisorn ska agera om den löpande bokföringen inte har skett i enlighet med 

BFL 5 kap 2 § första och andra stycket.  

1.5 Metod 

Studien har använt sig av en rättsdogmatisk metod vilket innebär att studien har undersökt 

gällande rätt över hur revisorn ska agera om den löpande bokföringen inte har utförts i tid för 

                                                           
13 Dnr. 2011-295. (2011). Revisorsnämnden D11, s. 7 f. 
14 A.a., s. 11.  
15 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, ss. 72-76; Hemström. (2005). 

Svensk rättspraxis- Associationsrätt 1981-2000, s. 27. 
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att leva upp till sina skyldigheter som revisor. 16 Studiens data utgår därför ifrån rättskällor som 

lagstiftning, förarbeten, juridisk doktrin och rättspraxis. 17 Främst har studien studerat 

lagstiftningen och FAR:s revisionsstandarder, rekommendationer och uttalanden samt RN:s 

föreskrifter, disciplinärenden och International federation of accountants (IFAC) 

rekommendationer. Studien har även ingående studerat Ekobrottsmyndighetens (EBM) 

vägledning angående revisorns anmälningsplikt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Sandgren. (2007). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- Ämne, material, metod och argumentation, s. 36 f; 

Jareborg. (2004). Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4 f. 
17 Sandgren. (2006). Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 649 f.  
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2 Revision och revisorns roll 

2.1 Revision och dess syfte 

Revisionsverksamhet innebär granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer 

av författningar, bolagsordning eller avtal och som utmynnar i en rapport som är avsedd att 

utgöra ett beslutsunderlag. Även rådgivning eller biträde omfattas av begreppet 

revisionsverksamhet. 18 Ett aktiebolag måste ha en revisor enligt ABL 9 kap 1 § om aktiebolaget 

uppfyller mer än ett av villkoren i andra stycket i 1 §. Enligt ABL 9 kap 19 § får även ett 

revisionsbolag utses som revisor, men i denna studie antas det att den utsedde revisorn är en 

bestämd person. Bolaget utser enligt ABL 9 kap 8 § sin revisor vid bolagsstämman. Enligt 

International standards on auditing (ISA) 200 p. 3 är syftet med revisionen att öka förtroendet 

för de finansiella rapporterna hos avsedda avsändare och detta uppnås genom revisorns 

uttalande om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentlighet har utförts enligt lagar och 

regler samt om de ger en rättvisande bild av verkligheten. Som grund för detta uttalande krävs 

det enligt p. 5 att revisorn uppnår rimlig säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna i sin 

helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter vare sig det beror på fel eller oegentligheter. 19 

Enligt ISA 210 p. 3 ska revisorn endast acceptera eller fortsätta ett uppdrag när parterna har 

kommit överens om grunden för revisionen. Detta genomförs genom att fastställa om det finns 

förutsättningar för en revision och att det finns en gemensam förståelse av villkoren för 

uppdraget mellan parterna. 20  

Revisorns uppgift i revisionen är enligt ABL 9 kap 3 § att granska bolagets årsredovisning och 

bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver. Enligt ISA 240 p. 5 är revisorns ansvar att uppnå en 

rimlig säkerhet att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 

Revisorn ska enligt p. 10 bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella 

rapporterna som beror på oegentligheter, inhämta revisionsbevis för att kunna bedöma detta 

och på ett lämpligt sätt hantera oegentligheter. Enligt p. 11 avses oegentligheter med en 

avsiktlig handling av någon i företagsledningen som innefattar bedrägligt förfarande i syfte att 

uppnå olagliga fördelar. Om revisorn misstänker oegentligheter där företagsledningen är 

inblandad ska denne enligt p. 41 rapportera detta till styrelsen utan onödigt dröjsmål och enligt 

p. 43 ska revisorn även rapportera om oegentligheter till tillsynsmyndigheter. 21 Revisionen ger 

som sagt en ökad trovärdighet till företags finansiella information vilket är en förutsättning för 

ett välfungerade näringsliv och ekonomi. 22 Ett sådant förtroende är viktigt för att företaget ska 

kunna få in nödvändigt riskkapital och för att transaktioner ska kunna utföras utan betungande 

kontrollåtgärder. 23  

                                                           
18 SOU 2007:56, s. 83.  
19 FAR. (2014). ISA 200- Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt 

International standards on auditing. 
20 FAR. (2014). ISA 210- Villkor för revisionsuppdrag.  
21 FAR. (2014). ISA 240-Revisorns ansvar avseende oegentligheter i en revision av de finansiella rapporterna. 
22 FAR förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, s. 12. 
23 FAR. (2012). EtikR 1 Yrkesetiska regler, s. 4. 
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2.1.1 Revisionsberättelsen  

Målet med revisionen är enligt ISA 700 p. 6 att bilda sig en uppfattning om de finansiella 

rapporterna grundad på en utvärdering av de slutsatser som har dragits av revisionsbevisen och 

uttrycka detta i revisionsberättelsen. 24 Revisionsberättelsen ska inlämnas till styrelsen senast 

tre veckor före bolagsstämman enligt ABL 9 kap 28- 38 §§. I revisionsberättelsen uttalar sig 

revisorn om årsredovisningen har upprättats i överenstämmelse med tillämplig lag, god 

redovisningssed och om den ger en rättvisande bild samt om styrelsens och VD:s förvaltning 

har utövats inom lagar och regler. 25 Revisorn ska t.ex. anmärka i sin revisionsberättelse om en 

styrelseledamot eller VD har gjort sig skyldig till försummelse som kan leda till 

ersättningsskyldighet. 26 Ytterligare om den löpande bokföringen inte uppfyller BFL krav är 

revisorn skyldig att anmärka på detta i sin revisionsberättelse, vid underlåtelse av detta 

åsidosätter revisorn god revisionssed och riskerar därmed disciplinära åtgärder från RN. 27  

Revisionsberättelsen är den enda offentliga rapporten från revisorn och den inlämnas först till 

bolagsstämman, senare med årsredovisningen inlämnas den till Bolagsverket och offentliggörs. 
28 En revisionsberättelse anses som ren om revisorn inte har gjort några anmärkningar och kan 

styrka att de finansiella rapporterna i all väsentlighet är upprättad i enlighet med lagar och regler 

enligt ISA 700 p. 16 29 och då används RevR 709 standardutformningen. 30 En oren 

revisionsberättelsen innebär att revisorn har lämnat anmärkningar i sin revisionsberättelse över 

t.ex. om årsredovisningen inte lever upp till lagar och regler enligt ABL 9 kap 31 § andra stycket 

eller om denne inte kan inhämta revisionsbevis som styrker att de finansiella rapporterna som 

helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vid en oren revisionsberättelse görs ett 

modifierat uttalande enligt ISA 705 p. 6  31 och den upprättas enligt RevU 709. 32 

Revisorn har även en möjlighet att lämna erinringar till styrelsen och VD enligt ABL 9 kap 39 

§. Dessa ska protokollföras, förvaras betryggande och tas upp i ett styrelsesammanträdande 

senast fyra veckor från det att de inlämnats. Erinran ger revisorn ett tillfälle att lämna 

synpunkter på ett förhållande som denne vill framföra till företagsledningen men som är av en 

sådan art att det inte bör komma till aktieägare eller allmän kännedom. Praxis har utvecklats åt 

att de används när revisorn vill poängtera allvarliga omständigheter rörande företagets interna 

kontroll, redovisning och förvaltning. De avser då förhållanden som gör att revisorn måste 

överväga göra en anmärkning i sin revisionsberättelse om företagsledningen inte vidtar några 

                                                           
24 FAR. (2014). ISA 700-Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter. 
25 Prop. 1997/98:99, s. 144 f; FAR förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, s. 14. 
26 Promemoria från Justitiedepartementet den 25 juni. (2003). Några frågor om revision, s. 36; Prop. 

2003/04:157, s. 18 f. 
27 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 63 f.  
28 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 55 f; Prop. 2000/01:146, s. 

