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Vi viser til  Nærings-  og handelsdepartementets brev av 22.  desember 2006 om
ovennevnte.  Det vises også  til vårt brev av  11. mai 2006 i forbindelse med høring av
EU-kommisjonens reviderte forslag til rammedirektiv  for tjenester (deres ref
200601742-1 /TAJ/SMS).

Tjenestedirektivet omfatter i utgangspunktet alle kommersielle ,  konkurranseutsatte
tjenester.  Det foreslås imidlertid generelle og spesielle unntak for en rekke
tjenestetyper.

I de tilfeller bestemmelser i direktivet strider mot bestemmelser i andre  Et-1-rettsakter
som regulerer adgang til og utøvelse av tjenestevirksomhet innenfor særlige
tjenestesektorer og -profesjoner,  skal bestemmelsene i Tjenestedirektivet vike for
disse,  jf artikkel 3 nr 1. I henhold til artikkel 2 nr 2 er en rekke tjenestetyper også gitt
generelt  unntak fra hele direktivet.

Den norske Revisorforening (DnR) vurderer det slik at det ikke er gitt  generelt unntak
fra direktivet for lovpålagt revisjon,  men at områder som er omfattet av direktiv
2006 /43/EF om lovpålagt revisjon av årsregnskap og konsernregnskap
(revisjonsdirektivet)  særskilt er unntatt  fra artikkel 16 Frihet til å yte tjenester, jf
artikkel 17 nr 15. Det samme gjelder for advokat- og rettshjelpstjenester ,  der områder
som omfattes av direktiv 77/249/EØF om lettelser for utøving av advokatvirksomhet
er særskilt unntatt  fra artikkel 16 ,  jf artikkel 17 nr 7. Bestemmelsen om fri utveksling
av tjenester får dermed ikke anvendelse på tjenester som krever advokat- eller
rettshjelpsbevilling i de enkelte EU-/EØS-land. Revisorer har i begrenset utstrekning
anledning til å yte rettshjelpsvirksomhet innenfor skatt-  og avgiftssaker i henhold
domstolloven § 218.

Som følge av de særskilte unntakene og forrangsbestemmelsen i artikkel 3 som
nevnt ovenfor,  vil Tjenestedirektivet etter DnRs oppfatning medføre få eller ingen
konsekvenser for revisjonsbransjen hva angår lovpålagt revisjon eller revisors øvrige
bekreftelser etter krav i lov og forskrift.  Det samme gjelder revisors
rettshjelpsvirksomhet på skatt-  og avgiftsområdet.

Foretaksreg: NO 980 374 092 MVA



For øvrig har vi ikke kommentarer til direktivet.

Med vennlig hilsen
Den norske Revisorforening
SERVICEKONTOR

'(/ Per  Havstad arald Grandsås
Adm. direktør Fagdirektør
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