
Nr. 16/378 2.4.2005EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 16. mai 2002

Revisorers uavhengighet i Den europeiske union: Grunnleggende prinsipper(*)

[meddelt under nummer K(2002)1873]

(2002/590/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLES- 
SKAP —

som viser til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 211 annet strekpunkt, og

som tar følgende i betraktning:

1) Uavhengigheten til personer med ansvar for lovfestet 
revisjon er av grunnleggende betydning for offentlighetens 
tillit til revisjonsberetninger. Det styrker troverdigheten 
til offentliggjorte økonomiske opplysninger og medfører 
økt verdi for investorer, kreditorer, lønnstakere og andre 
interessenter i EU-foretak, særlig foretak av offentlig 
interesse (f.eks. børsnoterte selskaper, kredittinstitusjoner, 
forsikringsselskaper, foretak for kollektiv investering i 
omsettelige verdipapirer og investeringsforetak).

2) Uavhengighet er også yrkesgruppens viktigste middel 
til å vise offentligheten og reguleringsmyndighetene 
at revisorer og revisjonsselskaper utfører sitt arbeid i 
henhold til veletablerte yrkesetiske prinsipper, særlig 
med hensyn til integritet og objektivitet.

3) Rådsdirektiv 84/253/EØF(1) om godkjenning av personer 
med ansvar for lovfestet revisjon av regnskaper fastsetter 
minstekvalifikasjonene til personer med tillatelse til å 
foreta revisjon.

4) Artikkel 24 og 25 i nevnte direktiv fastsetter at 
medlemsstatene skal kreve at disse personer ikke skal 
foreta lovfestet revisjon, verken for egen regning eller 
på vegne av et revisjonsselskap, dersom de ikke er 
uavhengige. Artikkel 26 i direktivet fastsetter dessuten 
at medlemsstatene skal påse at revisorer kan ilegges 
passende sanksjoner dersom de ikke foretar revisjon 
på en uavhengig måte. Videre fastsetter artikkel 27 i 
nevnte direktiv at medlemsstatene skal påse at i det 
minste aksjeeiere eller deltakere i revisjonsselskaper 
ikke tar del i revisjonen på en slik måte at det kan gå 
ut over uavhengigheten til den fysiske person som 
foretar revisjonen på vegne av revisjonsselskapet. Dette 
kravet gjelder også for medlemmer av administrasjons-, 
ledelses- og kontrollorganene i revisjonsselskaper som 
ikke personlig er godkjent som revisorer.

5) Medlemsstatenes nasjonale regler om revisorers 
uavhengighet varierer i dag på flere punkter, f.eks. 
når det gjelder rekken av personer både i og utenfor 
revisjonsselskapet som skal omfattes av reglene 
om uavhengighet, økonomiske forbindelser, 
forretningsforbindelser og andre forbindelser mellom en 
revisor, revisjonsselskapet eller andre personer i selskapet 
og revisjonskunden, hvilke andre tjenester enn revisjon 
som kan eller ikke kan leveres til en revisjonskunde, 
samt hvilke beskyttelsestiltak som bør iverksettes. Denne 
situasjonen gjør det vanskelig å gi alle investorer og 
andre interessenter i EU-foretak samme garanti for at 
revisorer utfører sitt arbeid på en uavhengig måte i hele 
Den europeiske union.

2005/EØS/16/39

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 191 av 19.7.2002, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2003 av 16. mai 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 39 av 31.7.2003, s. 31.

(1) EFT L 126 av 12.5.1984, s. 20. 
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6) Det finnes på det nåværende tidspunkt ingen internasjonalt 
anerkjente etiske standarder for revisorers uavhengighet 
som kan brukes som referanse for nasjonale standarder på 
området i hele Den europeiske union.

7) Spørsmålet om revisorers uavhengighet ble behandlet i 
Kommisjonens grønnbok om revisorers rolle, stilling og 
ansvar i Den europeiske union(1), som ble støttet av Rådet, 
Den økonomiske og sosiale komité og Europaparlamentet. 
Kommisjonsmeldingen «Lovfestet revisjon i Den 
europeiske union: veien videre»(2) fra 1998, førte til at 
Komiteen for lovfestet revisjon i Den europeiske union 
ble nedsatt. Komiteen har besluttet å gjøre spørsmålet 
om revisorers uavhengighet til en prioritert sak. Endelig 
understreker kommisjonsmeldingen «Den europeiske 
unions strategi for regnskapsavleggelse: veien videre»(3) 
betydningen av at det foretas lovfestet revisjon av samme 
høye kvalitet i hele Den europeiske union som særlig 
bygger på felles yrkesetiske standarder.

8) Denne rekommandasjon om revisorers uavhengighet får 
anvendelse på alle utøvere av lovfestet revisjon i Den 
europeiske union. Den tar sikte på å fastsette en referanse 
for alle nasjonale krav til revisorers uavhengighet i Den 
europeiske union.

9) Komiteen for lovfestet revisjon har kommet til enighet 
om at hver medlemsstat bør sørge for at revisorer, 
reguleringsmyndigheter og den berørte offentligheten 
har en felles forståelse av kravet om uavhengighet 
gjennom anvendelse av grunnleggende prinsipper. 
Dette vil føre til at fakta og omstendigheter som truer 
denne uavhengigheten, tolkes på samme måte og 
fører til samme reaksjon i hele Den europeiske union. 
At slike prinsipper finnes, bør også bidra til at det 
skapes like konkurransevilkår for yting av lovfestede 
revisjonstjenester på det indre marked. Nevnte prinsipper 
bør på samme tid være omfattende, strenge, robuste, 
gjennomførbare og fornuftige. De bør tolkes og anvendes 
på en ensartet måte av yrkesorganisasjoner og tilsyns- og 
reguleringsmyndigheter samt av revisorer, deres kunder 
og alle andre berørte parter.

10) Komiteen for lovfestet revisjon har også komme til 
enighet om å bygge videre på dette initiativet og utvikle 
felles standarder for uavhengighet. Dette vil bidra til 
opprettelsen av et felles kapitalmarked i Den europeiske 
  
 
 
 

union som fastsatt i handlingsplanen for finansielle 
tjenester(4) som ble godkjent av Det europeiske råd i 
Stockholm(5). Mens dette harmoniseringsarbeidet pågår er 
det imidlertid opp til medlemsstatene å fastsette nasjonale 
regler for uavhengighet i tillegg til de grunnleggende 
prinsipper fastsatt på EU-plan. Slike regler bør særlig få 
anvendelse på lovfestet revisjon av foretak innenfor de 
regulerte sektorer. Medlemsstatene kan også beslutte å 
kreve at de samme standarder for uavhengighet skal gjelde 
for børsnoterte som for ikke-børsnoterte selskaper.

11) En strategi som bygger på et sett av grunnleggende 
prinsipper, er å foretrekke framfor en strategi som bygger 
på detaljerte regler, fordi den skaper en solid struktur som 
revisorene skal begrunne sine handlinger innenfor. Den 
gir dessuten yrkesgruppen og reguleringsmyndighetene 
den fleksibilitet som er nødvendig for å reagere raskt 
og effektivt på ny utvikling innen forretningsvirksomhet 
og revisjon. Samtidig unngås en streng og formalistisk 
gransking av hva som er tillatt og ikke tillatt, noe som kan 
være resultatet av en regelbasert ordning. En strategi som 
bygger på grunnleggende prinsipper, gjør det mulig å møte 
de nesten uendelige variasjoner av praktiske situasjoner 
og forskjellige rettslige miljøer i Den europeiske union 
og svarer derfor bedre til behovene på de europeiske 
kapitalmarkeder samt til små og mellomstore bedrifters 
behov.

12) Fordelene med å beskytte revisorers uavhengighet 
er at det skaper en effektivitetsgevinst i tillegg til 
andre positive virkninger som i siste instans bidrar til 
den samlede effektiviteten på kapitalmarkedene. På 
den annen side skaper opprettholdelsen av revisorers 
uavhengighet en rekke tilleggskostnader som må 
bæres av forskjellige parter. Disse omfatter kostnader 
til uvikling, vedlikehold og gjennomføring av tiltak 
for å beskytte uavhengigheten. Når medlemsstatene og 
reguleringsmyndighetene ønsker å innføre et gitt tiltak 
for å beskytte revisorers uavhengighet, må de ta hensyn 
til forventede kostnader og fordeler under ulike vilkår. Et 
bestemt beskyttelsestiltak kan f.eks. medføre betydelige 
fordeler for offentligheten til en moderat kostnad når 
tiltaket anvendes på revisjon av foretak av offentlig 
interesse. Dersom tiltaket anvendes på revisjon av et 
lite foretak av relativt liten offentlig interesse, kan det 
imidlertid medføre kostnader som ikke står i forhold 
til fordelene som tiltaket medfører for brukerne av det 
aktuelle foretakets årsoppgjør.

(4) KOM(1999) 232 av 11.5.1999. 
(5) Formannskapets konklusjoner, Det europeiske råd i Stockholm 23. og  

24. mars 2001.

(1) EFT C 321 av 28.10.1996, s. 1. 
(2) EFT C 143 av 8.5.1998, s. 12. 
(3) KOM(2000) 359 av 13.6.2000. 
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13) Det er ikke tilstrekkelig i seg selv å fastsette grunnleggende 
prinsipper for å forsikre offentligheten om at revisorer i Den 
europeiske union anvender hensiktsmessige standarder 
for integritet og uavhengighet. Det er nødvendig med 
kvalitetssikringssystemer for å kontrollere om revisorene 
anvender prinsippene på en korrekt måte. Med henblikk 
på dette fastsatte kommisjonsrekommandasjonen om 
kvalitetssikring av lovfestet revisjon i Den europeiske 
union(1) en ekstern kvalitetskontroll av virksomheten 
til revisorer og særlig en gransking av overholdelsen av 
regler om uavhengighet. Slike kvalitetssikringssystemer 
er underlagt offentlig tilsyn.

14) Denne rekommandasjon utgjør et viktig skritt i retning 
av å sikre kvaliteten på lovfestet revisjon. Det kan være 
nødvendig med ytterligere skritt. Kommisjonen har til 
hensikt å legge fram en bredere strategi for lovfestet 
revisjon, som omhandler spørsmål som f.eks. bruk 
av internasjonale standarder for revisjon (International 
Standards on Auditing), opprettelse av et offentlig tilsyn 
for revisjonsyrket og revisjonskomiteers rolle.

15) Rekommandasjonen understreker ansvaret som påligger 
revisjonsyrket når det gjelder å opprettholde revisorers 
uavhengighet. Dersom rekommandasjonen ikke fører til 
den ønskede harmonisering, vil Kommisjonen granske 
situasjonen på nytt tre år etter at rekommandasjonen 
er vedtatt i lys av den internasjonale utvikling. 
Granskingen kommer særlig til å ta for seg i hvilken 
grad rekommandasjonen har innvirket på revisorers 
uavhengighet i tilfeller der revisorer har ytet andre 
tjenester enn revisjon til revisjonskunden.

16) Det er alminnelig enighet om de grunnleggende prinsipper 
i denne rekommandasjon i Komiteen for lovfestet revisjon 
og Kontaktutvalget for regnskapsdirektivene.

17) Denne rekommandasjon fastsetter en ramme for 
granskingen av alle generelle spørsmål i forbindelse med 
revisorers uavhengighet. Avsnitt A angir overordnede krav 
til revisorers uavhengighet og rekken av personer som skal 
omfattes av disse reglene. Avsnitt B undersøker deretter 
visse særlige omstendigheter der denne uavhengigheten 
kan være truet og angir tiltak som bør treffes av 
revisorer for å møte slike trusler mot uavhengigheten 
i forbindelse med en gitt revisjon. Det bør bemerkes 
at avsnitt B ikke har som mål å gi en uttømmende 
liste over alle situasjoner der revisorers uavhengighet 
 
 

kan være truet, men å påpeke at revisorer må være 
oppmerksomme på slike trusler og treffe alle nødvendige 
tiltak i samsvar med prinsippene og veiledningen i denne 
rekommandasjon. De grunnleggende prinsippene i avsnitt 
A og de grunnleggende beskyttelsestiltakene i avsnitt B 
for særlige tilfeller må forstås i lys av de tilhørende 
forklaringene og veiledningen i vedlegget. Viktige termer 
er definert i tillegget —

ANBEFALER:

at regler, standarder og/eller forskrifter om revisorers 
uavhengighet i medlemsstatene i Den europeiske union 
gjennomfører følgende sett av grunnleggende prinsipper:

A. ALMINNELIG RAMME

Revisor(*) skal være uavhengig av sin revisjonskunde(2) 
både i tanke og i det ytre når han/hun foretar lovfestet 
revisjon(*). En revisor bør ikke foreta en gitt revisjon dersom 
det finnes noen økonomiske forbindelser, handelsforbindelser, 
ansettelsesforbindelser eller andre forbindelser mellom revisor 
og hans/hennes revisjonskunde (herunder enkelte andre 
tjenester enn revisjon som ytes til en revisjonskunde), som 
ville bringe revisorens uavhengighet i fare ifølge en fornuftig 
og informert tredjemann.

1. Objektivitet, integritet og uavhengighet

1) Objektivitet og faglig integritet bør være de grunnleggende 
prinsipper som en revisor bygger sin uttalelse om 
årsoppgjøret på. Revisor kan best vise offentligheten at 
det er foretatt en lovfestet revisjon i samsvar med disse 
prinsippene, ved å handle på en uavhengig måte og bli 
ansett for å handle på en uavhengig måte.

2) Objektivitet (som en innstilling) kan ikke omfattes av 
ekstern kontroll, like lite som integritet kan bedømmes på 
forhånd.

3) Prinsippene og reglene som gjelder for revisorers 
uavhengighet, bør gjøre det mulig for en fornuftig og 
informert tredjemann å vurdere de metoder og tiltak som 
anvendes av en revisor for å unngå eller rydde opp i fakta 
og omstendigheter som utgjør en trussel mot hans/hennes 
objektivitet.

(1) K(2000) 3304 av 15.11.2000. 

(*) Termen er definert i ordlisten. 
(2) Termen er definert i ordlisten. Termen «revisor» viser til enhver fysisk eller 

juridisk person eller andre selskapsformer eller sammenslutninger som i 
henhold til bestemmelsene i åttende selskapsrettsdirektiv (84/253/EØF) er 
godkjent av medlemsstatene til å foreta lovfestet revisjon.
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2. Ansvar og omfang

1) En revisor har ansvar for å sikre at kravet om revisors 
uavhengighet er oppfylt.

2) Kravet om uavhengighet får anvendelse på:

a) revisor selv og

b) personer som befinner seg i en stilling som gjør  
det mulig å påvirke resultatet av den lovfestede 
revisjonen.

3) Personer som befinner seg i en stilling som gjør det mulig 
å påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen, er:

a) alle personer som er direkte involvert i den lovfestede 
revisjonen [oppdragsgruppen(*)], herunder:

i) revisjonspartnere(*), revisjonsledere og 
revisjonspersonale [revisjonsgruppen(*)],

ii) yrkesutøvere fra andre fagområder som er involvert 
i revisjonsoppdraget (f.eks. advokater, aktuarer, 
skattespesialister, informasjonsteknologispesialiste
r og spesialister i finansstyring),

iii) personer som utfører kvalitetskontroll eller har 
direkte tilsyn med revisjonsoppdraget,

b) alle personer som inngår i rapporteringslinjen(*) for 
den lovfestede revisjonen i et revisjonsselskap(*) eller 
et nettverk(*) som selskapet er medlem av,

c) alle personer i revisjonsselskapet eller dets nettverk 
som av andre årsaker kan befinne seg i en stilling som 
gjør det mulig å påvirke den lovfestede revisjonen.

3. Trusler mot og risikoer for uavhengigheten

1) Revisorers uavhengighet kan påvirkes av forskjellige typer 
trusler, herunder egeninteresse, selvrevisjon, partiskhet, 
fortrolighet eller tillit og skremsler.

2) Hvilket risikonivå som utgjør en fare for revisors 
uavhengighet, bestemmes ut fra omfanget av truslene, 
enkeltvis eller samlet, og truslenes innvirkning på revisors 
uavhengighet. For å bestemme dette, er det nødvendig å ta 
hensyn til de særlige omstendigheter i forbindelse med en 
bestemt lovfestet revisjon.

3) Ved vurdering av risikoen for revisors uavhengighet bør 
det tas behørig hensyn til både:

a) tjenester som er ytet til revisjonskunden i løpet av de 
senere årene, og forbindelser med revisjonskunden 
som fantes før oppnevnelsen som revisor,

b) tjenester som er ytet til revisjonskunden, og forbindelser 
med revisjonskunden i løpet av den lovfestede 
revisjonen.