31. 
29 FAR. (2014). ISA 700-Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter. 
30 FAR. (2014). RevR 709-Revisionsberättelsens standardutformning.  
31 FAR. (2014). ISA 705-Modifierat uttalande i rapport från revisor. 
32 FAR. (2014). RevU 709-Kompletterande vägledning för revisionsberättelser som avviker från 

standardutformningen.  
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åtgärder. 33 Om revisorn rutinmässigt påpekar om fel eller förbättringar till företagsledningen 

anses de som påpekande även om de görs skriftligen. 34 

2.2 Revisorns roll och uppgift 

Revisorns huvudsakliga roll är att kvalitetssäkra informationen som intressenterna får från 

företaget och revisionen som revisorn utför ska uppfylla kraven för god revisorssed enligt RL 

19 §. 35 Revisorn får inte vara jävig enligt ABL 9 kap 17 §. ABL 9 kap 11 §§ ställer upp kraven 

rörande revisorns kompetens då denne ska inneha den erfarenhet av redovisning och 

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till bolagets omfattning och verksamhet fodras för 

att kunna fullgöra uppdraget. För att kunna utföra ett revisionsuppdrag i ett aktiebolag måste 

revisorn vara antingen godkänd eller auktoriserad revisor enligt ABL 9 kap 12 §. RL 4 och 5 

§§ ställer upp kraven för att kunna kalla sig auktoriserad revisor och RL 6 § är kraven för att 

kalla sig godkänd revisor. Skillnaden är att de auktoriserade revisorerna måste hos RN ha avlagt 

revisorsexamen.  

Revisorn har två roller, den kontrollerande rollen och den rådgivande rollen. I den 

kontrollerande rollen ska revisorn kontrollera och stävja felaktigheter, därmed försöka minska 

oegentligheter och fel som förekommer hos de reviderade företagen. Den rådgivande rollen 

däremot innebär att revisorn agerar som ett bollplank till företagsledningen. Dessa båda roller 

måste balanseras för att nyttan och förtroendet för revisorn och revisionen ska upprätthållas, för 

att se modellen för hur revisorns roll ser ut se bilaga 1. 36 Det finns inget generellt förbud mot 

att både utöva den kontrollerande och den rådgivande rollen. 37 Men revisorn får inte utöva 

förtroenderubbande sidoverksamhet som kan leda till att ifrågasätta revisorns opartiskhet och 

självständighet eller att det är oförenlighet med revisorns ställning enligt RL 25 §. 38 

Revisorns revisionsuppdrag börjar med informationsinsamling och en planering av 

revisionsuppdraget. 39 Enligt ISA 300 p. 9 ska revisorn utarbeta en granskningsplan som 

innehåller en beskrivning av riskbedömningen enligt ISA 315 och andra planerade 

granskningsåtgärder. 40 Under planeringsfasen ska revisorn bedöma vilka risker det finns för 

väsentliga felaktigheter hos klienten. 41 Enligt ISA 315 p. 3 revisorns mål att identifiera och 

bedöma risker för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö i syfte att 

skapa en grund för utformning och utförande av åtgärder med anledning av dem bedöma 

riskerna för väsentliga felaktigheter. 42 För att revisorn ska kunna planera revisionen och 

utforma en granskningsplan ska denne enligt ISA 320 p. 10 fastställa en väsentlighetsnivå för 

de finansiella rapporterna som helhet och fastställa en arbetsväsentlighet i syfte att bedöma 

                                                           
33 Prop. 1997/98:99, s. 147 f; SOU 1995:44, s. 136 f. 
34 Prop. 1997/98:99, s. 148.  
35 FAR förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, s. 12; Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). 

Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 50 f. 
36 Eriksson. (2007). Debatt: ”Är revisorsrollen i balans?”. Balans nr. 1 Stockholm.  
37 Prop. 2000/01:146, ss. 51- 55. 
38 Prop. 2000/01:146, ss. 51- 55; FAR. (2014). EtikR1- Yrkesetiska regler. 
39 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 58 f. 
40 FAR. (2014). ISA 300-Planering av revision av finansiella rapporter. 
41 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 58 f.  
42 FAR. (2014). ISA 315- identifiera och bedöma risker för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget 

och dess miljö. 
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riskerna för väsentliga felaktigheter samt fortsatta granskningsåtgärders enligt p. 11. 43 Dessa 

gränser avgör vad som är väsentliga brister i den löpande bokföringen, d.v.s. sådana avvikelser 

som om dessa varit kända för en omdömesgill bedömare hade påverkat dennes 

ställningstagande. 44 Efter planeringsfasen går revisorn vidare med att hitta revisionsbevis för 

de poster som ska granskas. Den lagstadgade revisionen enligt ABL 9 kap 3 § består av en 

räkenskapsrevision och en förvaltningsrevision, båda dessa delar utförs enligt ISA. 

Räkenskapsrevisionen granskar revisorn om värderingarna är korrekta över tillgångarna och 

skulderna samt att den lämnade informationen lever upp till BFL och Årsredovisningslagen. 

Inom förvaltningsrevisionen granskar revisorn om styrelsen och VD levt upp till sina 

skyldigheter, om det skett några överträdelser mot lagar och bedömer företagsledningens 

kontroll över verksamheten. 45 Det är god revisionssed att löpande följa företaget därför 

omfattar revisionen även den löpande bokföringen och granskningen bör utföras huvudsakligen 

under räkenskapsåret för att kunna bedöma om den löpande bokföringen har skett i enlighet 

med BFL. 46 Revisorn bör i sin revision av bolaget göra så mycket som möjlighet innan 

räkenskapsåret är slut detta för att kunna uppmärksamma företaget om brister i redovisningen i 

god tid före bokslutet. 47  

2.2.1 Revisorns oberoende 

Revisorns oberoende betyder att denne är opartiskt och självständig gentemot sin klient. 

Oberoendet för revisorn är viktigt för om klientens intressenter kommer ha förtroende för 

revisionen och i förlängningen klientens redovisning, för att se FAR:s analysmodell för 

oberoendet se bilaga 2. 48 Revisorns oberoende kan delas upp i två delar, oberoende i sinnet 

vilket innebär att revisorn kan utrycka sig fritt utan att vara påverkad i sitt professionella 

omdöme. Oberoende i det yttre, vilket innebär att det ska vara möjligt för en insatt tredje man 

att undersöka om revisorns objektivitet, integritet och professionella skepsis är hotat. 49 

Uppvisandet av en oberoende ställning är revisorernas viktigaste medel för att påvisa samhället 

att de utför sina uppgifter på en nivå som uppfyller etiska principer. 50 

En revisor ska inför varje uppdrag i revisionsverksamhet undersöka om det finns 

omständigheter som kan rubba dennes opartiskhet eller självständighet och om detta är fallet 

avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag enligt RL 21 §. 51 För att se analysmodellen som RL 

21 § också kallas se bilaga 3. Enligt RL 24 § ska revisorn dokumentera analysen och detta för 

att revisorns opartiskhet och självständighet skall kunna bedömas i efterhand av RN för att 

kontrollera om en tillfredsställande analys har gjorts. 52  

                                                           
43 FAR. (2014). ISA 320-Väsentlighet vid planering och utförande av revision.  
44 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 108 f.  
45 A.a, s. 58 f.  
46 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 75 f; A.a., s. 63 f; FAR 

förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, s. 71 f. 
47 FAR förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, s. 71 f. 
48 A.a., ss. 113-115. 
49 IFAC. (2013). Handbook of the code of ethics for professional accountants, s. 44 f.  
50 Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (2002). Kommissionens rekommendation av den 16 maj 2002 – 

Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer.  
51 SOU 2007:56, s. 13 f.  
52 Prop. 2000/01:146, s. 59. 
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2.2.2 God yrkessed 

God yrkessed framgår av FAR:s yrkesetiska regelverk och praxis. God yrkessed innebär att en 

medlem ska efterleva dem nationella och internationella reglerna när dessa är tillämpliga i 

uppdraget. En medlem måste enligt god yrkessed sträva efter att i varje enskild fall beakta det 

för situationen strängaste regelverket. 53 Enligt första regeln i FAR:s yrkesetiska regler framgår 

det att en medlems uppträdande och handlande ska präglas av gott omdöme, får inte främja 

orätt och ska iaktta god yrkessed. 54 FAR:s yrkesetiska regler riktar sig främst till dess 

medlemmar och normerna är av en privaträttslig natur som syftar till att ge vägledning i frågor 

som rör god yrkessed. Förenklat kan det uttryckas att god yrkessed handlar om integritet, 

objektivet, tystnadsplikt, upplysningsplikt, kompetens och yrkesutövning. 55  

2.2.3 God revisorssed 

Enligt RL 19 § ska en revisor iaktta god revisorssed och om ett uppdrag inom revisionen utförs 

av ett biträde har revisorn en skyldighet att tillse att även biträdet lever upp till god revisorssed. 

