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Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen
Morgondagens kompetenskrav – ändringar i förordningen
(1995:665) om revisorer
(Ju2017/08451/L1)
Finansinspektionen (FI) tillstyrker författningsförslagen. FI delar Revisorsinspektionens (RI) uppfattning att det är viktigt att göra revisorsyrket mer
attraktivt och ytterligare höja revisionskvaliteten. FI vill dock framföra följande
synpunkter.
FI noterar att kraven på den teoretiska och praktiska utbildningens längd för att
avlägga revisorsexamen kommer att sänkas genom förslagen. Revision av
banker och försäkringsföretag fyller en viktig samhällsfunktion och verkar till
gagn för både den finansiella stabiliteten och konsumentskyddet. Mot denna
bakgrund är det av stor vikt att revisorer har både den kunskap och erfarenhet,
det vill säga den kompetens som krävs för revision av dessa företag, något som
också kommer till uttryck genom det särskilda kravet på licensiering av personvald eller huvudansvarig revisor i finansiella företag. FI vill därför särskilt
understryka att det utifrån remissförslagen är viktigt att RI tillser att svårighetsgraden inte sänks eller att omfattningen minskas för provet för revisorsexamen över tiden och att kompetenskraven därigenom urholkas. FI är av
uppfattningen att höga kompetenskrav för att erhålla revisorsexamen i sig kan
bidra till revisorsyrkets status och attraktivitet.
FI vill även belysa att det finns en risk att sänkta krav på den teoretiska och
praktiska utbildningens längd kombinerat med sänkta krav på vilka ämnen och
dessas innehåll som krävs inom ramen för den teoretiska utbildningen (remiss
”Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens
kompetenskrav – nya föreskrifter om utbildning och prov” i vilken föreslås att
vissa svenska särkrav rörande krav om ett visst antal högskolepoäng i företagsekonomi, handelsrätt och beskattningsrätt tas bort) parallellt med bibehållen
svårighetsgrad och omfattning för provet för revisorsexamen skulle kunna
avhålla yngre revisorer från att försöka avlägga revisorsexamen.
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FI förutsätter också att revisorskåren, och RI genom sin tillsyn, även fortsättningsvis säkerställer att varje revisor har den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget. För revision
av finansiella företag, vilka ofta både är komplexa till sin natur och verkar
under omfattande regelverk, torde kraven på insikt och erfarenhet, och därmed
på den auktoriserade revisorns vidareutbildning utöver grundkraven för
licensiering, vara särskilt höga.
FI delar RI:s uppfattning att revisionsbranschen ytterst ansvarar för revisionsyrkets attraktivitet. Oaktat detta efterlyser FI en bredare analys av varför
revisorsyrket har förlorat i attraktivitet och om det kan finnas även andra
orsaker än att den utbildning som krävs för att bli auktoriserad som revisor är
längre och mer komplicerad än för de flesta andra kvalificerade akademikeryrken. FI har till exempel uppmärksammat att under senare år har ett stort antal
yngre auktoriserade revisorer lämnat revisorsyrket. Förklaringen i dessa fall
torde inte vara att utbildning för att bli auktoriserad revisor är lång och
komplicerad. Utifrån att FI inte finner analysen fullständig är det svårt att
bedöma i vilken utsträckning förslagen i remissen bidrar till att göra revisorsyrket mer attraktivt och höja revisionskvaliteten.
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