4. Beskyttelsessystemer

1) Det bør innføres forskjellige typer beskyttelsestiltak – 
herunder forbud, begrensninger, andre tiltak og metoder 
samt opplysningsplikt – for å minske eller fjerne trusler 
mot revisorers uavhengighet (se avsnitt A.3).

2) Forekomsten og virkningen av ulike beskyttelsestiltak 
påvirker nivået på risikoen for at uavhengigheten settes i 
fare.

4.1 Beskyttelsestiltak i foretak som revideres

4.1.1  Styringsstrukturens innvirkning på vurderingen  
av risikoen for uavhengigheten

Revisoren bør undersøke om styringsstrukturen i det foretaket 
som revideres, omfatter de nødvendige beskyttelsestiltak 
for å møte eventuelle trusler mot revisors uavhengighet, 
samt anvendelsen av slike beskyttelsestiltak. Blant slike 
beskyttelsestiltak kan nevnes:

1) revisors utnevning av andre personer enn ledelsen i det 
foretaket som revideres,

2) tilsyn og kommunikasjon i det foretaket som revideres med 
hensyn til den lovfestede revisjonen og andre tjenester som 
ytes av revisjonsselskapet eller dets nettverk.

4.1.2 Styringsorganets involvering

1) Når et foretak av offentlig interesse har et styringsorgan (se 
nr. A.4.1.1), bør revisor minst én gang i året:

a) skriftlig underrette styringsorganet om:

  i) den samlede sum av honorarer som vedkommende 
selv, revisjonsselskapet og foretak som inngår i 
dets nettverk, har fakturert revisjonskunden og 
dennes tilknyttede selskaper for tjenesteyting i løpet 
av den aktuelle perioden. Den samlede summen 
bør fordeles på fire hovedkategorier av tjenester: (*) Termen er definert i ordlisten. 
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lovfestet revisjon, andre attestasjonstjenester, 
skatterådgivning og andre tjenester enn revisjon. 
Den siste kategorien bør inndeles i underkategorier 
når den består av elementer som skiller seg vesentlig 
fra hverandre. Inndelingen i underkategorier bør 
minst angi summen av honorarer for tjenester på 
følgende områder: finansiell IT, intern revisjon, 
verdsetting, rettstvister og rekruttering. For hver 
kategori og underkategori bør det foreligge en 
separat analyse av fakturerte beløp og avtalte beløp 
samt eksisterende forslag eller tilbud i forbindelse 
med framtidige tjenestekontrakter,

 ii) nærmere opplysninger om alle forbindelser 
mellom revisor selv, revisjonsforetaket og foretak 
som inngår i dets nettverk på den ene side og 
revisjonskunden og dennes tilknyttede foretak(*) 
på den annen side, og som revisor med rimelighet 
tror kan true hans/hennes uavhengighet og 
objektivitet,

iii) tilhørende beskyttelsestiltak som er gjennomført,

b) skriftlig bekrefte at han/hun ut fra et faglig synspunkt 
er uavhengig i henhold til lovgivningsmessige og 
faglige standarder, og at hans/hennes objektivitet ikke 
er brakt i fare, eller i motsatt fall erklære at hans/
hennes uavhengighet og objektivitet kan være i fare,

c) bestrebe seg på å drøfte disse spørsmålene med 
revisjonskundens styringsorgan.

2) Når en annen revisjonskunde enn et foretak av offentlig 
interesse har et styringsorgan, bør revisor undersøke om 
det er hensiktsmessig med tilsvarende tiltak.

4.2 Kvalitetssikring

Kvalitetssikringssystemer som oppfyller minstekravene i kom
misjonsrekommandasjonen om minstekrav til kvalitetssikring 
av lovfestet revisjon i Den europeiske union(1) er påkrevde 
mekanismer som bidrar til å sikre at revisorer oppfyller kravet 
om uavhengighet på medlemsstatsplan.

4.3 Revisors generelle beskyttelsestiltak

4.3.1 Eierskap til  og kontroll over revisjonsselskaper

Dersom revisor er et revisjonsselskap, skal minst et flertall av 
selskapets stemmeretter (50 % pluss én stemme) innehas av 
personer som har tillatelse til å foreta lovfestet revisjon i Den 
europeiske union [revisor(2)]. Vedtektene for revisoren bør 
 
 
 
 

 omfatte de nødvendige bestemmelser for å unngå at en aksjeeier 
som ikke er revisor, kan få kontroll over revisjonsselskapet(3).

4.3.2 Revisjonsselskapets interne beskyttelsessystem

1) Alle revisorer bør opprette og vedlikeholde et 
beskyttelsessystem som er en integrert del av vedkommendes 
overordnede ledelsesstruktur og interne kontrollstruktur.

2) Virkemåten til et slikt system bør være dokumentert slik 
at det kan omfattes av kvalitetssikringssystemer (se avsnitt 
A.4.2).

3) Beskyttelsessystemet til et revisjonsselskap bør i 
alminnelighet omfatte:

a) en uavhengighetspolitikk som er nedfelt skriftlig, og 
som angir gjeldende standarder for uavhengighet, 
trusler mot uavhengigheten samt tilhørende 
beskyttelsestiltak,

b) en aktiv og hurtig underretning om denne politikk og 
alle endringer av den til alle partnere, ledere og ansatte, 
herunder regelmessig opplæring om dette,

c) hensiktsmessige framgangsmåter som skal anvendes av 
partnere, ledere og ansatte for å overholde standardene 
for uavhengighet både rutinemessig og under visse 
særlige omstendigheter,

d) utpeking av yrkesutøvere innen revisjon på høyt 
nivå (partnere) med ansvar for å ajourføre 
uavhengighetspolitikken, underrette om ajourføringer 
i rett tid og føre tilsyn med at beskyttelsessystemet 
virker på en tilfredsstillende måte,

e) en rapport for hver revisjonskunde som oppsummerer 
konklusjonene fra vurderingen av truslene mot 
revisors uavhengighet med tilhørende risikovurdering. 
Rapporten bør inneholde resonnementet som ligger til 
grunn for konklusjonene. Dersom betydelige trusler er 
identifisert, bør rapporten inneholde et sammendrag av 
tiltak som er truffet, eller som vil bli truffet, for å unngå 
eller nøytralisere risikoen for uavhengigheten eller i 
det minste minske risikoen til et passende nivå, og

(*) Termen er definert i ordlisten. 
(1) K(2000) 3304 av 15.11.2000. 
(2) I dette avsnitt viser termen «revisor» til enhver fysisk eller juridisk person 

eller andre selskapsformer eller sammenslutninger som i henhold til 
bestemmelsene i åttende selskapsrettsdirektiv (84/253/EØF) er godkjent av 
medlemsstatene til å foreta lovfestet revisjon.

(3) Dette nummer får ikke anvendelse på revisjonsselskaper der de berørte 
medlemsstater i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav b) punkt ii) annet 
punktum i åttende direktiv ikke krever at flertallet av stemmerettene skal 
innehas av revisorer, og der alle aksjene er utstedt på navn og bare kan 
overdras med samtykke fra selskapet og/eller fra vedkommende nasjonale 
myndighet for godkjenning av revisorer.
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f) en intern kontroll av overholdelsen av 
beskyttelsestiltakene.

5. Offentliggjøring av honorarer

1) Dersom en revisor eller selskapet vedkommende er deltaker 
eller partner i, når det dreier seg om en fysisk person, har 
mottatt honorarer fra en revisjonskunde for tjenester 
(revisjon og andre tjenester enn revisjon) som er ytet i 
løpet av kundens regnskapsperiode, bør alle honorarene 
offentliggjøres på en egnet måte.

2) Medlemsstatene eller deres reguleringsmyndigheter bør 
kreve slik offentliggjøring når det reviderte årsoppgjøret 
til en revisjonskunde skal offentliggjøres i henhold til 
nasjonal lovgivning i medlemsstatene.

3) De samlede inntekter i form av honorarer bør fordeles på fire 
kategorier: lovfestet revisjon, andre attestasjonstjenester, 
skatterådgivning og andre tjenester enn revisjon. Den siste 
kategorien bør inndeles i underkategorier når den består 
av elementer som skiller seg vesentlig fra hverandre. 
Inndelingen i underkategorier bør minst angi summen av 
honorarer for tjenester på følgende områder: finansiell IT, 
intern revisjon, verdsetting, rettstvister og rekruttering. For 
hver kategori/underkategori bør det tilsvarende tallet for 
foregående regnskapsår angis. Endelig bør prosentandelen 
for hver kategori/underkategori i forhold til den samlede 
summen angis.

4) Ved lovfestet revisjon av konsoliderte årsoppgjør bør 
opplysninger om honorarer som revisor og personer 
som inngår i dennes nettverk har mottatt for tjenester 
ytet til revisjonskunden og dennes konsoliderte foretak, 
offentliggjøres i henhold til de samme regler.

B. SÆRLIGE OMSTENDIGHETER

1. Økonomiske interesser

1) En faktisk eller mulig, direkte eller indirekte økonomisk 
interesse i revisjonskunden eller dennes tilknyttede foretak, 
herunder alle finansielle derivater som er direkte knyttet til 
dette, er av en slik art at den kan utgjøre en trussel mot 
revisorens uavhengighet, når denne interessen tilhører 
revisoren eller en annen person som befinner seg i en 
stilling som gjør det mulig å påvirke resultatet av den 
lovfestede revisjonen (personer som nevnt i avsnitt A.2).

 Der er revisors ansvar å vurdere omfanget av alle slike 
trusler, undersøke om det finnes beskyttelsestiltak som kan 
minske den risiko som trusselen utgjør mot uavhengigheten, 
og treffe alle beslutninger han/hun anser som nødvendige, 
som f.eks. avståelse fra revisjonsoppdraget eller at den 
berørte person utelukkes fra revisjonsgruppen. Når det er 
aktuelt, og særlig ved foretak av offentlig interesse, må 
revisoren bestrebe seg på å involvere styringsorganet i 
denne prosessen.

2) En økonomisk interesse i revisjonskunden eller dennes 
tilknyttede foretak er uforenlig med revisors uavhengighet 
når:

a) revisoren, revisjonsselskapet, ethvert annet medlem 
av oppdragsgruppen eller rapporteringslinjen eller 
enhver partner i selskapet eller dets nettverk som 
arbeider i et «kontor»(*) som deltar i en vesentlig del 
av revisjonsoppdraget, har:

 i) en direkte økonomisk interesse i revisjonskunden, 
eller

 ii) en indirekte økonomisk interesse i revisjonskunden 
som er vesentlig for en av partene, eller

 iii) en (direkte eller indirekte) økonomisk interesse i 
kundens tilknyttede foretak som er vesentlig for en 
av partene,

b) en annen person som nevnt i avsnitt A.2, har en (direkte 
eller indirekte) økonomisk interesse i revisjonskunden 
eller dennes tilknyttede foretak som er vesentlig for en 
av partene.

 Berørte personer bør derfor ikke ha slike økonomiske 
interesser. Dersom en slik økonomisk interesse likevel 
er oppnådd som følge av en ekstern hendelse (arv, gave, 
sammenslåing av foretak eller selskaper osv.), bør den 
avhendes umiddelbart og senest én måned etter at den 
berørte person har fått kjennskap til og råderett over den 
økonomiske interessen. I mellomtiden er det nødvendig 
med ytterligere beskyttelsestiltak for å sikre revisorens 
uavhengighet. Disse kan blant annet omfatte en sekundær 
gransking av revisjonsarbeidet til den berørte person eller 
utelukkelse av vedkommende fra deltakelsen i viktige 
beslutninger i forbindelse med den lovfestede revisjonen 
av kunden.

3) Revisors uavhengighet kan også trues av en tilsynelatende 
ubetydelig økonomisk interesse i revisjonskunden eller 
dennes tilknyttede foretak. Risikoen vil være større og 
dermed muligens uakseptabel dersom interessen verken er 
ervervet eller innehas på normale kommersielle vilkår eller 
ikke er framforhandlet under fullstendig uavhengighet. 
Det er revisors ansvar å vurdere risikonivået i forbindelse 
med en slik interesse og sørge for at alle nødvendige tiltak 
treffes for å minske risikoen.

(*) Termen er definert i ordlisten. 
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2. Forretningsforbindelser

1) Forretningsforbindelser mellom revisoren, revisjons-
selskapet eller andre personer som befinner seg i en stilling 
som gjør det mulig å påvirke resultatet av den lovfestede 
revisjonen (personer som nevnt i avsnitt A.2) på den 
ene side, og revisjonskunden, dennes tilknyttede foretak 
eller ledelse på den annen side, kan innebære en trussel 
mot revisors uavhengighet som følge av egeninteresse, 
partiskhet eller skremsler.

2) Forretningsforbindelser eller forpliktelser til å inngå slike 
forbindelser bør forbys, med mindre de inngår i den 
normale forretningsvirksomhet og utgjør en ubetydelig 
trussel mot revisors uavhengighet.

 Når det er aktuelt, og særlig i forbindelse med foretak 
av offentlig interesse, bør revisor søke å drøfte med 
revisjonskundens styringsorgan alle situasjoner der det 
ikke er klart at en gitt forretningsforbindelse er av normal 
forretningsmessig art og utgjør en ubetydelig trussel mot 
revisorens uavhengighet.

3) Nummer 1 og 2 får ikke anvendelse på yting av lovfestede 
revisjonstjenester. Verken revisjonsselskapet eller foretak 
som inngår i dets nettverk, bør likevel yte lovfestede 
revisjonstjenester til:

a) en eier av revisjonsselskapet, eller

b) et foretak tilsluttet en slik eier, når eieren befinner 
seg i en stilling som gjør det mulig å påvirke 
revisjonsselskapets beslutninger med hensyn til den 
lovfestede revisjonsfunksjonen,

c) et foretak der en person med tilsyns- og ledelsesoppgaver 
befinner seg i en stilling som gjør det mulig å påvirke 
revisjonsselskapets beslutninger med hensyn til den 
lovfestede revisjonsfunksjonen(1).

3. Ansettelse hos revisjonskunden

1) Dobbel ansettelse både hos revisjonsselskapet (personer 
som nevnt i avsnitt A.2) og hos revisjonskunden eller 
dennes tilknyttede foretak bør være forbudt for personer 
som befinner seg i en stilling som gjør det mulig å påvirke 
resultatet av en lovfestet revisjon. Midlertidig utsending 
av personale(2) til en revisjonskunde eller et av dennes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tilknyttede foretak anses også som dobbel ansettelse. Når 
en ansatt hos et revisjonsselskap, som har arbeidet hos en 
revisjonskunde i forbindelse med utsending av personale, 
skal tilknyttes oppdragsgruppen for lovfestet revisjon 
av den aktuelle revisjonskunden, bør den ansatte ikke 
gis revisjonsansvar for oppgaver eller virksomhet som 
vedkommende utførte eller førte tilsyn med i løpet av 
utsendingsperioden (se også avsnitt B.5).

2) Når et medlem av oppdragsgruppen har til hensikt å forlate 
revisjonsselskapet for å gå over til en revisjonskunde, bør 
revisjonsselskapets politikk og framgangsmåter (se avsnitt 
A.3):

a) omfatte et krav om at medlemmer av en oppdragsgruppe 
umiddelbart skal underrette revisjonsselskapet dersom 
det oppstår en situasjon som innebærer at de kan bli 
ansatt hos revisjonskunden,

b) fastsette at et slikt medlem av oppdragsgruppen 
umiddelbart skal fjernes fra revisjonsoppdraget, og

c) omfatte en umiddelbar gransking av revisjonsarbeidet 
utført av medlemmet av oppdragsgruppen som har 
sagt opp eller sluttet, i den pågående og/eller (dersom 
det er aktuelt) seneste revisjonen. Granskingen bør 
utføres av en overordnet yrkesutøver innen revisjon. 
Dersom personen som går over til revisjonskunden, 
er en revisjonspartner eller en oppdragsansvarlig 
partner, bør granskingen utføres av en revisjonspartner 
som ikke har vært involvert i revisjonsoppdraget. 
(Dersom revisjonsselskapet på grunn av sin størrelse 
ikke har en partner som ikke har vært involvert i 
revisjonsoppdraget, kan det be om at granskingen 
utføres av en annen revisor eller rådspørre sitt faglige 
kontrollorgan.)