God revisorssed innebär att revisorn måste följa yrkesetiska regler, normer, lagar och annan 

praxis i sitt arbete. Revisorsorganisationer som t.ex. FAR och myndigheter som RN har tagit 

fram vägledning för hur revisorn yrkesmässigt ska uppträda samt revisorsetik. 56 

Organisationerna utvecklar god revisorssed genom att lämna rekommendationer och yttrande 

som ger vägledning för vad som omfattar god revisorssed. 57 Kraven på god revisorssed gäller 

för revisorns samtliga uppdrag även utanför området för sin revisionsverksamhet. 58 

2.2.4 God revisionssed 

God revisionssed är över hur revisionen ska utföras och det handlar om kunskap, erfarenhet och 

professionellt omdöme. Den goda seden utvecklas både internationellt och nationellt genom 

revisorsorganisationer som FAR och myndigheter som RN samt genom domstols praxis. 59 

FAR uttrycker att god revisionssed är detsamma som god sed bland erfarna revisorer med god 

integritet och professionellt omdöme och det ingår att följa ISA. 60 RN har tolkningsföreträde 

före revisorsorganisationer i god revisorssed och revisionssed. 61 

2.2.5 God redovisningssed 

God redovisningssed är normer och praxis för bokslut, bokföring och finansiella rapporter. 

Seden är mer en förhållningsätt för vad revisorn ska granska mot än en norm för hur revisorn 

själv ska agera. 62 Seden kan beskrivas som de normer den grundar sig på vilket är utöver vad 

                                                           
53 FAR. (2012). EtikR 1 Yrkesetiska regler, s. 2.  
54 FAR. (2014). EtikR1- Yrkesetiska regler. 
55 FAR. (2012). EtikR 1 Yrkesetiska regler, s. 5 f.  
56 FAR förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, s. 112. 
57 Prop. 1997/98:99, s. 145.  
58 FAR. (2014). EtikR1- Yrkesetiska regler.  
59 FAR förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, s. 112. 
60 FAR. (2014A). Internetkälla: http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-

bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/God-revisionssed/ (Hämtat den 2014-09-09).  
61 Revisorsnämnden. (2005). Revisorsnämndens uttalande- FARs uppdragsbrev och allmänna villkor för 

lagstadgad revision av aktiebolag, s. 1.   
62 FAR förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, s. 112. 

http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/God-revisionssed/
http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/God-revisionssed/
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som hänvisas i lagar och föreskrifter och normerna utvecklas framförallt av 

Bokföringsnämnden. 63 

2.3 Tystnadsplikten 

Revisorns tystnadsplikt innebär enligt ABL 9 kap 41 § att revisorn inte får utelämna information 

som revisorn fått kännedom om genom sitt uppdrag till någon annan om detta kan leda till skada 

för bolaget. Tystnadsplikten är av en central betydelse för om revisorn ska kunna utföra sitt 

uppdrag. Klienten behöver känna förtroende att den information som revisor får ta del av inte 

förs vidare och detta förtroende möjliggör att revisorn kan ta del av informationen om företaget 

som behövs för att kunna uppfylla revisionen. 64 

Men under vissa tillfällen får revisorn bryta sin tystnadsplikt t.ex. om anmälningsplikten eller 

upplysningsplikten aktualiseras. Upplysningsplikten medför att revisorn är skyldig att lämna ut 

information till sina medrevisorer, moderbolagsrevisor, eventuell ny revisor, s.k. särskild 

granskare och konkursförvaltaren enligt ABL 9 kap 46 §. 65 Revisorns anmälningsplikt ger 

denne en möjlighet att bryta sin tystnadsplikt och frivilligt lämna ut information till åklagare. 
66 Om revisorn bryter mot sin tystnadsplikt och ingen av undantagen aktualiseras riskerar 

revisorn bli skadeståndsskyldig för den skada revisorn orsakat bolaget enligt ABL 29 kap 2 §, 

straffas enligt BrB 20 kap 3 § och få disciplinära påföljder enligt RL 32 §.   

2.4 Normgivande organ 

Den ström av skandaler som har inträffat har understrukit betydelsen av en lagstadgad revision 

för att kunna garantera en trovärdighet för bolagens årsredovisningar. 67 Grundliga revisioner 

är viktiga för att återställa förtroendet på marknaderna eftersom dessa kan bidra till att skydda 

investerare. 68 Kapitalmarknaden i Europeiska unionen (EU) verkar i en global miljö och för att 

locka investera måste det garanteras en hög skyddsnivå. Därför strävar EU att kräva 

internationellt godkända standarder av hög kvalité och stödja dessa med en infrastruktur som 

säkerställer att dem tillämpas korrekt. 69 I Sverige är det organisationer som FAR och 

myndigheter som RN som ansvarar för att dessa efterlevs. 70  

2.4.1 Revisorsnämnden 

Enligt RL 3 § ska RN utföra fyra uppgifter, de ska pröva frågan om auktorisation och 

godkännande, utöva tillsyn över revisorer och pröva frågan om disciplinära åtgärder mot 

revisorer samt ansvara för att god revisorssed och revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt 

                                                           
63 Prop. 1998/99:130, s. 180; FAR akademi. (2012). FARs samlingsvolym redovisning 2012, s. 1570. 
64 FAR förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, s. 120 f. 
65 Ibid. 
66 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, ss. 69-72; FAR förlag. (2006). 

Revision- en praktisk beskrivning, s. 120. 
67 Europeiska gemenskapernas kommission. (2004). Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG 

och 83/349/EEG, s. 2; Europeiska unionens officiella tidning. (2003). Meddelande från kommissionen till rådet 

och Europaparlamentet - En förstärkt lagstadgad revision i EU. 
68 Europeiska kommissionen. (2011). Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 

2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning, s. 2.  
69 Europeiska unionens officiella tidning. (2003). Meddelande från kommissionen till rådet och 

Europaparlamentet - En förstärkt lagstadgad revision i EU. 
70 FAR förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, ss. 131- 133. 
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sätt. RN uppfyller sin tillsynsuppgift genom att nämnden tar emot och behandlar anmälningar 

mot revisorer från klienter, myndigheter och konkursförvaltare samt att de även har en 

uppsökande verksamhet. Om nämnden finner i en granskning att revisorn har åsidosatt sina 

skyldigheter som revisor kan RN utdöma disciplinära åtgärder. 71 

2.4.2 FAR 

FAR är en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. De arbetar 

med att utveckla revisions- och rådgivningsbranschen genom rekommendationer, utbildningar 

och remissverksamhet. 72 FAR arbetar proaktivt med att utveckla den goda yrkesseden, utför 

kvalitetskontroller och erbjuder rådgivning vid komplexa frågor. 73 Internationellt är FAR 

engagerade i den Europeiska revisorsfederationen (FEE) och FEE arbetar för influera EU-

kommissionen och parlamentet. På den globala nivån deltar FAR i samarbetsorganet IFAC och 

de arbetar med att utvecklar hög kvalitativa standarder och vägledningar. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Revisorsnämnden. (2014). Internetkälla: http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html (Hämtat den 

2014-08-09); FAR förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, s. 130 f. 
72 FAR. (2014B). Internetkälla: http://www.far.se/Om-oss/ (Hämtat den 2014-09-12); SOU 2007:56, s. 85. 
73 FAR. (2014C). Internetkälla: http://www.far.se/Om-oss/FARs-uppdrag/FARs-uppdrag-fortydligas/ (Hämtat 

den 2014-09-12); FAR förlag. (2006). Revision- en praktisk beskrivning, s. 110 f.  
74 FAR. (2014D). Internetkälla: http://www.far.se/Om-oss/Internationellt/ (Hämtat den 2014-09-12); IFAC. 

