
 
 

 

EU:s revisionspaket röstades igenom i EU-parlamentet   
 

Som förväntat röstade EU-parlamentet idag igenom det regelverksförslag som fastställdes i 

december 2013 och regeringen har tillsatt en utredare inför implementeringen i Sverige.  

 

Vid en omröstning i EU-parlamentet idag antogs det förslag till nytt regelverk för revisionsbranschen som 

fastställdes i december 2013. Nästa steg är att Ministerrådet ska ta ställning, vilket kommer att ske vid ett 

möte under de kommande veckorna.  

 

”Vi har idag noterat att EU-parlamentet godkänt kompromissförslaget om nya direktiv för 

revisionsbranschen, säger George Pettersson, Vd för KPMG, och fortsätter. ”V i välkomnar förändringar 

som leder till högre relevans och förbättrad kvalitet i revisionen till gagn för en sundare kapitalmarknad och 

skydd för investerare. Delar av den nya lagstiftningen kommer enligt vår bedömning att leda till detta, 

såsom harmoniseringen till IFRS i Europa, utökad revisionsrapportering och att oberoende 

revisionskommittéer får större ansvar. Och även om det fortsatt är vår övertygelse att andra delar i 

regelverket, framför allt tvingande byrårotation i kombination med stora restriktioner gällande icke 

revisionstjänster varken kommer höja revisionskvaliteten eller leda till ökade valmöjligheter för akt ieägarna 

så kommer vi att arbeta i samklang med samhällets intressenter; lagstiftare, politiker och näringslivet för 

att implementera det nya regelverket så effektivt som möjligt.” 

 

Arbetet med att anpassa svensk lag till direktivet har redan startat i och med att regeringen i mitten av 

mars utsåg justitierådet Kristina Ståhl att leda en utredning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 

2015. De nya reglerna träder ikraft två år efter slutligt beslut samt officiell publicering, vilket innebär att de 

kan komma att tillämpas 2016.  

 
”Det bör noteras att förslaget innehåller ett 20-tal valmöjligheter, inom ramen för vissa gränsvärden, varför 
vi i dagsläget inte vet hur de detaljerade reglerna i Sverige kommer att utformas, avslutar George 

Pettersson. Klarhet kommer först att uppnås när regeringens utredning färdigställs 2015.”  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Malmeby, Regulatory Contact Partner, KPMG tel. 070-594 60 48, anders.malmeby@kpmg.se 

Maria Bucher, presschef KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se 

 

 

Om KPMG 

KPMG erb juder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala 

nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark 

lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter. 
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