3) Når et tidligere medlem av oppdragsgruppen eller en 
annen person i rapporteringslinjen har gått over til 
en revisjonskunde, bør revisjonsselskapets politikk 
og framgangsmåter garantere at det ikke finnes noen 
forbindelser av betydning mellom revisjonsselskapet og 
vedkommende person. Dette omfatter følgende:

a) uansett om personen tidligere har vært involvert i 
revisjonsoppdraget, bør alle kapitalsaldoer og andre 
liknende økonomiske interesser være fullstendig 
avsluttet (herunder pensjonsytelser), med mindre de 
er gjort i henhold til forhåndsinngåtte avtaler som ikke 
kan påvirkes av gjenværende forbindelser mellom 
personen og revisjonsselskapet,

b) personen bør ikke lenger delta eller tilsynelatende delta 
i revisjonsselskapets forretningsmessige eller faglige 
virksomhet.

(1) Nr. 3 bokstav a) og b) får ikke anvendelse på revisjonsselskaper for hvilke 
de berørte medlemsstater i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav b) punkt ii) 
annet punktum i åttende direktiv ikke krever at flertallet av stemmerettene 
skal innehas av revisorer, og der alle aksjene er utstedt på navn og bare kan 
overdras med samtykke fra selskapet og/eller fra vedkommende nasjonale 
myndighet for godkjenning av revisorer, med mindre en kunde i et slikt 
selskap kan påvirke selskapets beslutninger på en slik måte at det innvirker 
på dets funksjon med hensyn til lovfestet revisjon.

(2) Personer som er ansatt i henhold til en avtale om utsending av personale, 
og som arbeider under kundens direkte tilsyn og ikke genererer 
regnskapsoperasjoner eller utarbeider originale data som ikke granskes og 
godkjennes av kunden.
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4) En revisjonspartner med en nøkkelfunksjon som forlater 
revisjonsselskapet for å inneha en viktig lederstilling(*) hos 
en revisjonskunde, vil anses for å skape en uakseptabel høy 
risiko for uavhengigheten. Det bør derfor gå minst to år før 
en revisjonspartner med en nøkkelfunksjon kan inneha en 
viktig lederstilling.

4. Lederrolle eller tilsynsrolle hos en revisjonskunde

1) En person som befinner seg i en stilling som gjør det mulig 
å påvirke resultatet av en lovfestet revisjon (personer 
som nevnt i avsnitt A.2), bør ikke være medlem av et 
ledelsesorgan (f.eks. et styre) eller et organ som utfører 
kontroll (f.eks. en revisjonskomité eller et kontrollorgan) 
hos en revisjonskunde. Personen bør heller ikke være 
medlem av et slikt organ i et foretak som indirekte eller 
direkte innehar mer enn 20 % av stemmerettene i kunden 
eller et foretak som kunden indirekte eller direkte innehar 
mer enn 20 % av stemmerettene i.

2) Når et tidligere medlem av oppdragsgruppen får en 
lederrolle eller en tilsynsrolle hos en revisjonskunde, får 
avsnitt B.3 nr. 3 og 4 anvendelse.

5. Ansettelse hos revisjonsselskapet

Når en direktør eller leder hos en revisjonskunde er blitt 
ansatt hos revisjonsselskapet, kan vedkommende ikke bli 
medlem av oppdragsgruppen i løpet av en toårsperiode etter at 
vedkommende har forlatt revisjonskunden. Dersom personen 
inngår i rapporteringslinjen, bør vedkommende ikke delta i 
noen viktige beslutninger med hensyn til et revisjonsoppdrag 
hos kunden eller noen av dennes tilknyttede foretak i 
løpet av toårsperioden etter at vedkommende har forlatt 
revisjonskunden. Dette kravet får også anvendelse på tidligere 
ansatte hos revisjonskunden, med mindre vedkommendes 
ansvar og oppgaver hos revisjonskunden var uten betydning 
for revisjonsfunksjonen.

6. Familiebånd og andre personlige forbindelser

1) En person som er revisor, bør ikke akseptere et 
revisjonsoppdrag dersom et nært familiemedlem:

a) har en høyere lederstilling hos revisjonskunden,

b) befinner seg i en stilling som gjør det mulig å øve 
direkte innflytelse på utarbeidingen av revisjonskundens 
regnskapsdokumenter eller årsoppgjør,

c) har en økonomisk interesse i revisjonskunden (se 
avsnitt B.1), med mindre interessen er ubetydelig, 
eller

d) har en forretningsforbindelse med revisjonskunden 
(se avsnitt B.2), med mindre forbindelsen inngår i den 
normale forretningsvirksomhet og utgjør en ubetydelig 
trussel mot revisors uavhengighet.

2) En person innenfor et revisjonsselskap eller 
et nettverk bør ikke utpekes til oppdrags- 
gruppen dersom et av vedkommendes nære 
familiemedlemmer oppfyller noen av kriteriene nevnt i 
nr. 1 bokstav a) til d). Det samme forbudet gjelder for en 
revisjonspartner som arbeider i et «kontor» der en annen 
partner har et nært familiemedlem som oppfyller disse 
kriteriene.

 Det bør treffes egnede beskyttelsestiltak for å sikre at 
en person som inngår i rapporteringslinjen, ikke deltar i 
beslutninger som er direkte knyttet til revisjonsoppdraget 
dersom et av vedkommendes nære familiemedlemmer 
oppfyller noen av kriteriene nevnt i nr. 1 bokstav a) til d) 
ovenfor, eller dersom vedkommende arbeider i et «kontor» 
der en annen partner har et nært familiemedlem som 
oppfyller disse kriteriene.

3) Revisoren bør vurdere om han/hun eller en annen person 
i oppdragsgruppen eller rapporteringslinjen, eller en annen 
person som arbeider i et «kontor» der revisoren selv 
eller en slik person arbeider, har andre nære personlige 
forbindelser som krever tilsvarende beskyttelsestiltak.

4) Vurderingen av fakta i forbindelse med en bestemt 
persons nære personlige forbindelser bør være basert på 
de kunnskaper som revisoren og den berørte person har. 
Sistnevnte bør ha ansvar for å underrette revisor om alle fakta 
eller omstendigheter som kan kreve beskyttelsestiltak for å 
minske en uakseptabelt høy risiko for uavhengigheten.

7. Andre tjenester enn revisjon

7.1 Allment

1) Når en revisor, et revisjonsselskap eller et 
foretak som inngår i dets nettverk, yter andre 
tjenester enn lovfestet revisjon (andre tjenester enn revisjon) 
til en revisjonskunde eller et av dennes tilknyttede foretak, 
må revisorens alminnelige beskyttelsessystem (se avsnitt 
A.4.3) sikre at:

a) personer som er ansatt hos revisjonsselskapet 
eller et foretak som inngår i dets 
nettverk, ikke treffer beslutninger eller deltar i 
beslutningstaking på vegne av revisjonskunden, et av 
dennes tilknyttede foretak eller dens ledelse samtidig 
som de yter andre tjenester enn revisjon, og

(*) Termen er definert i ordlisten. 
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b) når det gjenstår en risiko for uavhengigheten som 
skyldes særlige trusler som følger av tjenestens art, 
skal denne risikoen minskes til et akseptabelt nivå.

2) Selv om han/hun ikke er involvert i beslutningstakingen 
hos revisjonskunden eller et av dennes tilknyttede foretak, 
bør revisoren blant annet vurdere hvilket av følgende 
beskyttelsestiltak som særlig kan minske den gjenværende 
trusselen mot uavhengigheten:

a) ordninger for å minske risikoen knyttet til selvrevisjon 
gjennom å dele opp ansvaret og kunnskapene i 
forbindelse med spesifikke andre oppdrag enn 
revisjon,

b) rutinemessig melding av revisjonsoppdrag og andre 
oppdrag enn revisjon til personer i revisjonsselskapet 
eller nettverket som har ansvar for å sikre uavhengighet, 
herunder en oversikt over pågående virksomhet,

c) sekundær gransking av den lovfestede revisjonen, som 
utføres av en revisjonspartner som ikke er involvert 
i tjenesteyting til revisjonskunden eller et av dennes 
tilknyttede foretak, eller

d) ekstern gransking som utføres av en annen revisor, 
eller rådspørring av det faglige kontrollorgan.

3) Når det er aktuelt, og særlig med hensyn til kunder som er 
foretak av offentlig interesse, bør revisoren bestrebe seg 
på å drøfte ytingen av andre tjenester enn revisjon til en 
revisjonskunde eller et av dennes tilknyttede foretak med 
kundens styringsorgan (se avsnitt A.4.1.2).

7.2 Eksempler – analyser av spesifikke situasjoner

7.2.1 Utarbe id ing  av  regnskapsdokumenter  og 
årsoppgjør

1) Det foreligger en trussel knyttet til selvrevisjon når 
en revisor, et revisjonsselskap, et foretak i et nettverk 
eller en partner, leder eller ansatt hos et slikt selskap 
eller foretak deltar i utarbeidingen av revisjonskundens 
regnskapsdokumenter eller årsoppgjør. Omfanget av 
trusselen avhenger av i hvor stor grad disse personer er 
involvert i prosessen og av graden av offentlig interesse.

2) Trusselen knyttet til selvrevisjon anses alltid for å være for 
omfattende til at det er mulig å delta i utarbeidingen, med 
mindre bidraget bare er av teknisk eller mekanisk art og 
rådene som gis bare er informative.

3) Når det gjelder lovfestet revisjon av kunder som er foretak 
av offentlig interesse, anses imidlertid all annen slik 
bistand enn den som omfattes mandatet for den lovfestede 
revisjonen, for å skape en uakseptabelt høy risiko for 
uavhengigheten, og den bør derfor forbys.

7.2.2  Utforming og innføring av økonomiske infor
masjonsteknologisystemer

1) Tjenesteyting fra en revisor, et revisjonsselskap 
eller et foretak i dets nettverk til en revisjons- 
kunde som omfatter utforming og innføring av økonomiske 
informasjonsteknologisystemer som brukes til å generere 
opplysninger som inngår i revisjonskundens årsoppgjør, 
kan gi opphav til en trussel knyttet til selvrevisjon.

2) Omfanget av trusselen knyttet til selvrevisjon anses å være 
for omfattende til at det kan være tillatt for en revisor, 
et revisjonsselskap eller et foretak i dets nettverk å yte 
tjenester i forbindelse med økonomiske informasjons-
teknologisystemer, med mindre:

a) revisjonskundens ledelse avgir en skriftlig erklæring 
om at den påtar seg ansvaret for det alminnelige 
internkontrollsystemet,

b) revisoren har forsikret seg om at revisjonskundens 
ledelse ikke først og fremst baserer seg på de 
økonomiske informasjonsteknologisystemene når den 
avgjør om internkontrollsystemene og de økonomiske 
rapporteringssystemene er tilstrekkelige,

c) prosjektet med utforming av et slikt økonomisk infor-
masjonsteknologissystem bygger på spesifikasjoner 
som er fastsatt av revisjonskundens ledelse, og

d) tjenestene i forbindelse med økonomiske informasjons-
teknologisystemer ikke utføres som en totalentreprise 
(dvs. et oppdrag bestående av programutforming, 
maskinvarekonfigurasjon og innføring av begge 
disse), med mindre revisjonskunden eller dens ledelse 
uttrykkelig bekrefter i den skriftlige erklæringen som 
kreves i henhold til bokstav a), at den påtar seg 
ansvaret for:

 i) utforming, innføring og vurdering, herunder alle 
beslutninger om dette, og

ii) drift av systemet, herunder de data som brukes 
eller genereres av systemet.

Disse bestemmelser skal ikke begrense de tjenester som en 
revisor, et revisjonsselskap eller et medlem av dets nettverk 
yter i forbindelse med vurdering, utforming og gjennomføring 
av intern regnskapskontroll og risikostyringskontroll, forutsatt 
at disse personer ikke fungerer som ansatte eller utøver 
lederfunksjoner.
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3) I tilfeller som ikke er forbudt i henhold til 
nr. 2, bør revisor likevel vurdere om det er 
behov for ytterligere beskyttelsestiltak for å minske en 
gjenværende trussel knyttet til selvrevisjon, og særlig 
vurdere om tjenester som omfatter utforming og innføring 
av økonomiske informasjonsteknologissystemer, bare bør 
ytes av en ekspertgruppe med et annet personale (herunder 
oppdragsansvarlig partner) og andre rapporteringslinjer 
enn oppdragsgruppens.

7.2.3 Vurderingstjenester

1) Det foreligger en trussel knyttet til selvrevisjon når en 
revisor, et revisjonsselskap, et foretak i et nettverk eller 
en partner, leder eller ansatt hos et slikt selskap eller 
foretak yter vurderingstjenester til en revisjonskunde som 
resulterer i utarbeiding av en vurdering som skal inngå i 
kundens årsoppgjør.

2) Omfanget av trusselen knyttet til selvrevisjon anses å 
være for omfattende til at det kan være tillatt å yte 
vurderingstjenester som resulterer i vurdering av beløp som 
er vesentlige i forhold til årsoppgjøret, og der vurderingen 
innebærer en betydelig grad av subjektivitet som følge av 
den aktuelle postens art.

3) I tilfeller som ikke er forbudt i henhold til 
nr. 2, bør revisor likevel vurdere om det er 
behov for ytterligere beskyttelsestiltak for å minske 
en gjenværende trussel knyttet til selvrevisjon, og 
særlig vurdere om vurderingstjenester bare bør ytes 
av en ekspertgruppe med et annet personale (herunder 
oppdragsansvarlig partner) og andre rapporteringslinjer 
enn oppdragsgruppens.

7.2.4 Deltakelse i revisjonskundens interne revisjon

1) Selvrevisjonstrusler kan oppstå under visse omstendigheter 
når en revisor, et revisjonsselskap eller foretak i et nettverk 
yter interne revisjonstjenester til en revisjonskunde.

2) For å minske trusselen knyttet til selvrevisjon ved deltakelse 
i intern revisjon hos en revisjonskunde, bør revisor:

a) forsikre seg om at revisjonskundens ledelse eller 
styringsorgan hele tiden har ansvar for

i) det samlede internkontrollsystemet (dvs.  
opprettelse og vedlikehold av interne  
kontroller, herunder daglige kontroller og prosesser 

i forbindelse med godkjenning, utføring og 
bokføring av regnskapstransaksjoner),

ii) fastsettelse av omfanget av, risikoen ved og 
hyppigheten av den interne revisjon som skal 
utføres, og

iii) vurderinger og beslutninger på grunnlag av 
resultater og anbefalinger som følger av den interne 
revisjonen eller den lovfestede revisjonen.

  Dersom revisor ikke er overbevist om at dette er 
tilfellet, bør verken han/hun eller revisjonsselskapet 
eller noe foretak i dets nettverk delta i revisjonskundens 
interne revisjon.

b) ikke godta resultatet av en intern revisjon med 
henblikk på anvendelse i en lovfestet revisjon uten 
tilstrekkelig gransking. Dette omfatter en etterfølgende 
ny gransking av den aktuelle lovfestede revisjonen av 
en revisjonspartner som verken har vært involvert i den 
lovfestede revisjonen eller i den interne revisjonen.

7.2.5 Handling på vegne av revisjonskunden ved 
tvisteløsning

1) Det oppstår en trussel knyttet til partiskhet 
når en revisor, et revisjonsselskap, et 
foretak i et nettverk eller en partner, leder eller ansatt 
hos et slikt selskap eller foretak handler på vegne 
av revisjonskunden ved løsning av en konflikt eller 
en tvist. Det kan også oppstå en trussel knyttet til 
selvrevisjon når en slik tjeneste omfatter en vurdering 
av revisjonskundens muligheter for å vinne saken, 
og på den måten påvirker beløpene som skal inngå i 
årsoppgjøret.

2) Omfanget av trusselen knyttet til partiskhet og selvrevisjon 
anses å være for omfattende til at det kan være tillatt 
for en revisor, et revisjonsselskap eller et foretak i 
et nettverk eller en partner, leder eller ansatt hos et 
slikt selskap eller foretak å handle på vegne av en 
revisjonskunde ved løsning av en tvist som omfatter 
spørsmål som med rimelighet kan forventes å ha 
vesentlig innvirkning på kundens årsoppgjør, og der 
den aktuelle saken innebærer en betydelig grad av 
subjektivitet.

3) I tilfeller som ikke er forbudt i henhold til 
nr. 2, bør revisor likevel vurdere om det er 
behov for ytterligere beskyttelsestiltak for å minske en 
gjenværende trussel knyttet til partiskhet. Dette kan 
omfatte bruk av personale (herunder oppdragsansvarlig 
partner) som ikke er tilknyttet revisjonsoppdragsgruppen 
og som har andre rapporteringslinjer enn denne.
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7.2.6 Rekruttering til  ledelsen

1) Når en revisor, et revisjonsselskap, et foretak 
i et nettverk eller en partner, leder eller 
ansatt hos et slikt selskap eller foretak er involvert 
i rekruttering av medlemmer av ledelsen eller 
nøkkelpersonale for revisjonskunden, kan det oppstå ulike 
former for trusler mot uavhengigheten. Disse kan omfatte 
egeninteressetrusler, trusler knyttet til tillit eller trusler 
knyttet til skremsler.