(2014). Internetkälla: http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview (Hämtat den 2014-09-12). 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.far.se/Om-oss/
http://www.far.se/Om-oss/FARs-uppdrag/FARs-uppdrag-fortydligas/
http://www.far.se/Om-oss/Internationellt/
http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview
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3 Anmälningsplikten 

3.1 Vilka brott som aktualiserar anmälningsplikten 

Dem främsta brottskategorierna som aktualiserar revisorns anmälningsplikt i ABL 9 kap 42 § 

är penninghäleri, bedrägeri och svindleri, brott mot borgenärer, förskingring och annan 

trolöshet, givande av muta, mutbrott och skattebrott. 75 Plikten aktualiseras vid brottsmisstanke 

mot styrelsemedlem eller VD, undantaget är vid mutbrott och bestickning då saknar det 

betydelse vem som begått brottet enligt ABL 9 kap 42 § andra stycket. 76 Anmälningsplikten 

innebär inte att revisorns granskning bör utvidgas utöver vad god revisionssed följer, endast att 

revisorn när brottsmisstanke väl förekommer skall vidta mer verksamhet än tidigare. 77 

Avsikten är inte att revisorn ska leta efter brott utan denne ska endast överväga om 

förhållandena som iakttagits kan ge upphov till misstanke om brott. 78  

3.1.1 Bokföringsbrott och löpande bokföring 

Bokföringsbrott aktualiserar revisorns anmälningsplikt enligt ABL 9 kap 42 §. Vid ett 

bokföringsbrott krävs det enligt BrB 11 kap 5 § att någon uppsåtligen eller oaktsamhet 

åsidosätter bokföringsskyldighet enligt BFL genom att underlåta att bokföra affärshändelser, 

genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska 

resultat eller ställning till följd av detta inte i huvudsak kan bedömas. Vid bokföringsbrott krävs 

effekten att bristen medför att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i 

huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen. De bokföringsbrott som kan begås enligt 

effektkriteriet är att bokföring saknas, att bokföringen är osann eller att den inte går att 

kontrollera. Om företaget är i dröjsmål med den löpande bokföringen och det därmed saknas 

en löpande bokföring föreligger det ett bokföringsbrott om det inte beror på force majeure. 

Detta eftersom det inte funnits någon löpande bokföring vid den tidpunkt då en sådan skulle ha 

förelegat och det uppfyller effektkriteriet eftersom det inte alls går att bedöma rörelsens förlopp 

med ledning av den löpande bokföringen. 79 Gränserna för vad som är en otillåten underlåtenhet 

bestäms utifrån BFL med dess kompletterande normer. 80  

Ett företag ska enligt BFL 4 kap 1 § första p. löpande bokföra alla affärshändelser enligt 5 kap 

1-5 §§. Tidsfristerna för när den löpande bokföringen ska utföras är enligt huvudregeln i BFL 

5 kap 2 § första stycket att kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senaste påföljande dag 

och andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Enligt undantagsregeln i 2 § andra 

stycke får affärshändelser bokföras senare om det finns skäl för det och det är förenligt med 

god redovisningssed. Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) 2001:2 p. 7 så 

innebär så snart det kan ske att bokföringen ska ske så snart företaget har tillgång till tillräckliga 

                                                           
75 FAR förlag. (2006). Ekonomiska brott i aktiebolag: Revisorns handlingsplikt enligt ABL, s. 8. 
76 Prop. 1997/98:99, s. 157; Ekobrottsmyndigheten. (2007, reviderad 2013). Revisorns åtgärder vid misstanke 

om brott- Vissa praktiska tillämpningsfrågor, s. 7 f. 
77 Prop. 1997/98:99, s. 155; FAR. (2014). RevU 4-Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive 

penningtvätt. 
78 Ekobrottsmyndigheten. (2007, reviderad 2013). Revisorns åtgärder vid misstanke om brott- Vissa praktiska 

tillämpningsfrågor, s. 4.  
79 Ekobrottsmyndigheten. Bilaga 1: Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet, s. 4 f; 

Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 148 f; Holmqvist., 

Leijonhufvud., Träskman., Wenneberg. (2013). Brottsbalken- En kommentar Del 1, BrB 11:5 ss. 4-6. 
80 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 79 f.  

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Revisorer/Revisorers%20%c3%a5tg%c3%a4rder%20bilaga1.pdf
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uppgifter för att kunna bokföra på ett godtagbart sätt. Enligt nämndens p. 9 så ska andra stycket 

i 2 § tolkas att det går att senarelägga sin bokföring även om alla förutsättningar finns för att 

kunna bokföra affärshändelserna. Men affärshändelser som inträffat under en kalendermånad 

skall emellertid vara senast bokförda vid utgången av påföljande månad. Längre förskjutning 

än detta får enligt p. 11 endast godtas vid särskilda hinder av tillfällig natur. 81  

Enligt ABL 8 kap 4 § tredje stycket är det styrelsens ansvar att se till att bolagets organisation 

är utformad så att bokföringen kontrolleras på ett betryggande sätt och styrelsen har därför det 

övergripande ansvaret för bokföringen. 82 VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt 

ABL 8 kap 29 § och detta innebär bl.a. att VD ska se till att företagets bokföring uppfyller lagar 

och regler. 83 Den löpande bokföringen får sin trovärdighet genom att den utförs i nära 

anslutning till affärshändelserna. Tidsfristerna skyddar därför intressenternas intresse då de 

tvingar företagsledningen att inom en rimlig tid sätta sig in företagets ekonomiska resultat. 84 

3.2 Hur revisorn ska gå tillväga vid fall som aktualiserar anmälningsplikten  

Revisorns anmälningsplikt i ABL 9 kap 42-44 §§ aktualiseras när revisorn kan misstänka att ett 

brott har begåtts av styrelsemedlem eller VD inom bolagets verksamhet. Vad rekvisitet ”kan 

misstänkas” innebär är inte definierat i lagen, i prop., praxis eller juridiska skrifter. 85 EBM 

anser att ”kan misstänkas” innebära en förhållandevis låg grad av misstanke, men i det enskilde 

fallet kan det vara svårt att tydligt definiera nivån misstankegraden ska vara och vid sådana fall 

kan EBM:s misstanketrappa användas och trappan påvisar beviskraven inom straffrätten. 86 

Figur 1: Misstanketrappan. 87 

Misstanketrappan påvisar att ”kan misstänkas” bara är obetydligt högre än anledning anta och 

detta innebär att revisorn inte behöver fundera på om brottsutredningen kommer leda till en 

                                                           
81 Bokföringsnämnden. (2001). BFNAR 2001:2- Bokföringsnämndens allmänna råd om löpande bokföring, s. 2 

f.  
82 Bokföringsnämnden. (2014). Internetkälla: http://www.bfn.se/fragor/fragor-bokforing.aspx#bokf4 (Hämtat 

den 2014-10-12).  
83 SOU 1995:44, s. 157.  
84 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 149.  
85 Ekobrottsmyndigheten. (2007, reviderad 2013). Revisorns åtgärder vid misstanke om brott- Vissa praktiska 

tillämpningsfrågor s. 6; FAR. (2014). RevU 4-Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive 

penningtvätt.   
86 Larsson, B. (2004). Revisorernas anmälningsskyldighet, s. 58; Ekobrottsmyndigheten. (2007, reviderad 2013). 

