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Vi viser til Deres brev av 16. desember 2004.

(A) Forslag til endring av lov 18. juni 1993 nr 109 om autorisasjon av regnskapsforere

mv.

"Enhver som i nrering p~tar seg regnskapsf0ring etter definisjonen i § 2, skal vrere autorisert

av Kredittilsynet i samsvar med denne lov."

Mforeslatt 5 4 "Vilkar for autori~asi~
Vi forutsetter at de krav til utdanning og praksis som skal gig i forskrift av KIedittilsynet, gir
go<;ikjente revisorer aniedning til a fa autorisasjon som regnskapsf0rer. Vi antar videre at
praksis fra revisjon av revisjonspliktiges arsregnskap viI bli godkjent praksis for a

oppretthoide autorisasjonen

Mforeslatt & 6 "Autoris~sion ~v_reg!ls~a~[~~Vi vil foresla at formuleringen i f0rste ledd nr 2. endres til "ha §Q.ill formal a fore regnskap for

andre".
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I forslaget til § 6 annet ledd annet punktum apnes det for a fravike kravet om autorisert daglig
leder i regnskapsfIMerselskap som har ~ autorisert regnskapsferer som faglig leder. A v
Kredittilsynets horingsnotat fremgar det at Kredittilsynets forslag om a innfere en
dispensasjonsadgang fra kravet om at daglig leder i regnskapsfmerselskap skal vrere autorisert
regnskapsfIMer, forutsetter at selskapet utnevner en autorisert faglig leder som er formelt
ansatt i selskapet, med ansettelseskontrakt og registrering i arbeidstaker- og
arbeidsgiverregisteret. Dette kravet er ikke nrermere begrunnet i notatet.

Det er ikke foreslatt at daglig leder skal matte vrere ansatt. Vi stiller spo:rsmal om den ikke
nrennere presiserte begrunnelsen for forslaget om a kreve ansettelse av faglig leder i
regnskapsforerselskapet, ikke ogsa viI vrere relevant for en autorisert daglig leder.

Vi viI foreslA at fonnuleringen i § 6 annet ledd f~rste punktum endres tit "ansvarlig
regnskapsf~rer for oppdraget".

Ad § 10
I den foreslatte teksten "Oppdragsgiver ...plikter nar som heIst ala tilsynet fa ga gjennom.
bo:r "tilsynet" endres til "Kredittilsynet" for a fa en korrekt spraklig formulering. Tilsynet,
som er betegnelsen pa oppgaven/funksjonen som blir utfurt, utfo:res av Kredittilsynet.

(B) Forslag tit implementering av direktiv 92/51/E0F i regnskapsforerloven

Det bfJr vurderes om den foreslatte § 1-4 furste ledd siste punkturn, ".. .som kan fremlegge ett
eller flere utdanningsbevis,jfdirektiv 95/51/E0F artikkeI3b.", kan fure til diskriminering av
norske statsborgere. Uttrykket "E0S-statsborgere" innbefatter ogsa personer med norsk

statsborgerskap.

Ad forslaget til regnSkaDSfurerforskrift & 1-4 annet Og tredie ledd
Istedenfor at annet ledd fremstar som et selvstendig krav, ber de to leddene likestilles med
"eller" mellom de to mulige veiene til autorisasjon. Det ber vrere klart at det er to likeverdige
veier som fmer fram.
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