2) Før revisoren aksepterer å bistå i rekrutteringen av ledere 
eller nøkkelpersonale, bør han/hun vurdere nåværende 
og framtidige trusler mot sin uavhengighet som kan 
oppstå. Han/hun bør deretter vurdere hensiktsmessige 
beskyttelsestiltak for å minske slike trusler.

3) Ved rekruttering av personale til nøkkelstillinger innen 
økonomi og administrasjon er trusselen mot revisors 
uavhengighet svært høy. Revisor bør derfor nøye vurdere 
om det kan finnes omstendigheter der selv utarbeiding 
av en liste over mulige kandidater til slike stillinger kan 
skape en uakseptabelt høy risiko for uavhengigheten. 
Når det gjelder lovfestet revisjon av foretak av offentlig 
interesse, vil risikoen for uavhengigheten anses å være for 
høy til at det kan være tillatt å utarbeide en slik liste over 
kandidater.

4) I alle tilfeller bør beslutningen om hvem som skal ansettes, 
alltid treffes av revisjonskunden.

8. Revisjonshonorarer og honorarer for  
andre tjenester enn revisjon

8.1 Resultatavhengige honorarer

1) Avtaler om honorarer for revisjonsoppdrag der 
vederlagsbeløpet avhenger av resultatet av tjenesten som 
ytes, gir opphav til trusler knyttet til egeninteresse og 
partiskhet som anses for å skape en uakseptabelt høy risiko 
for uavhengigheten. Det er derfor et krav at:

a) revisjonsoppdrag aldri bør aksepteres mot resultatav- 
hengige honorarer,og

b) for å unngå enhver mistanke om at honoraret er 
resultatavhengig, må beregningsgrunnlaget for 
honorarer for lovfestet revisjon avtales på forhånd hvert 
år, med en variasjonsmargin for å ta hensyn til uforutsette 
faktorer i forbindelse med revisjonsarbeidet.

2) Trusler mot uavhengigheten kan også oppstå gjennom 
avtaler om resultatavhengige honorarer for andre tjenester 
enn revisjon, som revisoren, revisjonsselskapet eller et 
foretak i dets nettverk yter til en revisjonskunde eller et av 
dennes tilknyttede foretak. Revisorens beskyttelsessystem 
(se avsnitt A.4.3.2) bør derfor sikre at:

a) det aldri inngås slike avtaler uten at det først  
foretas en vurdering av risikoen for uavhengigheten  
som slike avtaler kan skape, og uten å forsikre seg om at 
det finnes tilstrekkelige beskyttelsestiltak som kan minske 
risikoen til et akseptabelt nivå, og

b) med mindre revisor er overbevist om at eksisterende 
beskyttelsestiltak er tilstrekkelige til å minske risikoen for 
uavhengigheten, revisor enten må avslå andre oppdrag enn 
revisjon eller trekke seg fra den lovfestede revisjonen for å 
kunne påta seg andre tjenester enn revisjon.

8.2 Forholdet mellom samlede honorarer og samlede 
inntekter

1) Enhver form for tjeneste (revisjonstjenester 
og andre tjenester enn revisjon) som ytes av 
en revisor, et revisjonsselskap eller et nettverk til en 
revisjonskunde eller dennes tilknyttede foretak, bør ikke 
kunne skape en økonomisk avhengighet av revisjonskunden 
eller kundegruppen, verken faktisk eller tilsynelatende.

2) Økonomisk avhengighet anses for å forekomme når de 
samlede honorarer (for revisjonstjenester og andre tjenester 
enn revisjon) som et revisjonsselskap eller et nettverk 
mottar eller kommer til å motta fra en revisjonskunde 
og dennes tilknyttede foretak, utgjør en unormalt høy 
prosentandel av de samlede årlige inntekter i løpet av en 
femårsperiode.

3) Revisor bør også vurdere om det finnes honorarforbindelser 
til en revisjonskunde og dennes tilknyttede foretak som 
tilsynelatende skaper en økonomisk avhengighet i forhold 
til en person som befinner seg i en stilling som gjør det 
mulig å påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen 
(personer som nevnt i avsnitt A.2).

4) I alle tilfeller bør revisor, revisjonsselskapet eller 
nettverket kunne påvise at det ikke finnes noen økonomisk 
avhengighet i forhold til en bestemt revisjonskunde eller 
dennes tilknyttede foretak.

8.3 Honorarer som har forfalt til betaling

Når honorarer for revisjonstjenester eller andre tjenester 
enn revisjon har forfalt til betaling for lenge siden, eller det 
utestående beløpet eller summen av dette og honorarer for 
pågående oppdrag kan anses som et betydelig lån (se også avsnitt 
B.2), anses trusselen knyttet til egeninteresse mot revisorens 
uavhengighet for å være så betydelig at vedkommende ikke 
bør akseptere nye oppdrag fra samme kunde eller, når det er 
mulig eller hensiktsmessig, bør trekke seg fra det pågående 
lovfestede revisjonsoppdraget. Situasjonen bør granskes på ny 
av en partner som ikke har vært involvert i tjenesteytingen til 
den aktuelle kunden eller, når dette ikke er mulig, av en ekstern 
revisor eller framlegges for det faglige kontrollorgan.
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8.4 Prisfastsetting

En revisor må kunne påvise at honoraret for et revisjonsoppdrag 
er tilstrekkelig til å dekke det antall timer som kreves 
for oppdraget og kvalifisert personale samt den tid som 
kreves for å oppfylle revisjonsstandarder, retningslinjer og 
framgangsmåter for kvalitetssikring. Revisor bør også kunne 
påvise at de tildelte ressurser minst svarer til ressursene som 
ville ha blitt tildelt for et annet lignende arbeid.

9. Tvist

1) Det kan oppstå trusler knyttet til både egeninteresse 
og partiskhet når det foreligger en tvist, eller en tvist 
forventes å oppstå, mellom revisor, revisjonsselskap eller 
en annen person som befinner seg i en stilling som gjør 
det mulig å påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen 
(personer som nevnt i avsnitt A.2), og en revisjonskunde 
eller dennes tilknyttede foretak. Det må tas hensyn til alle 
revisjonstjenester og andre tjenester enn revisjon som ytes 
til kunden, ved vurdering av slike trusler.

2) Når en revisor ser at en slik trussel kan oppstå, bør han/hun 
drøfte saken med revisjonskundens styringsorgan eller, 
dersom det ikke finnes et slikt organ, med sitt faglige 
kontrollorgan. Truslene mot revisors uavhengighet kan 
antas å bli betydelige dersom det er stor sannsynlighet 
for en tvist som er av vesentlig betydning for en av de 
berørte parter, eller som stiller spørsmål ved en tidligere 
lovfestet revisjon, eller dersom det pågår en vesentlig 
tvist. Revisoren bør innstille sine handlinger så snart 
slike omstendigheter framkommer, med forbehold for 
internrettslige bestemmelser.

10. Overordnet personale som har arbeidet  
i en lang periode

1) Det kan oppstå trusler knyttet til tillit eller fortrolighet 
når enkelte medlemmer av oppdragsgruppen har arbeidet 
jevnlig og over lang tid med lovfestet revisjon for en 
revisjonskunde, særlig når det dreier seg om revisjonskunder 
som er foretak av offentlig interesse.

2) For å minske disse truslene i forbindelse med revisjon av 
et foretak av offentlig interesse, skal revisor være forpliktet 
til:

a) minst å bytte ut revisjonspartnere med nøkkel-
funksjoner(*) som er medlemmer av oppdragsgruppen 
(herunder oppdragsansvarlig partner), innen sju år 
etter at de er blitt med i oppdragsgruppen. Det bør ikke 
være tillatt for revisjonspartnere med nøkkelfunksjoner 
som er erstattet, å vende tilbake til oppdraget for 
revisjonskunden før det har gått minst to år fra de ble 
erstattet, og

b) å vurdere risikoen for uavhengigheten som kan 
oppstå når andre medlemmer av oppdragsgruppen 
har vært involvert lenge, og vedta hensiktsmessige 
beskyttelsestiltak for å minske risikoen for 
uavhengigheten til et akseptabelt nivå.

3) Når det gjelder andre revisjonskunder enn foretak av 
offentlig interesse, bør også framgangsmåtene fastsatt i nr. 
2 ovenfor får anvendelse. Når imidlertid revisjonsselskapet 
ikke kan sørge for rotasjon av revisjonspartnere med 
nøkkelfunksjoner, bør revisor bestemme hvilke andre 
beskyttelsestiltak som bør vedtas for å minske risikoen for 
uavhengigheten til et akseptabelt nivå.

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. mai 2002.

  For Kommisjonen

  Frederik BOLKESTEIN

  Medlem av Kommisjonen

(*) Termen er definert i ordlisten.
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VEDLEGG

Kommentarene nedenfor gir ytterligere retningslinjer for tolkning av de grunnleggende prinsipper som er fastsatt i 
rekommandasjonen.

A. ALMINNELIG RAMME

Den grunnleggende prøven for å avgjøre virkningen av den metode som en revisor velger for å minske trusler mot 
og risikoer for sin uavhengighet i forbindelse med et bestemt revisjonsoppdrag, er om en fornuftig og informert 
tredjemann, som kjenner alle relevante fakta og omstendigheter i forbindelse med et bestemt revisjonsoppdrag, vil 
konkludere med at revisoren foretar en objektiv og upartisk vurdering i alle saker som han står overfor.

Revisoren bør ha en klar forståelse av hva som menes med objektivitet, som er en innstilling, og uavhengighet både 
når det gjelder fakta og i det ytre. Stilt overfor spørsmålet om han/hun kan foreta en objektiv og uavhengig revisjon, 
bør revisor derfor ta hensyn til en rekke faktorer. Disse bør omfatte rekken av personer, medregnet revisoren selv, som 
kan påvirke resultatet av den aktuelle revisjonen, om det finnes eksisterende eller mulige trusler eller risikoer som 
en fornuftig og informert tredjemann vil kunne anse for å utgjøre en fare for revisorens uavhengighet, samt hvilket 
beskyttelsessystem som vil fjerne eller minske slike trusler eller risikoer og bevise vedkommendes uavhengighet. I 
enkelte tilfeller vil det eneste beskyttelsestiltaket som med sikkerhet vil bevise revisors uavhengighet, være å avstå fra 
visse forbindelser med revisjonskunden.

1. OBJEKTIVITET, INTEGRITET OG UAVHENGIGHET

Offentlighetens forståelse av de yrkesetiske krav som gjelder for revisorer, er en forutsetning for dens tillit til at lovfestet 
revisjon utføres i offentlighetens interesse, at reviderte årsoppgjør er pålitelige og at revisorer er i stand til å spille sin 
riktige rolle i revisjonsprosessen. Dette omfatter også en forståelse av hvordan det er mulig å kontrollere at slike krav 
oppfylles. Det er derfor viktig med en felles forståelse av hva som menes med «kravet om revisors uavhengighet»(1), 
hvordan dette henger sammen med yrkesetiske krav om «objektivitet og integritet»(2) og hvordan og i hvilken grad det 
er mulig å foreta en objektiv vurdering av om disse kravene er oppfylt.

Det endelige målet med lovfestet revisjon er å komme fram til en objektiv uttalelse i revisjonsberetningen. Den viktigste 
måten revisoren kan bevise at han/hun kan avgi en slik uttalelse på, er ved å påvise at han/hun foretar revisjonen på 
en objektiv måte. For å klare dette, må han opptre med rettferdighet, intellektuell ærlighet og integritet (som medfører 
likebehandling og oppriktighet) og uten interessekonflikter som kan bringe hans/hennes integritet i fare.

Verken objektivitet eller integritet er lett å prøve eller kontrollere eksternt. Medlemsstatene og utøverne av lovfestet 
revisjon har imidlertid utviklet regler og retningslinjer som understreker disse overordnede prinsipper og tydeliggjør 
revisorenes ansvar.

Kravet om at revisor skal være uavhengig, gjelder både:

– uavhengighet i tanke, dvs. en innstilling der det tas hensyn til alle omstendigheter 
som er relevante for det aktuelle arbeidet, men ingen andre, og

– ytre uavhengighet, dvs. at fakta og omstendigheter som er av så stor betydning at en fornuftig og informert 
tredjemann ville stille spørsmål ved revisorens evne til å opptre på en uavhengig måte, unngås.

En revisors uavhengighet kan kontrolleres gjennom først å granske den situasjon vedkommende befinner seg i, særlig 
alle forbindelser og interesser som er relevante for vedkommendes arbeid.

Uavhengighet er ikke en absolutt standard som en revisor må oppnå, fri fra alle økonomiske, finansielle og andre 
forbindelser som kan medføre noen form for avhengighet. En slik tilstand er åpenbart umulig, siden alle på en eller 
annen måte er avhengig av eller har forbindelser til andre personer.

(1) Se artikkel 24 i åttende rådsdirektiv om selskapsrett som fastsetter at medlemsstatene skal kreve at revisorer skal være uavhengige 
i samsvar med lovgivningen i den medlemsstat som krever revisjon.

(2) Se også artikkel 23 i åttende rådsdirektiv om selskapsrett som fastsetter at medlemsstatene skal kreve at revisorer skal foreta 
lovfestet revisjon med faglig integritet.
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Ikke desto mindre er det mulig å kontrollere om en revisor oppfyller kravet om uavhengighet gjennom tilsyn: Først 
granskes situasjonen som revisoren befinner seg i, særlig alle forbindelser og interesser som har forbindelse med 
vedkommendes arbeid. Deretter undersøkes det om slike forbindelser eller interesser ville ha fått en fornuftig og 
informert tredjemann, som kjenner alle omstendigheter, til å konkludere med at revisoren er uavhengig, dvs. i stand 
til å foreta en objektiv og upartisk vurdering i alle spørsmål som reiser seg i forbindelse med revisjonsoppdraget. I 
denne betydning kan uavhengighet anses å representere integritet og objektivitet og kan kontrolleres av en fornuftig 
og informert tredjemann.

2. ANSVAR OG OMFANG

Ansvar

Det er i alminnelighet revisors ansvar, enten denne er en fysisk eller juridisk person, å følge nasjonal lovgivning og 
nasjonale yrkesregler som gjelder for lovfestet revisjon. Dette omfatter regler om uavhengighet.

I forbindelse med en bestemt lovfestet revisjon er det den som er utnevnt til revisor, som har ansvar for å sikre at kravet 
om revisors uavhengighet er oppfylt. Dette kravet gjelder ikke bare for vedkommende selv og den organisasjon som 
utgjør revisjonsselskapet (idet det forutsettes at denne ikke er samme juridiske person som revisor), men også for alle 
andre personer som befinner seg i en stilling som gjør det mulig å påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen.

En revisor, eller – dersom revisoren er en fysisk person – det revisjonsselskap som foretar revisjonen, bør ha 
hensiktsmessige systemer som gjør det mulig å treffe alle rimelige tiltak for å sikre at personer i selskapet følger 
selskapets politikk og metoder for uavhengighet (se også avsnitt A. 4.3). Disse systemene kan blant annet omfatte den 
interne organisasjonen, arbeidsavtaler og sanksjoner.

Dersom en revisor er medlem av et nettverk, bør han/hun treffe alle rimelige tiltak for å sikre at foretak i dette 
nettverket, deres eiere, aksjeeiere, partnere, ledere og ansatte følger reglene om uavhengighet som gjelder i den stat der 
revisoruttalelsen skal avgis. Dette kan f.eks. oppnås gjennom:

– kontraktsfestede avtaler som gjør det mulig for revisoren å innføre regler om 
uavhengighet for selskaper som er medlemmer av vedkommendes nettverk, og deres partnere(*), ledere og ansatte 
med hensyn til en bestemt revisjonskunde, herunder framgangsmåter for kvalitetskontroll mellom selskapene og 
mulighet for ekstern kvalitetskontroll,

– å gi selskapene i som er medlemmer av vedkommendes nettverk, regelmessige opplysninger om revisjonskunder 
og kreve at disse selskapene gir regelmessige opplysninger om sine egne forretningsforbindelser og økonomiske 
forbindelser med slike kunder. Denne informasjonsutvekslingen er nødvendig for å avdekke alle forbindelser som 
kan finnes mellom medlemmer av revisorens nettverk og en revisjonskunde og dennes tilknyttede foretak, som kan 
påvirkes av revisorens uavhengighetspolitikk,

– obligatorisk samråd mellom selskaper i alle tilfeller der det hersker tvil om revisorens uavhengighet kan bringes i 
fare av revisjonskundens forbindelser med et selskap som er medlem av revisorens nettverk.