Revisorns åtgärder vid misstanke om brott- Vissa praktiska tillämpningsfrågor, s. 6. 
87 Ekobrottsmyndigheten. (2007, reviderad 2013). Revisorns åtgärder vid misstanke om brott- Vissa praktiska 

tillämpningsfrågor, s. 7.  

http://www.bfn.se/fragor/fragor-bokforing.aspx#bokf4
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fällande dom då detta krav inträder senare i trappan. 88 Om revisorn finner i sin granskning en 

misstanke om brott som aktualiserar plikten och som har begåtts av styrelsemedlem eller VD 

inom bolagets verksamhet aktualiseras ABL 9 kap 42 § och då ska revisorn vidta ABL 9 kap 

43 och 44 §§. Enligt ABL 9 kap 43 § måste revisorn vid sådan brottsmisstanke som avses i 42 

§ utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Ett visst dröjsmål får därför 

förekomma som ger revisorn en möjlighet att undersöka omständigheterna. 89 Men enligt ABL 

9 kap 43 § andra stycket behöver inte revisorn underrätta styrelsen om det kan antas att styrelsen 

inte kommer vidta några skadeförebyggande åtgärder, det framstår som meningslöst av andra 

skäl eller det skulle strida mot syftet med underrättelseskyldigheten. 90 

Enligt ABL 9 kap 44 § ska revisorn anmäla misstanken om brott till åklagare samt meddela de 

omständigheter som misstanken grundar sig på senast fyra veckor efter underrättelsen. Om 

andra stycket i ABL 9 kap 43 § uppfylls ska anmälan ske direkt enligt ABL 9 kap 44 § tredje 

stycket. Efter anmälan ska revisorn pröva om denne bör avgå från sitt uppdrag enligt ABL 9 

kap 44 § fjärde stycket. När revisorn prövar om denne bör avgå ska särskilt fokus läggas vid 

om det alltjämt finns en förutsättning för ett gott samarbete mellan företagsledningen och 

revisorn därmed för en effektiv revision, även analysmodellen i RL 21 § kan ge vägledning. 

Om revisorn väljer att avgå anses det som en förtida avgång, då måste denne genast enligt ABL 

9 kap 23 och 23a §§ anmäla avgången till Bolagsverket och inlämna en redogörelse för 

iakttagelser som gjorts vid granskningen under den del av räkenskapsåret som uppdraget 

omfattat samt ange misstanken om brott. 91 Om anmälan avser misstanken om bokföringsbrott 

angående att den löpande bokföringen inte har utförts i tid behöver inte revisorn avgå då det 

alltjämt finns en förutsättning för ett gott samarbete mellan parterna. 92 

Revisorn behöver inte anmäla en misstanke om brott om det avhjälpts, brottet är redan anmält 

eller om det misstänkta brottet är obetydligt enligt ABL 9 kap 44 § andra stycket p. 1-3. Ett 

brott som inte berör bolagets ekonomi eller intressenternas intresse i en väsentlig grad bör anses 

som obetydligt. Men om bolagets ekonomiska ställning eller resultat påverkats i sådan 

omfattning att en initierad bedömare med vetskap om brottet skulle göra en annan ekonomisk 

bedömning av bolaget kan brottet inte ses som obetydligt. 93 Avhjälpandet handlar om att den 

ekonomiska skada av det misstänka brottet har ersatts och övriga verkningar har avhjälpts. Det 

ska ske genom en frivillig rättelse inom dem fyra veckorna efter underrättelsen men 

avhjälpandet har i princip endast verkan i att anmälningsskyldigheten upphör. Om brottet består 

av att den löpande bokföringen inte har utförts i tid kan det inte avhjälpas då meningen med att 

löpande bokföringen föreskrivs i tid är att den ska kunna styra verksamheten. Men de menliga 

verkningarna kan avhjälpas. Om revisorn vid en fördjupad granskning finner att någon skada 

inte orsakats bolaget eller dess intressenter bör bristen anses som avhjälpt i och med att den 

                                                           
88 Ekobrottsmyndigheten. (2007, reviderad 2013). Revisorns åtgärder vid misstanke om brott- Vissa praktiska 

tillämpningsfrågor, s. 7. 
89 A.a., s. 5 f.  
90 FAR. (2014). RevU 4-Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt. 
91 Prop. 2009/10:204, s. 116; FAR. (2014). RevU 4-Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive 

penningtvätt. 
92 Ekobrottsmyndigheten. (2007, reviderad 2013). Revisorns åtgärder vid misstanke om brott- Vissa praktiska 

tillämpningsfrågor, ss. 10-14.  
93 A.a., s. 8 f.  
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löpande bokföringen utförs i efterhand. Huvudregeln är att detta ska ske inom fyra veckor men 

om bolaget bara har hunnit delvis att avhjälpa bristen och resterande del framstår som 

betydelselöst för bolaget och dess intressenter kan revisorn underlåta att anmäla. Tumregeln är 

att avhjälpande som påbörjats inom de fyra veckorna kan avslutas inom en månad. 94 Se bilaga 

4 för FAR:s vägledning för hur revisorn ska agera vid misstanke om brott.  

3.3 Sanktioner och skadestånd vid felaktigt agerande av revisorn 

Revisorn kan endast bli skadeståndsskyldig enligt ABL 29 kap 2 § om anmälan innehåller 

oriktiga uppgifter och revisorn hade skälig anledning att tro detta. 95 Revisorn kan inte bli 

skadeståndsskyldig om denne avstår från att anmäla en brottsmisstanke. Däremot riskerar 

revisorn som gjort sig skyldig till försummelse som avser anmälan om misstanke om brott bli 

föremål för olika disciplinära åtgärder av RN enligt RL 32 §. 96 Försummelse i detta fall innebär 

att en revisor åsidosätter god revisionssed och underlåter att vidta de åtgärder vid misstanke om 

brott som denne är skyldig att vidta.  

Bokföringsbrott har såvitt avser årsredovisningen fullbordats när årsredovisningen har 

upprättats. En revisor kan därför inte främja bokföringsbrottet som avser det första 

räkenskapsåret då brottet är redan fullbordat när revisionsberättelsen ska avlämnas. Däremot 

den revisor som oaktsamt underlåtit att anmärka på allvarliga brister i bokföringen i sin 

revisionsberättelse under det första räkenskapsåret och som leder till att de ingående balanserna 

för nästa år blir felaktiga, på ett sådant sätt att det uppfyller effektkriteriet för bokföringsbrott, 

riskerar att dömas för medhjälp till bokföringsbrottet för det andra räkenskapsåret enligt BrB 

23 kap 4 §. 97 

3.3.1 Disciplinärenden angående försummelse av anmälningsplikten  

I ett av disciplinfallen hade ett företag eftersläpningar i sin löpande bokföring under 

räkenskapsåren 2007-2009. Skatteverket hade identifierat brister i eftersläpningar i 

faktureringen och i löner. Detta hade revisorn muntligen påpekat till företagsledningen utan att 

någon förbättring skedde. Bristerna låg i att intjänade intäkter inte fakturerades inom en rimlig 

tid utan bokfördes via ett avräkningskonto, vilket ledde till försenad redovisad mervärdeskatt. 

Lönerna bokfördes via ett avräkningskonto och som löneförskott i balansräkningen trots att de 

redan var intjänade, vilket ledde till att företagets redovisning av källskatt och 

arbetsgivaravgifter försenades. Revisorn ansåg att den försenade faktureringen inte medförde 

att de inte levde upp till BFL då undantagsregeln i BFL 5 kap 2 § andra stycket var gällande. 

Även på grund av ett avtal som innebar att företagets intäkter bestod av den totala 

                                                           
94 Ekobrottsmyndigheten. (2007, reviderad 2013). Revisorns åtgärder vid misstanke om brott- Vissa praktiska 

tillämpningsfrågor, s. 10 f; Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 

148 f. 
95 Ekobrottsmyndigheten. (2007, reviderad 2013). Revisorns åtgärder vid misstanke om brott- Vissa praktiska 

tillämpningsfrågor, s. 49.  
96 FAR. (2014). RevU 4-Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt; Prop. 1997/98:99, s. 

