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Høring - forslag til endringer i revisorloven mv.
Vi viser til departementets
høringsbrev
av 23. juni 2005 samt Kredittilsynets
høringsnotat
av 15. mars 2005 om forslag til endring av regelverket
om godkjenning
av
revisorer fra andre EØS-stater.
Det vises også til notat fra Kredittilsynet
av 10. mars
2005 om forslag til endring av bestemmelse
i revisorforskriften
om dokumentasjon
av
etterutdanning.
1. EØS -tilpasning,
godkjenning
av utenlandske
revisorer
En viktig del av revisors bekreftelse
vil vanligvis være om virksomheten
drives i
samsvar med lovverket. Kravet til bekreftelser
vil også være et virkemiddel
overfor
virksomhetene
for å sikre kontroll og økonomisk styring. Det er derfor helt avgjørende at
den som kontrollerer
og bekrefter informasjonen
(revisor) har inngående kjennskap til
det norske regelverket.
Av forslaget til ny § 3-6 fremgår det at revisor fra et annet EØS-land kan godkjennes i
Norge dersom "revisors yrkeserfaring
eller kvalifikasjoner
dekker det vesentlige innhold
av utdanning..."
og "Kredittilsynet
kan dersom søker helt eller delvis ikke oppfyller...
stille krav om at revisor består en egnet hetsprøve... ".
Bakgrunnen
for forslaget om endring av revisorloven mv. er at ESA krever at
någjeldende
norske lov- og forskriftsverk
endres. Det er dermed ikke mulig å fortsette
med dagens krav. Forslaget til endring av revisorloven
og revisorforskriften
innebærer
at det absolutte kravet til egnethetsprøve
med eksamen i rettslære
og skatterett
bortfaller
Norsk Øko-forum (NØF) vil sterkt understreke
behovet for at det må sikres at revisorer
fra andre land har inngående
kunnskap
om norsk skatterett
og rettslære,
herunder bl.a.
norsk bokføringslovgivning
som er meget viktig for pliktig regnskapsrapportering
(oppgaver til bl.a. skatte- og avgiftsmyndighetene).
Dersom de ikke har inngående
kunnskaper
om disse områdene, skal de etter vår oppfatning ikke bli godkjent. Dette er
meget viktig for etterlevelsen
av regelverket,
og revisors kvalitetskontroll
er ofte helt
avgjørende for at det leveres riktige oppgaver til skatte- og avgiftsmyndighetene.
Vi ber derfor om at Kredittilsynet
setter et høyt krav til kunnskap
om norsk lovverk,
særlig innen rettsområder
som gjelder skatt, avgift, bokføring, årsregnskap
og
selskapsrett.
Hvis det ikke fokuseres spesielt på kunnskap
om lovverket, kan det være
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en fare for at de øvrige delene av en solid økonomisk utdannelse
og erfaring
tungt at man ikke trenger å ha detaljkunnskap
om norsk lovverk.

veier så

Det vil derfor etter vår mening være nødvendig med konkrete retningslinjer
for hvilke
krav man skal sette for å gi en godkjenning.
Minstekravet
til kunnskap
om det norske
lovverket må være fastsatt, slik at man ikke ved en helhetsvurdering
i enkelttilfeller
blir
nødt til å akseptere at ekstra kompetanse
på andre områder kompenserer
for mangler
innenfor skatterett
og rettslære.
2. Dokumentasjon
av etterutdanning
Ifølge høringsnotatet
fra Kredittilsynet
er den foreslåtte endringen i revisorforskriften
§
2-2 en klargjøring
av dagens bestemmelse
om dokumentasjon
av etterutdanningen.
Vi
støtter forslaget til endring av forskriften,
som da vil være i samsvar med intensjonen
bak innføringen
av obligatorisk
etterutdanning
og dagens forståelse av hvordan
regelverket
burde være.
Med hilsen
for Norsk Øko-forum

Jan-Egil Kristiansen
leder faglig utvalg
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