Disse virkemidlene kan også være hensiktsmessige for å sikre uavhengighet i situasjoner der underleverandører eller 
agenter for revisoren eller revisjonsselskapet, som ikke er medlemmer av nettverket, er involvert i revisjonen.

Når det gjelder revisjonsoppdrag der revisor er et revisjonsselskap, er det i alminnelighet den oppdragsansvarlige 
partneren(*) som har ansvar for å bestemme hvilke personer som omfattes av kravet om uavhengighet, og hvilke 
virkemidler og regler som det kan være hensiktsmessig å anvende på dem. Denne person må kunne foreta egnede 
faglige vurderinger for å fullføre denne oppgaven siden det er vedkommendes ansvar å vurdere om kravet om 
uavhengighet er oppfylt eller ikke. Personen bør også underrettes om alle forbindelser som berører revisjonen, eller 
andre forbindelser som revisoren, revisjonsselskapet eller nettverket har med kunden (se også «Revisjonsselskapets 
uavhengighetspolitikk» under avsnitt A.4.3.2).

(*) Termen er definert i ordlisten.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 16/392 2.4.2005

Bestemmelse av omfang

En revisor må erkjenne at trusler mot hans/hennes uavhengighet ikke bare kan oppstå gjennom egne forbindelser med 
revisjonskunden, men også gjennom direkte eller indirekte forbindelser med andre personer og selskaper innenfor 
vedkommendes praksis og i revisjonsmiljøet. Revisoren må vurdere faktiske og mulige trusler som stammer fra 
kundens forbindelser med fysiske og juridiske personer i oppdragsgruppen, revisjonsselskapet og eventuelle nettverk 
selskapet er medlem av. Revisoren må også ta hensyn til forbindelser med andre personer som underleverandører eller 
agenter for revisjonsselskapet eller revisjonskunden, herunder slike som er engasjert i andre saker enn revisjon. Kort 
sagt må han/hun identifisere alle personer som befinner seg i en stilling som gjør det mulig å påvirke resultatet av den 
lovfestede revisjonen.

Når en revisor vurderer omfanget av personer som bør omfattes av kravet om uavhengighet, må han/hun ta hensyn til 
en rekke faktorer. Disse kan omfatte revisjonskundens størrelse og juridiske og organisatoriske struktur samt størrelsen, 
strukturen og den interne organisasjonen til revisjonsselskapet og eventuelle nettverk selskapet er medlem av. Revisoren 
bør også ta hensyn til mengden og arten av tjenestene som revisjonsselskapet eller et selskap som er medlem av dets 
nettverk, yter til revisjonskunden.

F.eks. når det gjelder et lite revisjonsselskap med fire eller fem partnere som er revisor for et foretak med tre filialer 
innenfor samme medlemsstat, vil reglene om uavhengighet normalt få anvendelse på følgende personer:

– den oppdragsansvarlige partneren, revisjonsgruppen og alle partnere innenfor deres rapporteringslinje,

– alle partnere med ansvar for andre tjenester enn revisjon, og som ytes til samme kunde, og

– alle andre personer i selskapet som befinner seg i, eller som kan anses å befinne seg i, en stilling som gjør det mulig 
å påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen.

Dersom imidlertid revisoren for et mellomstort flernasjonalt selskap er et selskap som er medlem av et nettverk, kan 
reglene om uavhengighet omfatte:

– den oppdragsansvarlige partneren og revisjonsgruppen hos revisoren,

– alle partnere og medlemmer av revisjonsgruppen i samme selskap eller i et annet selskap i nettverket, som deltar 
i revisjonen av kundens virksomhet i utlandet, herunder alle personer i sentraliserte tjenester eller spesialgrupper 
som bidrar til dette arbeidet,

– alle partnere i samme selskap eller i et annet selskap i nettverket som deltar i ytingen av andre tjenester enn revisjon 
til kunden,

– alle partnere innenfor rapporteringslinjen (enten i den stat der revisoruttalelsen skal avgis, eller i en annet stat der 
det utføres revisjonsarbeid eller annet arbeid enn revisjon for revisjonskunden) og

– alle andre personer i selskapet eller i et annet selskap i nettverket som befinner seg i en stilling som gjør det mulig 
å påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen.

I begge tilfeller gjelder kravene om uavhengighet på samme måte for alle som omfattes av dem; forskjellen ligger i 
antallet personer som revisoren må vurdere å anvende kravene på.

Personer utenfor oppdragsgruppen eller rapporteringslinjen

Revisoren bør i tillegg vurdere andre personer som kan påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen, selv om disse 
ikke er med i oppdragsgruppen eller inngår i rapporteringslinjen. Dette kan omfatte:

– eiere eller aksjeeiere i revisjonsselskapet med mulig innflytelse som følge av betydelige stemmeretter. Når det 
f.eks. finnes bare noen få eiere eller aksjeeiere i et revisjonsselskap, kan hver eier eller aksjeeier anses å befinne 
seg i en stilling som gjør det mulig å påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen,

– personer med tilsynsansvar eller direkte lederansvar for revisjonsfunksjonen på flere nivåer på  
et sted der medlemmer av revisjonsgruppen er ansatt,

– andre revisjonspartnere eller andre partnere med mulig innflytelse som følge av arbeidsforholdet til et medlem 
av revisjonsgruppen. Avhengig av faktorer som størrelsen og den interne organiseringen av kontoret, avdelingen, 
revisjonsselskapet eller til og med nettverket, kan alle partnere i slike foretak anses å befinne seg i en stilling som 
gjør det mulig å påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen.
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Revisoren må også kontrollere om det kan finnes personer utenfor revisjonsselskapet eller dets nettverk, som på grunn 
av sine forbindelser med personer i selskapet eller gruppen, har eller kan anses å ha mulighet til å påvirke resultatet av 
den lovfestede revisjonen. Eksempler på slike kan være:

– familiemedlemmer eller andre nære personlige kontakter til medlemmer av 
oppdragsgruppen eller rapporteringslinjen som har betydelige økonomiske interesser i revisjonskunden, eller som 
har en nøkkelstilling hos kunden eller et foretak med betydelige interesser i denne (se avsnitt B.6),

– personer eller foretak som har betydelige forretningsforbindelser med enten revisoren og vedkommendes selskap 
eller revisjonskunden. Disse kan være større leverandører, kunder eller entreprenører.

Det er revisorens oppgave å identifisere personer i revisjonsselskapet eller i nettverket hvis deltakelse i revisjonsoppdraget 
kan påvirkes, enten faktisk eller i det ytre, av en slik ekstern innflytelse, og samtidig ta hensyn til at reglene om 
uavhengighet ikke kan pålegges personer utenfor revisjonsselskapet eller dets nettverk.

3. TRUSLER MOT OG RISIKOER FOR UAVHENGIGHETEN

For å unngå eller oppklare fakta eller omstendigheter som kan bringe en revisors uavhengighet i fare, er det viktig først 
å identifisere de trusler mot uavhengigheten som følger av bestemte omstendigheter. For det andre må viktigheten av 
truslene vurderes for å bestemme hvor stor risikoen er for at revisorens uavhengighet kan være i fare.

Jo klarere en revisor kan identifisere arten av trusler, jo klarere kan/hun han vurdere hvor stor risiko for sin egen 
uavhengighet de skaper. På grunnlag av deres alminnelige art kan det skilles mellom følgende typer av trusler mot 
uavhengigheten:

– trussel knyttet til egeninteresse: revisorens uavhengighet kan være truet av 
økonomiske eller andre egeninteressekonflikter (f.eks. direkte eller indirekte økonomisk interesse i kunden, for stor 
avhengighet av honorarer fra kunden for revisjon eller andre tjenester, ønsket om å innkreve forfalte honorarer, 
redsel for å miste kunden),

– trussel knyttet til selvrevisjon: har å gjøre med vanskeligheten av å opprettholde 
objektivitet ved selvgransking (f.eks. når revisoren treffer beslutninger eller deltar i beslutninger som utelukkende 
burde treffes av revisjonskundens ledelse, eller når det er nødvendig med en ny vurdering av resultatet 
eller vurderingen fra en tidligere revisjon eller et annet arbeid enn revisjon som er utført av revisoren eller 
vedkommendes selskap, for å komme til en konklusjon om en pågående revisjon),

– trussel knyttet til partiskhet: revisorens uavhengighet kan være truet dersom 
revisoren taler for eller mot kunden i en kontradiktorisk sak eller i en annen situasjon (f.eks. når revisoren handler 
med eller fremmer salg av aksjer eller verdipapirer i kunden eller forsvarer kunden i en tvist eller ved tvist mellom 
revisoren og kunden),

– trussel knyttet til fortrolighet eller tillit: en revisor som er altfor påvirket av kundens personlighet og kvaliteter, 
risikerer å bli for vennlig innstilt til kundens interesser gjennom f.eks. altfor langvarige og nære forbindelser med 
kundens personale, noe som kan føre til altfor stor tillit til kunden og utilstrekkelig objektiv prøving av kundens 
argumenter,

– trussel knyttet til skremsler: svarer til muligheten for at revisoren kan avskrekkes fra å handle objektivt som følge 
av trusler fra eller av frykt for f.eks. en innflytelsesrik eller dominerende kunde.

Betydningen av en bestemt trussel avhenger av en rekke (kvantifiserbare og ikke-kvantifiserbare) faktorer som dens 
intensitet, de involverte personers stilling, hva som forårsaker trusselen og det alminnelige revisjonsmiljøet. Når 
revisoren vurderer betydningen av en trussel, må han/hun også ta hensyn til at det kan oppstå forskjellige typer trusler 
innenfor en gitt situasjon. Under bestemte omstendigheter kan en trussel anses å være betydelig dersom den, med 
hensyn til alle kvantitative og ikke-kvantitative aspekter, både alene og i kombinasjon med andre trusler, skaper en 
uakseptabelt høy risiko for uavhengigheten.

4. BESKYTTELSESSYSTEMER

Når det foreligger trusler mot revisorers uavhengighet, bør revisoren alltid undersøke og dokumentere om det finnes 
beskyttelsestiltak for å fjerne truslene eller minske deres betydning til et akseptabelt nivå, og om disse er anvendt på en 
hensiktsmessig måte. Disse beskyttelsestiltakene svarer til forskjellige forpliktelser innenfor revisjonsmiljøet, herunder 
revisjonskundens styringsstruktur (se avsnitt A.4.1), hele ordningen med selvregulering, offentlig regulering og tilsyn 
med revisjonsyrket, herunder disiplinære sanksjoner (se avsnitt A.4.2), og revisorens interne kvalitetskontrollsystem 
(se avsnitt A.4.3).
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Graden av risiko for uavhengigheten

Graden av risiko for uavhengigheten kan uttrykkes som et punkt på en skala som går fra «ingen risiko for 
uavhengigheten» til «høyest mulig risiko for uavhengigheten». Selv om den ikke kan måles nøyaktig, kan graden av 
risiko for uavhengigheten i forbindelse med en bestemt virksomhet eller forbindelse, eller andre omstendigheter som 
kan true en revisors uavhengighet, beskrives som et punkt på en skala.

Revisoren og alle andre personer som er involvert i en beslutning om revisorens uavhengighet i forhold til kunden 
(dvs. reguleringsmyndigheter, andre revisorer som rådspørres), må vurdere om graden av risiko for uavhengigheten i 
forbindelse med en bestemt virksomhet eller bestemte forbindelser og andre omstendigheter, er akseptabel. For å foreta 
en slik vurdering må personene som treffer beslutning om uavhengigheten, vurdere om eksisterende beskyttelsestiltak 
fjerner eller er fører til en tilstrekkelig reduksjon av trusselen som følger av slik virksomhet eller slike forbindelser eller 
andre omstendigheter. Dersom dette ikke er tilfellet, må det treffes en ny beslutning om hvilke ytterlige beskyttelsestiltak 
(herunder forbud) eller hvilken kombinasjon av beskyttelsestiltak som vil minske risikoen for uavhengigheten til et 
akseptabelt nivå, og om sannsynligheten for at objektiviteten bringes i fare.

4.1 Beskyttelsestiltak i foretak som revideres

4.1.1 Styringsstrukturens innvirkning på vurderingen av risiko for uavhengigheten

Ved en analyse av revisjonskundens styringsstruktur, som kan bidra til å beskytte revisors uavhengighet, er det 
hensiktmessig å skjelne mellom styringsstrukturen hos en kunde som er et foretak av offentlig interesse(*), og 
styringsstrukturen hos en revisjonskunde av relativ liten offentlig interesse. Dette skillet er relevant både for styringen 
av foretaket, som særlig består i å beskytte faktiske og potensielle investorer, og for hvordan revisors uavhengighet 
oppfattes.

Revisjonskunder av offentlig interesse

Når det gjelder hvordan uavhengigheten i forhold til en kunde som er et foretak av offentlig interesse(*), oppfattes, må 
revisor ta hensyn en rekke mulige oppfatninger i offentligheten på nasjonalt, regionalt og til og med internasjonalt plan. 
I den forbindelse spiller styringen av foretaket en viktig rolle når det gjelder å beskytte revisorens uavhengighet.

Revisorer oppnevnes formelt ved en flertallsavgjørelse blant aksjeeierne på den årlige generalforsamlingen. Aksjeeierne 
oppnevner ofte de revisorer som ledelsen anbefaler. Dette er særlig tilfellet når det ikke kreves noen ytterligere 
godkjenning fra noe annet styringsorgan(*) hos revisjonskunden enn ledelsen (f.eks. et kontrollorgan, styremedlemmer, 
revisjonskomiteer), eller fra noen reguleringsmyndighet (f.eks. reguleringsmyndigheten for en bestemt næring)(1). 
Dette beskytter ikke nødvendigvis interessene til mindretallsaksjeeiere eller potensielle investorer, og bidrar heller ikke 
til å sikre revisorens uavhengighet.

Styringsstrukturene i et foretak som revideres, bør derfor sikre at revisoren oppnevnes i aksjeeiernes interesse, og 
at revisoren under oppdraget utfører sitt arbeid ut fra samme interesser. Dersom f.eks. et kontrollorgan eller en 
revisjonskomité skal kunne utføre sin oppgave med å føre tilsyn med den finansielle rapporteringsprosessen på en 
effektiv måte, må organet eller komiteen delvis kunne stole på revisorens arbeid, veiledning og vurdering. Det er en 
forutsetning for denne tilliten at revisoren yter sine tjenester på en uavhengig måte.

For å kunne bestemme betydningen av en trussel mot uavhengigheten og vurdere graden av risiko for uavhengigheten 
(se avsnitt A.3 og A.4), bør revisoren vurdere nøye om styringsstrukturen i det foretaket som revideres, har en 
infrastruktur som er hensiktsmessig for en allmenn beskyttelse av revisorens uavhengighet. En analyse av en slik 
infrastruktur kan inneholde følgene punkter:

– styringsorganets deltakelse i oppnevning av revisoren (f.eks. bare en formell godkjenning av ledelsens anbefaling 
eller aktiv deltakelse i forhandlinger med potensielle revisorer),

– varigheten av revisorens oppnevningsperiode (én revisjon eller langtidskontrakt),

– styringsorganets deltakelse i bestilling av andre tjenester enn revisjon fra revisoren, revisjonsselskapet eller et annet 
selskap i dets nettverk (f.eks. ingen deltakelse eller aktiv deltakelse i forhandlinger om betydelige oppdrag),

– forekomsten av tilsyn og kommunikasjon med hensyn til den lovfestede revisjonen og andre tjenester, som 
revisoren, revisjonsselskapet eller dets nettverk yter til foretaket som revideres, samt hyppigheten av slik 
kommunikasjon med revisoren.

(*) Termen er definert i ordlisten.
(1) I noen stater fastsetter loven at regnskapene for visse selskapsformer, som kooperativer eller sammenslutninger, skal revideres av en 

bestemt revisor som utpekes i henhold til lovene som gjelder for slike foretak, og ikke oppnevnes av et ledelses- eller kontrollorgan. 
Revisorer for slike enheter kan betrakte denne omstendigheten som et alminnelig beskyttelsestiltak som bidrar til å minske en viss 
type trussel mot uavhengigheten som følge av egeninteresse.