165 f. 
97 Andersson., Dahlqvist., Elofsson. (2011). Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 40 f; A.a., ss. 72-76; 

Åklagarmyndigheten., Ekobrottsmyndigheten. (2009). Revisorn och ansvaret för medhjälp till bokföringsbrott- 

NJA 2009 s. 3, s. 2 f.   
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personalkostnad plus ett procentuellt vinstpåslag vilket medförde att styrelsen kunde följa den 

ekonomiska utvecklingen. 98 

RN ansåg att underlåtenhet att bokföra affärshändelserna uppgående till väsentliga belopp i rätt 

tid under alla räkenskapsåren medförde att det inte var möjligt att få en tillförlitlig överblick av 

verksamhetens ställning. Därför borde revisorn kunna misstänka att någon i företagsledningar 

hade gjort sig skyldig till ett bokföringsbrott och vidtagit åtgärderna enligt ABL. Revisorn 

skulle därför ha underrättat styrelsen om felen och om ingen rättelse skett inom de fyra veckorna 

efter underrättelsen skulle denne underrättat en misstanke om brott till åklagare. Revisorn skulle 

även utanför sin anmälningsplikt ha anmärkt i sin revisionsberättelse över de allvarliga bristerna 

i bokföringen. Inget av detta skedde vilket ledder till att revisorn har underlåtit att vidta de 

åtgärder denne var skyldig att vidta och har åsidosatt god revisionssed. 99 Dessa försummelser 

resulterade i att RN gav revisorn en varning. 100 

I ett annat fall hade företaget ingen kontanthantering och de satt in verifikationerna i en pärm 

efter betalningsdagen i ett sådant skick att bokföringen kunde fullföljas utifrån materialet vilket 

gav en möjlighet att få en överblick över verksamheten. Därför ansåg revisorn att 

undantagsregeln i BFL 5 kap 2 § andra stycket vara gällande då företaget följde god 

redovisningssed. RN ansåg inte att undantagsregeln var gällande då den löpande bokföringen 

inte har skett i enlighet med god redovisningssed då företaget endast bokförde vid ett tillfälle 

under räkenskapsåret. Det fanns därför grund för en sådan misstanke om bokföringsbrott som 

avses i ABL 9 kap 42 §, eftersom det inte funnits någon löpande bokföring vid den tidpunkt en 

sådan skulle förelegat. Revisorn skulle därför senast i samband med sin revision av bolaget ha 

agerat enligt ABL 9 kap 43 och 44 §§. Revisorn skulle även utanför plikten ha anmärkt i sin 

revisionsberättelse över de allvarliga bristerna i bokföringen. Inget av detta skedde vilket ledder 

till att revisorn har underlåtit att vidta de åtgärder vid misstanke om brott som denne var skyldig 

att vidta och har åsidosatt god revisionssed. 101 Dessa försummelser resulterade i att RN gav 

revisorn en varning. 102 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Dnr. 2012-1425. (2014). Revisorsnämnden D14, ss. 6-8. 
99 Ibid. 
100 A.a., s. 18 f.  
101 Dnr. 2011-295. (2011). Revisorsnämnden D11, s. 7 f.  
102 A.a., s. 11.  
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4 Analys och slutsats 

4.1 Analys: Hur ska revisorn agera om den löpande bokföringen inte har utförts i 

tid för att leva upp till sina skyldigheter som revisor? 

Revisorns skyldighet att agera enligt anmälningsplikten i ABL 9 kap 42-44 §§ aktualiseras när 

denne kan misstänka ett brott, bl.a. bokföringsbrott (hädanefter avses bokföringsbrott med att 

den löpande bokföringen inte har utförts tid), som aktualiserar plikten och som har begåtts av 

styrelsemedlem eller VD inom bolagets verksamhet. Plikten har inte förändrat omfattningen av 

granskningen utan den ska fortfarande följa god revisionssed och därmed följa ISA. Skillnaden 

är att kraven på handling har ökat när väl brottsmisstanke förekommer. Plikten har därför inte 

gett revisorn ett ansvar att leta efter brott utan denne ska endast överväga om förhållandena som 

iakttagits under sitt uppdrag kan ge upphov till misstanke om brott. Revisorn har ingen 

skyldighet att anmäla en misstanke om brott om det avhjälpts, brottet är redan anmält eller om 

det misstänkta brottet är obetydligt enligt ABL 9 kap 44 § andra stycket p. 1-3.  

Revisorns anmälningsplikt och dess skyldigheter att agera vid misstanke om brott uppkommer 

när revisorn inträder i bolaget över bokföringsbrott som begås under tiden denne är revisor i 

bolaget samt över bokföringsbrott som pågår när denne inträder. Anmälningsplikten har som 

sagt inte förändrat kraven på granskningen men den måste fortfarande leva upp till god 

revisionssed och därmed följa ISA. Det är god revisionssed att löpande följa företaget därför 

påbörjas revisionen under räkenskapsåret med en granskning av den löpande bokföringen för 

att kunna bedöma om den löpande bokföringen har skett i enlighet med BFL, utifrån ISA ser vi 

hur denna granskning ska gå till. Målet för revisionen är enligt ISA 200 att revisorn ska kunna 

lämna ett uttalande om huruvida de finansiella rapporterna i all väsentlighet har upprättats enligt 

lagar och regler samt om de ger en rättvisande bild av verkligheten. 103 Som grund för detta 

uttalande måste revisorn enligt ISA 240 uppnå en rimlig säkerhet att de finansiella rapporterna 

som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisorn ska vid upptäckta eller 

misstänkta oegentligheter rapportera detta till tillsynsmyndigheter om denne har ett juridiskt 

ansvar samt om företagsledningen är inblandad ska revisorn underrätta detta till styrelsen. 104  

För att kunna upptäcka om det finns väsentliga felaktigheter måste revisorn enligt ISA 300 

planera revisionen och utarbeta en granskningsplan för de bedömda riskerna. 105 Revisorn måste 

enligt ISA 315 införskaffa en förståelse om företaget och dess miljö för att kunna bedöma 

riskerna för väsentliga felaktigheter. Genom denna förståelse kan revisorn skapa åtgärder med 

anledning av dem bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter. 106 För att revisorn ska kunna 

planera revisionen och utforma en granskningsplan måste denne enligt ISA 320 fastställa en 

väsentlighetsnivå för de finansiella rapporterna som helhet och fastställa en arbetsväsentlighet. 
107 Vad vi kan se utifrån detta är att revisorn måste säkerställa att de finansiella rapporterna som 

                                                           
103 FAR. (2014). ISA 200- Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt 

International standards on auditing. 
104 FAR. (2014). ISA 240-Revisorns ansvar avseende oegentligheter i en revision av de finansiella rapporterna. 
105 FAR. (2014). ISA 300-Planering av revision av finansiella rapporter. 
106 FAR. (2014). ISA 315- identifiera och bedöma risker för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget 

och dess miljö. 
107 FAR. (2014). ISA 320-Väsentlighet vid planering och utförande av revision.  
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helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter för att kunna lämna ett sådant uttalande 

enligt ISA 200 och därmed har revisorn ett ansvar att upptäcka väsentliga brister i den löpande 

bokföringen vare sig det beror på fel eller oegentligheter i sin granskning. För att kunna bedöma 

riskerna för väsentliga brister i den löpande bokföringen måste revisorn införskaffa sig en 

förståelse av företaget och dess miljö och utifrån detta sedan planera revisionen och utforma 

granskningsåtgärder. I vad som åligger revisorn att granska och upptäcka för brister i den 

löpande bokföringen är utifrån väsentlighetskriterier som bestäms. Utifrån detta resonemang 

kan vi se hur revisorn ska agera i sin granskning av den löpande bokföringen under 

räkenskapsåret. T.ex. om revisorn bedömer utifrån sin förståelse om företaget och 

väsentlighetskriterierna att det finns risk för väsentliga brister i utförandet av den löpande 

bokföringen avseende tidsfristerna måste denne planera revisionen och utforma 

granskningsåtgärder för att kunna bedöma detta. Om revisorn sedan upptäcker väsentliga brister 

i den löpande bokföringen under granskningen som t.ex. att den löpande bokföringen inte har 

skett i enlighet med BFL och god redovisningssed finns det därmed grund för en sådan 

misstanke om bokföringsbrott som avses i ABL 9 kap 42 §.  