2.4.2005 Nr. 16/395EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Andre revisjonskunder

Også ved revisjon av andre kunder enn foretak av offentlig interesse, bør revisoren analysere om styringsinfrastrukturen 
hos revisjonskunden inneholder alminnelige beskyttelsestiltak for hans/hennes uavhengighet. Dersom kunden ikke har 
noe styringsorgan, bør revisoren undersøke om revisjonskundens ledelsespolitikk inneholder sikkerhetstiltak for hans/
hennes uavhengighet, og om det finnes særlige trusler som kan fjernes gjennom en hensiktsmessig politikk i foretaket. 
En slik politikk kan omfatte interne framgangsmåter for objektive valg ved bestilling av andre tjenester enn revisjon. 
Revisoren bør også ta hensyn til antall ansatte hos revisjonskunden samt deres kompetanse. Dette kan være særlig 
aktuelt ved vurdering av risikoen ved å treffe ledelsesbeslutninger på vegne av kunden. Når f.eks. kunden har for få 
ansatte, kan revisoren komme i en stilling der han/hun må treffe slike beslutninger uten at det er tilsiktet.

4.1.2 Styringsorganets involvering

Som angitt i avsnitt A.4.1.1, er det i en viss utstrekning revisjonskundens ansvar å beskytte revisorens uavhengighet. 
Drøftinger mellom revisoren og kundens styringsorgan er det viktigste middelet til å skape en forbindelse mellom 
revisorens egne beskyttelsestiltak og revisjonskundens beskyttelsestiltak. For å beskytte seg selv og for å gjøre det 
mulig for kvalitetssikringssystemet (se avsnitt A.4.2) å kontrollere om han/hun oppfyller dette kravet, bør revisoren, 
når det anses nødvendig og minst en gang per år, ta initiativ til denne framgangsmåten ved å skrive til revisjonskunden 
og be om en drøfting av disse spørsmålene.

Underretning om honorarer

Underretning til styringsorganet om honorarforhold mellom revisoren, revisjonsselskapet og dets nettverk og 
revisjonskunden og dennes tilknyttede foretak hjelper styringsorganet til å vurdere betydningen av disse forbindelsene 
for revisorens uavhengighet. Styringsorganet kan om nødvendig kreve ytterligere tiltak for å beskytte revisorens 
uavhengighet. I så fall bør underretningen være mer detaljert og omfattende enn det som kreves i forbindelse med 
offentliggjøring (se avsnitt A.5). Den bør særlig omfatte debiterte beløp og avtalte beløp, verdien av pågående 
tjenesteavtaler eller -ordninger, aktuelle forslag eller anbud i forbindelse med framtidige tjenesteoppdrag samt mottatte 
eller forventede honorarer i forbindelse med avtaler om resultatavhengige honorarer eller andre tjenester enn revisjon 
(se avsnitt B.8.1), fordelt på den enkelte tjenestetype.

4.2 Kvalitetssikring

For å sikre at revisorene oppfyller yrkesstandarder, herunder kravet om uavhengighet, er det nødvendig med et 
kontrollsystem eller et håndhevingssystem. Ved vurdering av beskyttelsestiltak og framgangsmåter bør det tas hensyn 
til effektiviteten i det alminnelige kontrollmiljøet, og framfor alt om det finnes en profesjonell tilnærming til spørsmål 
om kvalitet og etikk, samt garantinivået som et kontrollsystem som prøves og kontrolleres jevnlig, gir. Medlemsstatenes 
kvalitetssikringssystemer for lovfestet revisjon er et middel til å sikre overholdelse av kravet om uavhengighet. 
Kommisjonsrekommandasjonen om «Kvalitetssikring av lovfestet revisjon i EU» anbefaler at revisorers overholdelse 
av etiske prinsipper og regler, herunder regler om uavhengighet, bør omfattes av systemer for kvalitetskontroll. Siden 
de anbefalte kvalitetssikringssystemene omfatter offentlig tilsyn, gjør de det også mulig å ta hensyn til offentlighetens 
syn på spørsmålene om uavhengighet.

4.3 Alminnelige beskyttelsestiltak hos revisor

4.3.1 Eierskap til og kontroll over revisjonsselskaper

Behovet for å bevare kontrollen over revisjonsselskapet

For at et revisjonsselskap skal være godkjent til å foreta lovfestet revisjon, fastsetter artikkel 2 nr. 1 bokstav b) punkt 
ii) i åttende selskapsrettsdirektiv at flertallet av de stemmeberettigede i revisjonsselskapet skal være revisorer. Disse 
personene skal være godkjent av vedkommende myndigheter i en av medlemsstatene i Den europeiske union, dvs. 
fysiske personer eller revisjonsselskaper som minst oppfyller vilkårene i direktivet.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 16/396 2.4.2005

Uten ytterligere begrensninger ville dette gjøre det mulig for revisjonsselskaper å framskaffe kapital på kapitalmarkedene 
fra private eller offentlige investorer. Enkelte medlemsstater mener imidlertid at slik finansiering innebærer en reell 
risiko for revisorenes uavhengighet, og har derfor innført strengere regler for eierskapet av revisjonsselskaper (f.eks. 
ved at enkeltpersoner som ikke er revisorer, får eie høyst 25 %, eller ved å begrense muligheten for minoritetseierskap 
til medlemmer av bestemte regulerte yrker).

Det er et spørsmål om hvorvidt det å inneha flertallet av stemmerettene er tilstrekkelig for å sikre revisorene kontroll 
over selskapet. F.eks. dersom en person som ikke er revisor innehar 49 % av stemmerettene, og de andre 51 % er fordelt 
på en rekke revisorer, kan personen som ikke er revisor, ha den faktiske kontroll over selskapet. I den forbindelse bør 
man være særlig oppmerksom på de trusler mot revisorenes uavhengighet som kan oppstå som følge av dette. Det bør 
også tas hensyn til hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige for å unngå slike situasjoner. Disse kan f.eks. omfatte 
en begrensning av stemmerettene til en enkelt aksjeeier som ikke er en revisor, til 5 % eller 10 % av de samlede 
stemmerettene. Når et lite antall revisorer innehar flertallet av stemmerettene i et revisjonsselskap, kan det være 
hensiktsmessig å la enkelte personer inneha en høyere andel enn dette, særlig når disse personene er medlemmer av en 
regulert yrkesgruppe (f.eks. advokater, notarius publicus), eller utøver sin yrkesvirksomhet i revisjonsselskapet eller et 
foretak som er medlem av dets nettverk (f.eks. organisasjonsrådgivere eller andre rådgivere).

Risikoen for at forbindelsene mellom revisoren, revisjonsselskapet og en av dets eiere som ikke er revisorer, og en 
revisjonskunde kan bringe revisorens uavhengighet i fare, bør vurderes ut fra avsnitt A.2, som definerer omfanget 
av personer som omfattes av kravet om uavhengighet, og avsnitt B.1 og B.2 om økonomiske forbindelser eller 
forretningsforbindelser som kan finnes mellom disse personer.

4.3.2 Revisjonsselskapets interne beskyttelsessystem

Med hensyn til revisoren, må han/hun oppfylle uavhengighetsstandarder, enten de er fastsatt ved lov eller av 
reguleringsmyndigheter eller bransjeorganer som en del av en selvreguleringsordning eller fastsatt frivillig av 
revisjonsselskapet som en del av dets egen politikk. For å sikre at han/hun oppfyller disse standardene, må revisoren 
opprette et system av tilhørende beskyttelsestiltak, eller – dersom revisor og revisjonsselskap er to forskjellige juridiske 
personer – minst kreve at revisjonsselskapet gjør dette.

Revisjonsselskapets uavhengighetspolitikk

Alle revisjonsselskaper bør utarbeide en uavhengighetspolitikk som omhandler akseptabel og uakseptabel virksomhet 
som en revisor kan utføre på vegne av revisjonskunder eller deres tilknyttede foretak.

Uavhengig av hvordan de nærmere uavhengighetsstandardene er utformet, er målet å sikre en korrekt gjennomføring 
og opprettholdelse av revisorens beskyttelsestiltak og fremme en fortsatt forbedring av disse. Revisjonsselskapets 
uavhengighetspolitikk bør derfor være tilstrekkelig fleksibel til at den kan ajourføres med jevne mellomrom. En slik 
ajourføring kan skje som følge av endrede omstendigheter og fakta, eller når selve uavhengighetsstandardene endres 
som følge av endringer i offentlighetens forventninger.

Utformingen og dokumentasjonen av revisjonsselskapets uavhengighetspolitikk bør gjenspeile det umiddelbare 
virksomhetsmiljøet (f.eks. revisjonsselskapets størrelse og organisasjonsstruktur). Det bør også gjenspeile 
revisjonsmiljøet (f.eks. kunde- og forretningsporteføljen til revisjonsselskapet og andre utenfor revisjonsselskapet som 
er involvert i revisjonsselskapets oppdrag).

Et revisjonsselskap må ha en hensiktsmessig politikk og hensiktsmessige framgangsmåter for å sikre at den aktuelle 
revisjonspartner underrettes om alle andre forbindelser mellom selskapet og selskaper som er medlem av dets 
nettverk, og revisjonskunden og dennes tilknyttede foretak. Dette omfatter kravet om at oppdragsansvarlig partner 
må rådspørres før godtakelse av et oppdrag fra revisjonskunden eller dennes tilknyttede foretak. I slike tilfeller er det 
den oppdragsansvarlige partnerens ansvar å vurdere om noen slike forbindelser med rimelighet kan antas å påvirke 
revisorens uavhengighet. Av praktiske grunner, særlig når det gjelder revisjon av grupperegnskaper, kan denne 
vurderingen delvis delegeres til andre revisjonspartnere. F.eks. bør revisjonsgruppens revisjonspartner i en bestemt 
stat underrettes om og vurdere virkningen av alle (eksisterende og potensielle) forbindelser i den aktuelle staten. Den 
oppdragsansvarlige partneren bør likevel alltid delta i vurderingen av risikoen for uavhengigheten når det dreier seg 
om viktige forbindelser. I tilfeller der revisjonskunden har et styringsorgan (se avsnitt A.4), er det hensiktsmessig å 
involvere dette organet i vurderingen av risikoen for uavhengigheten.
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Når andre personer enn revisjonsselskapet, dets partnere, ledere og ansatte har forbindelser med revisjonskunden eller 
er involvert i revisjonsoppdraget (f.eks. spesialister med underleverandørkontrakt, selskaper som er medlemmer av 
nettverket), bør revisjonsselskapets uavhengighetspolitikk også omfatte krav og konsultasjoner som er nødvendige for 
å hindre at slike personer forårsaker en uakseptabelt høy risiko for revisorens uavhengighet.

For å sikre at partnere, ledere og ansatte i revisjonsselskapet følger uavhengighetspolitikken, må revisjonsselskapet 
informere om denne politikken på en hensiktsmessig måte og sørge for regelmessig opplæring av disse personer, 
herunder informere dem om sanksjoner for brudd på uavhengighetspolitikken.

Framgangsmåter som skal anvendes

I samsvar med den uavhengighetspolitikk som et revisjonsselskap har valgt og ut fra dets størrelse, kan framgangsmåtene 
som skal anvendes av partnere, ledere og ansatte, variere. For et lite revisjonsselskap kan det være hensiktsmessig å 
vurdere sin uavhengighet fra sak til sak bare, og deretter vedta visse tiltak som skal treffes for å minske risikoen for 
uavhengigheten. For et stort revisjonsselskap kan det imidlertid være nødvendig å opprette rutinemetoder for å avdekke 
selv hypotetiske trusler mot revisors uavhengighet. For f.eks. å avdekke en trussel knyttet til egeninteresse som følge av 
økonomiske forbindelser eller forretningsforbindelser, kan det være nødvendig for et revisjonsselskap å ha en database 
som ajourføres jevnlig (f.eks. en liste over foretak som omfattes av restriksjoner). En slik database kan gi alle partnere, 
ledere og ansatte opplysninger om alle revisjonskunder som, dersom de oppfyller visse vilkår, kan medføre en trussel 
knyttet til egeninteresse. Denne databasen bør være tilgjengelig for alle i revisjonsselskapet som befinner seg i en 
stilling som gjør det mulig å påvirke resultatet av en lovfestet revisjon. Driften av et slikt beskyttelsessystem vil kreve 
at disse personer med jevne mellomrom gir revisjonsselskapet visse personlige opplysninger og kundeopplysninger.

Avhengig av størrelse og struktur kan det også være hensiktsmessig for et revisjonsselskap eller et nettverk å innføre 
interne framgangsmåter for å sikre tilstrekkelig samråd innenfor selskapet eller nettverket med hensyn til en kunde der 
det er uklart hvor betydningsfull trusselen mot uavhengigheten er. Et slikt samråd vil omfatte erfarne partnere som ikke 
er involvert i revisjonskundens forretninger, og som ikke er påvirket av den aktuelle trusselen.

Dokumentasjon om vurderingen av uavhengighet

Hovedmålet med revisorens dokumentasjon av vurderingen av uavhengighet med hensyn til en bestemt 
revisjonskunde er å framlegge bevis for at vurderingen er utført på en korrekt måte. Slik dokumentasjon bør inngå i 
revisjonsdokumentene.

Intern kontroll av overholdelsen av uavhengighetspolitikken

Kontrollen av overholdelsen av revisjonsselskapets uavhengighetspolitikk bør være en integrert del av revisjonsselskapets 
kvalitetskontroll. Store revisjonsselskaper kan overlate denne oppgaven til spesialister på kvalitetskontroll eller 
til og med spesialister på uavhengighet. Det er ikke sikkert dette er hensiktsmessig for små og mellomstore 
revisjonsselskaper, som i alminnelighet bare vurderer sin uavhengighet fra sak til sak. Slike selskaper bør likevel minst 
la en partner som ikke er medlem av den aktuelle oppdragsgruppen, granske om de enkelte personer i selskapene 
overholder uavhengighetspolitikken. Når det gjelder enkeltmannsforetak og små interessentskap der alle partnerne 
er med i oppdragsgruppen, eller når involvering av en annen partner utenfor oppdragsgruppen ville øke risikoen for 
uavhengigheten (f.eks. når denne partneren yter betydelige andre tjenester enn revisjon til revisjonskunden), bør revisor 
enten rådspørre sitt faglige kontrollorgan eller anmode en annen revisor om å foreta granskingen.

5. OFFENTLIGGJØRING AV HONORARER

En revisor bør kunne påvise at hans/hennes uavhengighet ikke er brakt i fare ved yting av andre tjenester enn revisjon 
til en revisjonskunde, når betalingen han/hun mottar for tjenestene, ikke synes å stå i forhold til honorarene for den 
lovfestede revisjonen. Dette burde også være i den aktuelle revisjonskundens interesse (se også avsnitt A.4.1.2) siden 
det vil øke troverdigheten til de finansielle opplysningene som denne offentliggjør. Krav til offentliggjøring som 
medlemsstatene pålegger gjennom nasjonal lovgivning eller ved hjelp av vedkommende reguleringsmyndigheter, 
bør gjøre det mulig for en fornuftig og informert tredjemann å danne seg en oppfatning om omfanget av en eventuell 
ubalanse mellom honoraret for lovfestet revisjon og andre honorarer. For å lette en slik vurdering, bør honorarer som er 
mottatt for andre tjenester enn lovfestet revisjon, inndeles i tre hovedkategorier (attestasjonstjenester, skatterådgivning 
og andre tjenester enn revisjon), som gjenspeiler de ulike typer tjenester som er blitt ytet. Når det gjelder kategorien 
andre tjenester enn revisjon, bør det minst opplyses om økonomisk informasjonsteknologi, intern revisjon, vurdering, 
tjenester i forbindelse med tvister og rekruttering. Det kan også være hensiktsmessig å angi bestemte oppdrag som 
utgjør en betydelig del av en bestemt kategori.
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B. SÆRLIGE OMSTENDIGHETER

1. ØKONOMISKE INTERESSER

Begrepet «økonomisk interesse» omfatter normalt hele rekken av økonomiske interesser som revisor selv, 
vedkommendes revisjonsselskap eller en annen person som nevnt i avsnitt A.2, kan ha i en revisjonskunde eller et av 
dennes tilknyttede foretak. Begrepet omfatter både «direkte» og «indirekte» økonomiske interesser som

– direkte eller indirekte eierinteresser i revisjonskunden eller dennes tilknyttede foretak,

– besittelse av eller handel med verdipapirer i revisjonskunden eller dennes tilknyttede foretak,

– pensjonsrettigheter eller andre ytelser fra revisjonskunden eller dennes tilknyttede foretak.

Forpliktelser til å erverve økonomiske interesser (f.eks. avtaler om erverv av en økonomisk interesse) og avledede 
produkter som er direkte knyttet til økonomiske interesser (f.eks. aksjeopsjoner, børsomsatte terminkontrakter osv.), 
bør behandles på samme måte som allerede eksisterende økonomiske interesser.