Vid en sådan brottsmisstanke som avses i 42 § måste revisorn enligt 43 § utan oskäligt dröjsmål 

underrätta styrelsen om sina iakttagelser och senast fyra veckor efter underrättelsen måste 

revisorn enligt 44 § anmäla en misstanke om brott till åklagare. Disciplinfallen ställer upp 

kravet att revisorn senast i samband med sin revision måste agera enligt ABL 9 kap 43 och 44 

§§. Detta på grund av att om en revisor utför en granskning som lever upp till god revisionssed 

borde denne ha upptäckt om den löpande bokföringen inte har skett i enlighet med BFL och då 

även borde ha misstänkt att ett bokföringsbrott har begåtts av någon i företagsledning. Om 

revisorns granskning inte upptäcker sådana väsentliga brister i den löpande bokföringen har den 

inte följt god revisionssed. Brottsmisstanken måste därför uppkomma senast under revisionen 

och därigenom måste revisorn senast i samband med sin revision agera enligt 43 och 44 §§. 

Detta innebär att om ett företagets löpande bokföring inte har utförts i tid och om revisorn inte 

då senast under revisionen agerar enligt 43 och 44 §§ har denne inte följt god revisionssed och 

underlåtit att vidta de åtgärder vid misstanke om brott som denne är skyldig att vidta. 

För att revisorn ska ha en skyldighet att agera vid misstanke om brott måste det uppfyllas att 

denne borde ha misstänkt att det är ett bokföringsbrott utifrån fallets omständigheter, det kan 

t.ex. vara om den löpande bokföringen inte har skett i enlighet med BFL och god 

redovisningssed, om företaget har underlåtit att bokföra affärshändelser uppgående till 

väsentliga belopp eller hur länge företaget dröjt med att bokföra affärshändelserna. Sådana 

omständigheter kan göra att revisorn borde inse att det kan misstänkas vara ett bokföringsbrott 

som har begåtts av någon i företagsledningen och även avgöra om brottet är att anse som 

obetydligt eller inte.  

Det ställs höga krav på revisorerna och därför är det viktigt att revisorn innan denne accepterar 

uppdraget undersöker klienten. I vårt fall är det speciellt viktigt att undersöka rutiner för den 

löpande bokföringen och den interna kontrollen för att dessa efterlevs. Genom detta kan 

revisorn minska riskerna att hamna i företag där risken är stor för misstänkta bokföringsbrott. 

Men revisorn kan inte heller vara för kritisk när denne undersöker potentiella klienter då detta 

kan leda till att revisorn inte finner några klienter som denne vill acceptera. Men att vara för 
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snäll i granskning är inte heller önskvärt då eventuella anmälningar av misstänkta brott riskerar 

att både leda till att den aktuella klienten försvinner och revisorn får ett försämrat rykte som gör 

det svårt att få in nya klienter. Så det gäller för revisorn att hitta ett mellanläge där denne i 

undersökningen väljer bort riskklienter men ändå tar in klienter med fel men där revisorn känner 

en tilltro till att företagsledningen är samarbetsvillig och därför kan korrigera felen. Därför är 

nyckeln för revisorn att hitta klienter där företagsledningen är lyhörda och villiga att korrigera 

uppkomna fel. Om revisorn kan hitta sådana klienter bör risken minska att revisorn är tvungen 

att använda den sista åtgärden vilket är att anmäla en misstanke om brott.  

En revisor som inte lever upp till sina skyldigheter som revisor riskerar att få disciplinära 

påföljder från RN enligt RL 32 § och riskerar även att dömas för medhjälp till bokföringsbrottet 

för det andra räkenskapsåret enligt BrB 23 kap 4 § om denne har oaktsamt främjat brottet genom 

att ha underlåtit att anmärka på allvarliga brister i bokföringen i sin revisionsberättelse under 

det första räkenskapsåret och som leder till att de ingående balanserna för nästa år blir felaktiga. 

Att revisorn inte lever upp till sina skyldigheter som revisor innebär i vårt fall att denne 

åsidosätter god revisionssed och underlåter att vidta de åtgärder vid misstanke om brott som 

denne är skyldig att vidta. För att påvisa hur revisorn ska agera om den löpande bokföringen 

inte har utförts i tid för att leva upp till sina skyldigheter som revisor och därmed undgå 

disciplinära påföljder från RN samt undgå att dömas för medhjälp till bokföringsbrott kommer 

jag visa ett exempel över detta. I exemplet har revisorn varit den utsedda revisorn i företaget 

under hela räkenskapsåret.  

4.1.1 Ett exempel över hur revisorn ska agera om den löpande bokföringen inte har utförts 

i tid 

Revisorn har i revisionen av ett aktiebolag, som inte har någon kontanthantering, upptäckt under 

sin granskning av den löpande bokföringen att de inte löpande bokför och det därmed saknas 

en löpande bokföring. Granskningen utförs under andra halvan av räkenskapsåret. Enligt 

undantagsregeln i BFL 5 kap 2 § andra stycket får affärshändelser bokföras senare om det finns 

skäl för det och det är förenligt med god redovisningssed. Detta ska enligt BFNAR 2001:2 p. 9 

tolkas att det går att senarelägga sin bokföring även om alla förutsättningar finns för att kunna 

bokföra affärshändelserna, men affärshändelser som inträffat under en kalendermånad skall 

emellertid vara senast bokförda vid utgången av påföljande månad. 108  

Revisorn har upptäckt att företagets affärshändelser har blivit liggande längre än vad BFNAR 

2001:2 p. 9 föreskriver om när de senast måste vara bokförda vilket innebär att det inte är 

förenligt med god redovisningssed och detta leder till att företaget inte lever upp till kraven i 2 

§ andra stycket. Den löpande bokföringen har därför inte skett i enlighet med god 

redovisningssed och BFL, det finns därför grund för en sådan misstanke om bokföringsbrott 

som avses i ABL 9 kap 42 §. Revisorn borde kunna misstänka att det är ett bokföringsbrott 

eftersom det inte funnits någon löpande bokföring vid den tidpunkt en sådan skulle förelegat 

och det har därför inte alls varit möjligt vid den tidpunkten med ledning av den löpande 

bokföringen bedöma rörelsens förlopp (vi antar att det inte beror på force majeure att den 

löpande bokföringen inte har utförts). Därför borde revisorn under dessa förhållanden kunna 

                                                           
108 Bokföringsnämnden. (2001). BFNAR 2001:2- Bokföringsnämndens allmänna råd om löpande bokföring, s. 2 
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misstänka att någon i företagsledningen har gjort sig skyldig till ett bokföringsbrott inom 

bolagets verksamhet och det kvittar om detta beror på oaktsamhet eller uppsåt av någon i 

företagsledningen då BrB 11 kap 5 § tar upp båda.  

Om företaget bara har underlåtit att löpande bokföra en kort tid och detta involverar 

affärshändelser som inte uppgår till ett väsentligt belopp borde det anses som ett obetydligt 

bokföringsbrott då detta inte berör bolagets ekonomi eller intressenternas intresse i en väsentlig 

grad. Detta leder till att revisorn inte behöver anmäla en misstanke om bokföringsbrott till 

åklagare. Men i vårt fall har ingen löpande bokföring utförts till revisionen av bolaget och därför 

har bolaget dröjt avsevärt med att bokföra affärshändelserna och dessa affärshändelser kommer 

också uppgå till ett väsentligt belopp, därför ska det inte anses som ett obetydligt 

bokföringsbrott. Då bolagets ekonomiska ställning har påverkats i en sådan omfattning, på 

grund av underlåtenheten att bokföra affärshändelser uppgående till väsentliga belopp, att det 

leder till att en initierad bedömare med vetskap om brottet skulle göra en annan ekonomisk 

bedömning av bolaget. I bedömningen om de affärshändelser som har underlåtits att bokföras 

uppgår till ett väsentligt belopp eller inte ska revisorn beakta ISA 320 och enligt denna ska 

revisorn under planeringen och utförande av revisionen fastställa en väsentlighetsnivå för de 

finansiella rapporterna som helhet och en arbetsväsentlighet. 109 Dessa gränser avgör om de 

affärshändelser som har underlåtits att bokföras uppgår till ett väsentligt belopp eller inte och 

avgör därför också om det misstänkta bokföringsbrott ska anses som obetydligt eller inte. 