Direkte økonomiske interesser

Når en person som er direkte involvert i utførelsen av den lovfestede revisjonen (revisor, revisjonsselskapet, en person 
i oppdragsgruppen eller i rapporteringslinjen), har en direkte økonomisk interesse i revisjonskunden, f.eks. aksjer, 
obligasjoner, gjeldsbevis, opsjoner eller andre verdipapirer, anses trusselen knyttet til egeninteresse for å være for stor 
til at det er mulig å minske risikoen for revisorens uavhengighet til et akseptabelt nivå gjennom beskyttelsestiltak.

I slike tilfeller må revisor enten trekke seg fra oppdraget, eller dersom det er en person i revisjonsselskapet som har en 
direkte økonomisk interesse, må denne person utelukkes fra oppdraget.

Når en partner i revisjonsselskapet eller dets nettverk, som arbeider i et «kontor», har en direkte økonomisk interesse i 
revisjonskunden, anses egeninteressen for å være for stor til at situasjonen kan fortsette.

Indirekte økonomiske interesser

Begrepet «indirekte økonomiske interesser» viser til situasjoner der f.eks. en person som nevnt i avsnitt A.2, har 
investert i foretak som ikke er kunder, men som har investert i revisjonskunden eller selskaper som revisjonskunden 
også har investert i.

En person som nevnt i avsnitt A.2, bør ikke ha en slik indirekte økonomisk interesse når det finnes en betydelig trussel 
knyttet til egeninteresse som følge av dette økonomiske engasjementet. Dette er særlig tilfellet når en indirekte eierandel 
i revisjonskunden faktisk eller tilsynelatende gjør det mulig for denne personen å påvirke ledelsesbeslutninger hos 
revisjonskunden (f.eks. ved hjelp av betydelige indirekte stemmeretter) eller når den direkte aksjeeier som følge av 
omstendighetene faktisk eller tilsynelatende kan påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen. Dessuten kan det også 
oppstå en uakseptabelt høy risiko for uavhengigheten i situasjoner der revisor eller andre personer som nevnt i avsnitt 
A.2, fungerer som stemmeforvalter for en trust eller forvalter av et bo som omfatter revisjonskundens verdipapirer. 
Dette vil likevel bare være tilfellet når det ikke finnes hensiktsmessige beskyttelsestiltak for å minske en slik risiko, 
f.eks. gjennom tilsyn og kontroll utført av begunstigede, statlige myndigheter eller rettsmyndigheter.

Omvendt kan den potensielle trusselen knyttet til egeninteresse mot revisorens uavhengighet anses som ubetydelig for 
uavhengighetsrisikoen f.eks. når revisor har indirekte økonomiske interesser i revisjonskunden, dersom

– den økonomiske interessen besittes av et investeringsfond, pensjonsfond, foretak for kollektiv investering i 
omsettelige verdipapirer eller et liknende investeringsforetak, og

– den person som har den indirekte interessen, ikke er direkte involvert i den lovfestede revisjonen av fondsforvalteren 
og ikke kan påvirke fondsforvalterens investeringsbeslutninger.

Eksterne hendelser

Dersom en økonomisk interesse er oppnådd som følge av en ekstern hendelse (arv, gave, sammenslåing av foretak 
eller selskaper osv.), og denne interessen vil skape en betydelig trussel mot revisorens uavhengighet, må den avhendes 
snarest mulig og senest én måned etter at den berørte person har fått kjennskap til og råderett over den økonomiske 
interessen. Når denne interessen svarer til aksjer i et børsnotert selskap som er ervervet gjennom f.eks. arv, bør aksjene 
selges innen en måned etter at personen har fått kjennskap til arven og rett til å selge aksjene i samsvar med gjeldende 
børsregler om avhending eller salg av aksjer fra personer med innsideinformasjon.
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Til den økonomiske interessen er avhendet, er det behov for ytterligere beskyttelsestiltak for å sikre revisors 
uavhengighet. Dersom en revisor f.eks. blir kjent med at et medlem av oppdragsgruppen har ervervet aksjer i en kunde 
som følge av arv, bør vedkommende person ikke lenger være med i oppdragsgruppen til aksjene er solgt. Personen 
bør også utelukkes fra alle vesentlige beslutninger med hensyn til den lovfestede revisjonen av kunden til aksjene er 
solgt.

Utilsiktede overtredelser

Det kan oppstå tilfeller der revisor får kjennskap til at en person i revisjonsselskapet utilsiktet har en økonomisk 
interesse i en revisjonskunde eller et av dennes tilknyttede foretak, som normalt ville ha blitt ansett som en overtredelse 
av uavhengighetskravene. Slike utilsiktede overtredelser utgjør ikke en fare for revisorens uavhengighet i forhold til 
revisjonskunden, forutsatt at revisor:

– har fastsatt framgangsmåter som pålegger alt fagpersonale å melde umiddelbart alle slike personers overtredelser 
av uavhengighetsreglene som følge av kjøp, arv eller andre former for erverv av økonomiske interesser i en 
revisjonskunde (se også avsnitt A.4.3.2),

– umiddelbart meddeler den berørte person at den økonomiske interessen skal avhendes, 
snarest mulig etter at den utilsiktede overtredelsen er konstatert, og

– er særlig oppmerksom ved gransking av det aktuelle revisjonsarbeidet til vedkommende person.

Når det viser seg umulig å få den aktuelle personen til å avhende den økonomiske interessen, bør vedkommende fjernes 
fra oppdragsgruppen. Når en annen person enn et medlem av oppdragsgruppen utilsiktet er i besittelse av en økonomisk 
interesse som kan bringe revisorens uavhengighet i fare, bør vedkommende utelukkes fra alle vesentlige beslutninger 
med hensyn til den lovfestede revisjonen av kunden.

Uavhengig av hvilke økonomiske forbindelser som foreligger, er det først og fremst revisorens beskyttelsessystem (se 
avsnitt A.4.3) som bør kunne bevise at trusselen mot uavhengigheten er identifisert og gransket. Når det er aktuelt, bør 
bevisene også angi deltakelse i denne prosessen av kundens styringsorgan. Dersom det er truffet en beslutning med 
hensyn til om truslene er betydelige eller ikke, bør begrunnelsen for en slik beslutning også registreres.

2. FORRETNINGSFORBINDELSER

Forretningsforbindelser

Med forretningsforbindelser menes forbindelser som forutsetter felles kommersielle eller økonomiske interesser 
mellom revisor, revisjonsselskapet eller andre personer som befinner seg i en stilling som gjør det mulig å påvirke 
resultatet av den lovfestede revisjonen (personer som nevnt i avsnitt A.2) på den ene side, og revisjonskunden, dennes 
tilknyttede foretak eller ledelse på den annen side. Nedenfor følger eksempler på slike forbindelser, som – dersom de 
er betydelige for revisoren eller utøves utenfor den normale forretningsvirksomhet – kan skape egeninteressetrusler, 
trusler knyttet til tillit eller trusler knyttet til skremsler:

– en økonomisk interesse i et fellesforetak med revisjonskunden eller med en eier, administrerende direktør eller en 
annen person med en høyere lederstilling hos den aktuelle kunden,

– en økonomisk interesse i en kunde som har mottatt andre tjenester enn revisjon, som har investert i revisjonskunden 
eller som revisjonskunden har investert i,

– lån som gis til revisjonskunden, eller garantier for revisjonskundens risikoer,

– lån som mottas fra en revisjonskunde, eller lån som revisjonskunden garanterer for,

– tjenesteyting til en administrerende direktør eller en annen person med en høyere lederstilling hos revisjonskunden, 
i denne persons egen interesse,

– tjenesteyting fra revisjonskunden eller dennes tilknyttede foretak i forbindelse med fulltegning, tilbud, 
markedsføring eller salg av verdipapirer som utstedes av revisjonsselskapet eller et selskap i samme gruppe.

Forpliktelser til å opprette slike forbindelser bør behandles på samme måte som forbindelser som allerede er 
opprettet.
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Innenfor normal forretningsvirksomhet

Innenfor den normale forretningsvirksomhet kan en revisor ikke bare yte revisjonstjenester og andre tjenester enn 
revisjon til en revisjonskunde eller dennes tilknyttede foretak, men også kjøpe varer eller tjenester fra disse foretakene. 
Eksempler på dette kan være forsikrings- og banktjenester, kommersielle låneavtaler, kjøp av kontorutstyr, edb-
programvare eller firmabiler. Dersom slike transaksjoner utføres på en uavhengig måte (som mellom tredjemenn), 
utgjør de normalt ingen trussel mot revisorens uavhengighet (f.eks. kjøp av varer som tilbys med normal engrosrabatt, 
og som tilbys revisjonskundens andre kunder i sin alminnelighet). Revisoren bør imidlertid nøye vurdere risikoen for 
at selv en uavhengig transaksjon kan få et omfang som truer hans/hennes uavhengighet ved at den skaper økonomisk 
avhengighet, enten det dreier seg om en faktisk eller en tilsynelatende avhengighet.

Å motta varer eller tjenester fra en revisjonskunde på gunstige vilkår, kan ikke anses å høre under den normale 
forretningsvirksomhet, med mindre verdien av en eventuell fordel er ubetydelig.

Betydelig risiko for uavhengigheten

Spørsmålet om en forretningsforbindelse bør anses som en betydelig trussel mot revisorens uavhengighet eller ikke, 
avhenger av om en fornuftig og informert tredjemann ville mene at forbindelsen kunne påvirke resultatet av den 
lovfestede revisjonen. Det er derfor behov for objektive kriterier for å vurdere betydningen av forbindelsen for både 
revisoren og revisjonskunden. Når det gjelder årsoppgjøret og revisjonsarbeidet, bør forbindelsen ikke medføre at 
revisor, revisjonsselskapet eller et medlem av dets nettverk kan påvirke revisjonskundens ledelsesbeslutninger. På 
samme måte bør forbindelsen ikke gjøre revisjonskunden eller et av dennes tilknyttede foretak i stand til å påvirke 
resultatet av den lovfestede revisjonen, verken faktisk eller tilsynelatende.

Uavhengig av hvilke forretningsforbindelser som foreligger, er det først og fremst revisorens beskyttelsessystem (se 
avsnitt A.4.3) som bør kunne bevise at trusselen mot uavhengigheten er identifisert og gransket. Når det er aktuelt, bør 
bevisene også angi deltakelse i denne prosessen fra kundens styringsorgan. Dersom det er truffet en beslutning med 
hensyn til om truslene er betydelige eller ikke, bør begrunnelsen for en slik beslutning også registreres.

Yting av lovfestede revisjonstjenester

Trusselen mot revisors uavhengighet anses å være for høy til å tillate at revisor, et revisjonsselskap eller et medlem av 
dets nettverk kan yte lovfestede revisjonstjenester til en eier av revisjonsselskapet. Yting av revisjonstjenester til en slik 
eiers tilknyttede foretak anses også å være uforenlig med uavhengighetskravet når eieren faktisk eller tilsynelatende 
befinner seg i en stilling som gjør det mulig å påvirke beslutninger hos revisjonsselskapet som får innvirkning på 
dets lovfestede revisjonsfunksjon. En slik innvirkning kan f.eks. oppstå som følge av den stemmeandel som eieren 
har i revisjonsselskapet. Den kan også oppstå som følge av den stilling eieren eller en av dennes representanter har i 
revisjonsselskapet. Det kan f.eks. være grunn til bekymring når en direktør eller overordnet hos eieren er medlem av 
revisjonsselskapets kontrollorgan. Dessuten bør revisor også vurdere om yting av revisjonstjenester til slike kunder kan 
bringe hans/hennes uavhengighet i fare når kundens funksjonærer, styremedlemmer eller aksjeeiere enten innehar en 
betydelig andel av stemmerettene i revisjonsselskapet, eller faktisk eller tilsynelatende befinner seg i en stilling som 
gjør det mulig å påvirke selskapets beslutninger med hensyn til den lovfestede revisjonsfunksjonen.

3. ANSETTELSE HOS REVISJONSKUNDEN

Dobbel ansettelse og avtaler om utsending av personale

Risikoen for revisors uavhengighet anses å være for høy til at det kan tillates at en person som nevnt i avsnitt A.2, som 
er ansatt hos revisjonsselskapet og/eller et selskap i dets nettverk, også er ansatt hos revisjonskunden og/eller et av 
dennes tilknyttede foretak. Revisorens politikk og framgangsmåter (se avsnitt A.3.2) bør omfatte hensiktsmessige tiltak 
for å avdekke alle slike situasjoner.

Revisor bør også nøye vurdere situasjoner der en person som er ansatt hos revisjonsselskapet eller et selskap i dets 
nettverk, arbeider for revisjonskunden eller et av dennes tilknyttede foretak innenfor rammen av en avtale om utsending 
av personale. Med en avtale om utsending av personale menes en avtale der en ansatt hos revisjonsselskapet eller dets 
nettverk arbeider under kundens direkte tilsyn og ikke skaper regnskapstransaksjoner eller originale data som ikke skal 
granskes og godkjennes av kunden. En slik utsending kan være akseptabel dersom den aktuelle personen ikke har en 
stilling som gjør det mulig å påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen. Dersom en person som har vært omfattet av 
en slik utsending, skal tilknyttes oppdragsgruppen, må vedkommende ikke få ansvar for den lovfestede revisjonen av en 
funksjon eller virksomhet som han/hun har utført eller kontrollert i løpet av utsendingsperioden (se også avsnitt B.5).
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Medlem av oppdragsgruppen som ansettes hos revisjonskunden

Revisjonsselskapets alminnelige beskyttelsessystem (se avsnitt A.4.3) bør omfatte en politikk og framgangsmåter som 
kan tilpasses omstendighetene. Disse er avhengig av en rekke faktorer som f.eks.:

– den avgående persons stilling i revisjonsselskapet (f.eks. partner, overordnet eller andre 
ansatte),

– omstendighetene som har ført til avgangen (f.eks. pensjonering, oppsigelse, frivillig avgang osv.),

– den avgående persons stilling hos kunden (f.eks. lederstilling eller stilling med liten innflytelse over 
årsoppgjøret),

– det tidsrom som har gått siden personen forlot revisjonsselskapet, og

– det tidsrom som har gått siden den avgående personen har utført tjenester i forbindelse med revisjonsoppdraget.

Gransking utført av en annen partner

Når personen som forlater revisjonsselskapet, var oppdragsansvarlig partner eller revisjonspartner, bør granskingen 
som utføres av en annen partner, også omhandle risikoen for at den tidligere partneren kan ha vært påvirket av kunden 
under den foregående revisjon. Dessuten kan den tidligere partneren ha etablert nære forbindelser til andre medlemmer 
av revisjonsgruppen som kan true uavhengigheten til de gjenværende personer i revisjonsgruppen. Endelig kan den 
tidligere partneren bruke sine kunnskaper om den nåværende revisjonsmetoden og prøvingsstrategien til å omgå den 
lovfestede revisjonen.

Det kan være hensiktsmessig for et mindre revisjonsselskap som ikke er i stand til å foreta gransking ved en annen 
partner, å foreta en tilsvarende gransking ved en annen revisor eller i det minste rådspørre sitt faglige kontrollorgan.

4. LEDERROLLE ELLER TILSYNSROLLE HOS EN REVISJONSKUNDE

At en person påtar seg en lederrolle eller en tilsynsrolle hos en revisjonskunde, er ikke det eneste potensielle 
problemet i forbindelse med trusler knyttet til skremsler og selvrevisjon. Slike trusler kan også oppstå når en person 
som nevnt i avsnitt A.2, blir medlem av et ledelsesorgan eller et organ som utfører kontroll i en enhet som ikke er 
en revisjonskunde (enhet som ikke er kunde), men som enten er i stand til å påvirke revisjonskunden, eller selv kan 
påvirkes av revisjonskunden. I slike tilfeller er risikoen for uavhengigheten uakseptabelt høy. Det bør derfor være 
forbudt å akseptere slike stillinger.

Når den nasjonale lovgivning krever at utøvere av lovfestet revisjon skal ha tilsynsroller i visse selskaper, må det treffes 
beskyttelsestiltak som sikrer at slike personer ikke har noen forpliktelser overfor oppdragsgruppen.

I avsnitt B.4.2 anerkjennes det at et tidligere medlem av en oppdragsgruppe som forlater revisjonsselskapet, enten for 
å pensjonere seg eller for å tiltre en stilling i en enhet som ikke er kunde, kan bli oppfordret til å akseptere en stilling 
uten lederfunksjoner i et ledelsesorgan eller et organ som utfører kontroll hos revisjonskunden. I slike tilfeller bør 
revisjonsselskapet forsikre seg om at kravene avsnitt B.3.3 og B.3.4 er oppfylt.