På grund av att det misstänkta bokföringsbrottet inte är obetydligt kan revisorn inte underlåta 

att anmäla en misstanke om brott till åklagare. Men en anmälan kan inte ske än. Revisorn måste 

vid en sådan brottsmisstanke som avses i 42 § utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om 

sina iakttagelser. I vårt fall uppkommer en sådan brottsmisstanke som avses i ABL 9 kap 42 § 

under revisionen och det är även då som en sådan brottsmisstanke senast måste uppkomma, 

detta på grund av att om en revisor utför en granskning som följer god revisionssed borde denne 

ha upptäckt att den löpande bokföringen inte har skett i enlighet med BFL. Detta innebär att 

revisorn senast i samband med revisionen måste underrätta styrelsen om sin misstanke om 

bokföringsbrott. En underrättelse till styrelsen behöver inte ske om det kan antas att styrelsen 

inte kommer vidta några skadeförebyggande åtgärder, det framstår som meningslöst av andra 

skäl eller det skulle strida mot syftet med underrättelseskyldigheten. Om detta är fallet ska 

revisorn direkt anmäla en misstanke om brott till åklagare, men i vårt fall avser det misstanke 

om bokföringsbrott angående att den löpande bokföringen inte har utförts i tid och då borde 

styrelsen vilja vidta åtgärder för att avhjälpa bristen vilket gör att revisorn ska underrätta 

styrelsen om sina iakttagelser. Styrelsens avhjälpande av bristen ska enligt huvudregeln ske 

inom dem fyra veckorna efter underrättelsen men revisorn kan under visa förutsättningar ge 

dem mer tid än dem fyra veckorna. Om bolaget bara har hunnit delvis att avhjälpa bristen och 

resterande del framstår som betydelselöst för bolaget och dess intressenter kan revisorn 

underlåta att anmäla en misstanke om brott. Men tumregeln är att avhjälpande som påbörjats 

inom dem fyra veckorna efter underrättelsen ska avslutas senast inom en månad.  

Styrelsen kan avhjälpa bristen genom att i efterhand bokföra affärshändelserna om revisorn i 

sin granskning inte finner att den försenade löpande bokföringen har orsakat bolaget eller dess 
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intressenter någon skada. Om revisorn inte finner detta kan styrelsen avhjälpa bristen genom 

att i efterhand bokföra och då behöver inte revisorn anmäla en misstanke om brott. Men om 

avhjälpandet inte sker inom dem fyra veckorna efter underrättelsen eller att revisorn inte kan 

räkna med att avhjälpandet påbörjas inom dem fyra veckorna och avslutas senast inom en 

månad måste denne anmäla en misstanke om bokföringsbrott till åklagare samt meddela de 

omständigheter som misstanken grundar sig på.  

En anmälan måste också ske senast fyra veckor efter underrättelsen om revisorn finner att den 

försenade löpande bokföringen har orsakat skada för bolaget eller dess intressenter då bristen 

inte kan avhjälpas. Efter anmälan ska revisorn pröva om denne bör avgå. I vårt fall avsåg 

anmälan misstanke om bokföringsbrott angående att den löpande bokföringen inte har utförts i 

tid och då behöver inte revisorn avgå då det alltjämt finns en förutsättning för ett gott samarbete 

mellan företagsledningen och revisorn därmed för en effektiv revision. Om revisorn stanna kvar 

efter anmälan ska denne även anmärka i sin revisionsberättelse över de allvarliga bristerna i 

bokföringen. Men om revisorn väljer att avgå anses det som en förtida avgång, då måste denne 

genast enligt ABL 9 kap 23 och 23a §§ anmäla avgången till Bolagsverket och inlämna en 

redogörelse för iakttagelser som gjorts vid granskningen under den del av räkenskapsåret som 

uppdraget omfattat samt ange misstanken om brott. 

4.2 Slutsats 

Granskningen måste fortfarande följa god revisionssed och därmed följa ISA. Om revisorn 

upptäcker under sin granskning att den löpande bokföringen inte har skett i enlighet med BFL 

och god redovisningssed finns det grund för en sådan misstanke om bokföringsbrott som avses 

i ABL 9 kap 42 §. För att revisorn ska ha ett krav att anmäla misstänkta bokföringsbrott måste 

företaget ha underlåtit att löpande bokföra affärshändelser uppgående till väsentliga belopp. En 

sådan brottsmisstanke som avses i 42 § har uppkommit under revisionen och det är även då som 

den senast måste uppkomma och därigenom måste revisorn senast i samband med sin revision 

underrätta styrelsen om sin brottsmisstanke. Styrelsens avhjälpande av bristen ska enligt 

huvudregeln ske inom dem fyra veckorna efter underrättelsen men revisorn kan under vissa 

förutsättningar ge dem mer tid. Om bolaget bara har hunnit delvis att avhjälpa bristen och 

resterande del framstår som betydelselöst för bolaget och dess intressenter kan revisorn 

underlåta att anmäla en misstanke om brott.  

Styrelsen kan avhjälpa bristen genom att i efterhand bokföra affärshändelserna om revisorn i 

sin granskning inte finner att den försenade löpande bokföringen har orsakat bolaget eller dess 

intressenter någon skada. Men om avhjälpandet inte sker inom dem fyra veckorna efter 

underrättelsen eller att revisorn inte kan räkna med att avhjälpandet påbörjas inom dem fyra 

veckorna och avslutas senast inom en månad måste revisorn anmäla en misstanke om 

bokföringsbrott till åklagare. Efter anmälan ska revisorn pröva om denne bör avgå. I vårt fall 

behöver inte revisorn avgå efter anmälan då det alltjämt finns en förutsättning för en effektiv 

revision. Om revisorn stannar kvar efter anmälan ska denne även anmärka i sin 

revisionsberättelse över de allvarliga bristerna i bokföringen. 
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4.3 Förslag till vidare studier 

Det skulle vara intressant att studera anmälningarna revisorerna gör och jämföra dessa med 

liknande anmälningar från EBM eller skatteverket, se vilka skillnader dem olika parterna gör i 

sina straffrättsliga bedömningar. Detta kan ligga till grund för att kunna utreda om revisorernas 

anmälningar och praktiserande av plikten lever upp till lagstiftarens intentioner och om någon 

eventuell ändring i lagen bör göras. Ytterligare skulle det vara intressant att klargöra gällande 

rätt för i vilka fall revisorn blir skadeståndsskyldig vid en oriktig anmälan. Det skulle vara 

intressant att studera hur långt revisorns skadeståndsskyldighet för oriktig anmälan sträcker sig 

samt analysera hur praxisen ser ut vid oriktiga anmälningar. Det skulle även vara intressant att 

studera alternativa lösningar för att förbättra anmälningspliktens brottsförebyggande funktion. 

Analysera om lagstiftningen bör ändras, om kraven på revisorer bör höjas eller om rekvisitet 

kan misstänkas borde förtydligas i lagen. 
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Bilaga 3 

RL 21 § En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 

självständighet. Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag,  

1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam  

1. har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 

2. vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som 

till någon del omfattas av granskningsuppdraget, 

3. uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i 

någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 

4. har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i 

dennes ledning, 

5. utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 

2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet eller självständighet. 

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet 

föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att 

det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
  

Bilaga 4 

 

FAR:s RevU 4 bilaga. 112  
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