5. ANSETTELSE HOS REVISJONSSELSKAPET

Når en direktør eller leder hos en revisjonskunde ansettes hos revisjonsselskapet, anses trusselen knyttet til selvrevisjon 
for å være for stor til å kunne minskes gjennom andre beskyttelsestiltak enn et forbud for denne personen mot å 
bli medlem av oppdragsgruppen eller delta i vesentlige beslutninger som angår revisjonen av kunden i løpet av en 
toårsperiode. Når en tidligere ansatt hos revisjonskunden ansettes hos revisjonsselskapet, vil betydningen av trusselen 
knyttet til selvrevisjon være avhengig av det ansvar og de oppgaver som vedkommende hadde hos revisjonskunden 
og vil få hos revisjonsselskapet. Dersom den tidligere ansatte f.eks. utarbeidet regnskaper eller vurderte deler av 
årsoppgjøret, vil tilsvarende beskyttelsestiltak gjelde som for en direktør eller leder; dersom den tidligere ansatte 
derimot hadde en stilling uten lederfunksjoner i en av revisjonskundens filialer, kan trusselen knyttet til selvrevisjon 
minskes dersom vedkommendes arbeid som medlem av oppdragsgruppen ikke berører den aktuelle filialen.
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6. FAMILIEBÅND OG ANDRE PERSONLIGE FORBINDELSER

Revisor må være i stand til å vurdere risikoen for sin uavhengighet når han/hun selv eller et medlem av oppdragsgruppen 
eller rapporteringslinjen eller en partner i et «kontor» som omfatter revisoren selv eller en slik person, har et nært 
familiemedlem eller en nær personlig forbindelse med en person som oppfyller kravene i nr. 1 bokstav a) til d). 
Revisorens vurdering av fakta bør bygge på hans/hennes kunnskaper om omstendighetene med hensyn til alle aktuelle 
personer i revisjonsselskapet eller dets nettverk. Det bør finnes en politikk og framgangsmåter som pålegger slike 
personer etter beste evne å avdekke alle fakta og omstendigheter som det bør tas hensyn til, og som revisoren siden 
skal basere seg på. Revisor bør vurdere alle slike opplysninger, bestemme om noen av kriteriene er oppfylt og treffe 
de tiltak som er nødvendige for å minske risikoen innen rimelig tid. Dette kan omfatte avkall på oppdraget, eller at en 
person utelukkes fra oppdragsgruppen eller kontoret.

Det bør klart framgå av revisjonsselskapets politikk og framgangsmåter at personene i oppdragsgruppen eller 
rapporteringslinjen eller «kontoret» har ansvar for etter beste evne å vurdere hvilke personer som faktisk eller 
tilsynelatende er deres nære familiemedlemmer og nære personlige kontakter utenfor familien. De bør framlegge alle 
relevante fakta og omstendigheter i forbindelse med en bestemt revisjonskunde for revisjonspartneren som har ansvar 
for oppdraget.

Nære familiemedlemmer

Begrepet «nære familiemedlemmer» viser normalt til foreldre, søsken, ektefelle eller samboer og barn og andre som 
forsørges. Avhengig av de forskjellige kulturelle og sosiale omgivelser som revisjonen finner sted i, kan begrepet også 
omfatte andre familiemedlemmer som har mindre nære, men ikke mindre betydningsfulle, forbindelser med den aktuelle 
personen. Dette kan omfatte tidligere ektefeller eller samboere og ektefeller og barn til andre familiemedlemmer.

Nære forbindelser utenfor familien

Nære forbindelser utenfor familien er vanskelige å definere, men kan omfatte forbindelser med en person som ikke et 
er familiemedlem, og som innebærer hyppig eller jevnlig sosial kontakt med vedkommende.

Utilsiktede overtredelser

Det kan oppstå tilfeller der revisor får kjennskap til at en person i revisjonsselskapet utilsiktet har en økonomisk 
interesse i en revisjonskunde eller et av dennes tilknyttede foretak, som normalt ville ha blitt ansett som en overtredelse 
av uavhengighetskravene. Slike utilsiktede overtredelser utgjør ikke en fare for revisorens uavhengighet i forhold til 
revisjonskunden, forutsatt at revisor:

– har fastsatt framgangsmåter som pålegger alt fagpersonale å melde umiddelbart alle slike familiemedlemmers eller 
personers overtredelser av uavhengighetsreglene som følge av endringer av familiebånd eller andre personlige 
forbindelser, at et nært familiemedlem eller andre nære personer har påtatt seg en følsom revisjonsstilling (dvs. 
personer som nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) ovenfor), eller kjøp, arv eller andre former for erverv av betydelige 
økonomiske interesser i en revisjonskunde,

– umiddelbart fjerner den aktuelle person fra oppdragsgruppen eller, dersom personen ikke er medlem av 
oppdragsgruppen, utelukker vedkommende fra vesentlige beslutninger som berører den lovfestede revisjonen 
av den aktuelle kunden. Dersom det dreier seg om en betydelig økonomisk interesse, bør revisoren meddele den 
berørte person at den økonomiske interessen skal avhendes snarest mulig etter at den utilsiktede overtredelsen er 
konstatert, og

– er særlig oppmerksom ved gransking av det aktuelle revisjonsarbeidet til denne personen.

7. ANDRE TJENESTER ENN REVISJON

7.1. Allment

Uavhengighet fra revisjonskundens beslutningstaking

Trusselen knyttet til selvrevisjon anses alltid for å være for stor til at det kan være tillatt å yte andre tjenester enn 
lovfestet revisjon dersom revisor involveres i beslutningstaking hos revisjonskunden, et av dennes tilknyttede foretak 
eller ledelsen av et slikt foretak. Dersom revisor eller et medlem av hans/hennes nettverk har til hensikt å yte andre 
tjenester enn revisjon til en revisjonskunde eller et av dennes tilknyttede foretak, må revisor forsikre seg om at personer 
som handler for eller på vegne av revisjonsselskapet eller et medlem av dets nettverk, ikke treffer beslutninger eller 
deltar i beslutningstakingen på vegne av revisjonskunden, et av dennes tilknyttede foretak eller ledelsen i et slikt 
foretak.
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Rådgivning eller hjelp som gis i forbindelse med en tjeneste som ytes av revisor eller revisjonsselskapet, bør gi 
revisjonskunden, dennes tilknyttede foretak eller ledelsen i et slikt foretak mulighet til å velge mellom rimelige 
alternativer. Dette utelukker ikke at revisor, revisjonsselskapet eller et medlem av dets nettverk kan gi anbefalinger 
til revisjonskunden. Slik rådgivning bør imidlertid begrunnes med objektive og åpne analyser, samtidig som det 
forventes at revisjonskunden vil granske disse anbefalingene før en beslutning treffes. Dersom revisjonskunden søker 
råd i tilfeller der det som følge av rettsregler eller lovbestemmelser bare finnes én løsning, bør revisor forsikre seg om 
at dokumentasjonen viser til disse bestemmelsene (f.eks. siterer de aktuelle lovtekstene, inneholder råd fra eksterne 
fagfolk).

7.2 Eksempler – Analyse av særlige situasjoner

Næringslivet og finansmarkedene utvikler seg kontinuerlig, og informasjonsteknologien endres hurtig. Denne 
utviklingen har betydelig innvirkning for ledelse og kontroll. Med en slik endringstakt er det ikke mulig å utarbeide 
en uttømmende liste over alle situasjoner der yting av andre tjenester enn revisjon til en revisjonskunde kan skape 
en betydelig trussel mot revisors uavhengighet. Det er heller ikke mulig å utarbeide en liste over de forskjellige 
beskyttelsestiltak som finnes, som kan minske slike trusler. Eksemplene nedenfor beskriver særlige situasjoner som kan 
bringe revisors uavhengighet i fare. I hvert tilfelle drøftes det også hvilke beskyttelsestiltak som være hensiktsmessige, 
for å minske risikoen for uavhengigheten til et akseptabelt nivå. I praksis er det revisor som må vurdere følgene av 
lignende, men forskjellige omstendigheter, og undersøke hvilke beskyttelsestiltak som i en informert tredjeparts øyne 
vil minske risikoen for uavhengigheten på en tilfredsstillende måte.

7.2.1 Utarbeiding av regnskapsdokumenter og årsoppgjør

Grad av involvering i utarbeidingen

Revisoren (herunder revisjonsselskapet, selskaper i nettverket eller deres ansatte) kan være involvert i utarbeidingen 
av regnskapsdokumenter og årsoppgjør i varierende grad. I den ene enden av skalaen kan revisoren utarbeide primære 
regnskapsdokumenter, foreta bokføring og utarbeide årsoppgjør samt foreta lovfestet revisjon av disse i årsoppgjøret. 
I andre tilfeller bistår revisor revisjonskunden i utarbeiding av årsoppgjøret på grunnlag av råbalansen, bistår 
revisjonskunden ved utregning av kontoavslutningene (beregning av påløpte kostnader, usikre fordringer, avskrivninger 
osv.). I den andre enden av skalaen deltar revisor ikke i noen del av utarbeidingen. Selv i det siste tilfellet vil en revisor 
som konstaterer feil eller mangler i regnskapsdata som framlegges av revisjonskunden, normalt foreslå rettelser og 
utarbeide forslag til nødvendige endringer. Dette arbeidet inngår i mandatet for den lovfestede revisjonen og bør ikke 
anses som yting av andre tjenester enn revisjon. Selv om ledelsen alltid har ansvar for framleggelsen av årsoppgjøret, 
er det uvanlig at et sett av årsoppgjør utgis uten at revisor har hatt noe som helst å gjøre med framleggelsen eller 
utformingen.

Type bistand og rådgivning

Revisjonskunden og dennes ledelse må ha ansvaret for årsoppgjøret og regnskapsføringen. Revisorens beskyttelsestiltak 
må i det minste sikre at når det ytes bistand til bokføring, kommer posteringene og underliggende forutsetninger (f.eks. 
for vurderingsformål) fra kunden. Dessuten bør revisor ikke være involvert i revisjonskundens eller dens ledelses 
beslutningstaking med hensyn til posteringer eller forutsetninger.

Revisors bistand bør derfor begrenses til tekniske eller mekaniske oppgaver og til opplysninger og råd om forskjellige 
standarder og metoder som kunden kan tenkes å ville bruke.

Eksempler på bistand som bringer uavhengigheten i fare:

– avslutning eller endring av bokføringsposter, klassifisering av kontoer eller transaksjoner eller andre 
regnskapsregistreringer uten kundens godkjenning,

– tillatelse til eller godkjenning av transaksjoner, eller

– utarbeiding av kildedokumenter eller data (herunder beslutninger om verdiutgangspunkt) eller endringer av slike 
dokumenter eller data.
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Eksempler på bistand som ikke nødvendigvis bringer uavhengigheten i fare:

– mekaniske bokføringsoppgaver, som f.eks. registrering av transaksjoner hvor revisjonskundens ledelse har bestemt 
den relevante kontoklassifiseringen, postering av kodede transaksjoner i en kundes hovedbok, gjennomføring av 
posteringer som er godkjent av kunden i kundens råbalanse, eller yting av visse databehandlingstjenester,

– opplysning til kunden om gjeldende regnskapsstandarder eller vurderingsmetoder for at kunden skal kunne 
bestemme hvilke som skal anvendes.

Grad av offentlig interesse

Trusselen knyttet til selvrevisjon som oppstår når en revisor bistår i utarbeidingen av regnskapsdokumenter 
eller årsoppgjør til et foretak av offentlig interesse, anses å være så stor at den ikke kan minskes gjennom andre 
beskyttelsestiltak enn forbud mot slik bistand som går ut over mandatet for den lovfestede revisjonen (dvs. all annen 
bistand enn forslag til og utarbeiding av endringer i løpet av den lovfestede revisjonen, etter at det er konstatert mangler 
i revisjonskundens foreslåtte opplysninger).

Når en revisor blir bedt om å delta i utarbeidingen av revisjonskundens regnskapsdokumenter eller årsoppgjør, 
bør han/hun i alle tilfeller nøye vurdere hvordan offentligheten oppfatter denne oppgaven. Dette kan avhenge av 
revisjonskundens størrelse og struktur samt av kundens forretningsmiljø på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan. 
Dersom trusselen synes å være så stor at offentligheten stiller spørsmål ved hans/hennes uavhengighet, bør revisoren 
ikke akseptere oppdraget.

Nødssituasjoner

I nødssituasjoner kan revisor delta i utarbeidingen i et omfang som ikke ville ha vært akseptabelt under normale 
omstendigheter (se nr. 2 og 3 ovenfor). Dette kan være tilfelle når revisor, som følge av ytre og uforutsette hendelser, er 
den eneste person med ressurser og den nødvendige kunnskap om revisjonskundens systemer og framgangsmåter til å 
kunne bistå kunden slik at regnskapene og årsoppgjøret kan utarbeides i tide. En situasjon der revisor nekter å yte slike 
tjenester, kan anses som en nødssituasjon når dette medfører en tung byrde for revisjonskunden (f.eks. inndragning av 
kredittmuligheter), eller til og med truer kundens fortsatte virksomhet.

I slike nødssituasjoner bør revisor imidlertid ikke delta i endelige beslutninger og bør innehente kundens godkjenning 
når det er mulig. Revisor bør også vurdere ytterligere beskyttelsestiltak som vil gjøre det mulig å minske risikoen for 
sin uavhengighet. Når det er aktuelt, bør revisor også drøfte situasjonen med revisjonskundens kontrollorgan og forsikre 
seg om at tjenesteytingen og årsakene til disse er angitt i årsoppgjøret.

Lovfestet revisjon av konsoliderte årsoppgjør for foretak av offentlig interesse

Ved lovfestet revisjon av konsolidere årsoppgjør for foretak av offentlig interesse kan det oppstå situasjoner der det 
er vanskelig for en filial av en slik revisjonskunde å treffe tiltak i henhold til nr. 3 ovenfor. Det kan derfor forekomme 
at den lokale revisor blir nødt til å delta i utarbeidingen av årsoppgjør som skal inngå i revisjonskundens konsoliderte 
årsoppgjør. Under slike omstendigheter anses trusselen knyttet til selvrevisjon hos kundens revisor normalt ikke 
som betydelig, forutsatt at bistanden i forbindelse med bokføring utelukkende er av teknisk eller mekanisk art, 
at rådgivningen bare er av informativ art (se nr. 2 ovenfor), at årsoppgjørene for slike filialer ikke er avgjørende 
for revisjonskundens konsoliderte årsoppgjør (verken enkeltvis eller samlet) og at de samlede honorarer som 
revisjonsselskapet og medlemmene av dets nettverk mottar for disse tjenester, ikke er vesentlige i forhold til honorarene 
for den lovfestede revisjonen av det konsoliderte årsoppgjøret.

7.2.2 Utforming og innføring av økonomiske informasjonsteknologisystemer

Økonomiske opplysninger

Lovfestet revisjon omfatter prøving av de maskinvare- og programvaresystemer som brukes av revisjonskunden 
for å generere de økonomiske opplysningene som skal offentliggjøres årsoppgjøret. Når en revisor (herunder 
revisjonsselskapet, selskaper i dets nettverk eller ansatte i disse) er involvert i utforming og innføring av slike 
økonomiske informasjonsteknologisystemer, kan det oppstå en trussel knyttet til selvrevisjon. I denne forbindelse 
omfatter økonomiske opplysninger ikke bare tall som offentliggjøres direkte i årsoppgjøret, men også andre vurderinger 
eller fysiske data som har forbindelse med opplysningene i årsoppgjøret. Slike opplysninger genereres enten gjennom 
integrerte informasjonsteknologisystemer eller en rekke frittstående systemer (f.eks. bokføringssystemer, systemer 
for føring av kostnadsregnskap, lønningssystemer, systemer for økonomistyring samt systemer som bare framskaffer 
fysiske data, som enkelte systemer for kontroll av varebeholdning og produksjon mv.).
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Grad av involvering

Revisor kan være involvert i utformingen og innføringen av økonomiske informasjonsteknologisystemer i varierende 
grad:

I den ene enden av skalaen finnes oppdrag der revisor har en ledende rolle eller ansvar for hele utformingen og 
innføringen av et økonomisk informasjonsteknologisystem eller driften av det økonomiske informasjonsteknologi
systemet og de data det bruker eller genererer. Et slikt oppdrag innebærer helt klart en uakseptabelt høy risiko for 
uavhengigheten.

I andre tilfeller må revisor nøye vurdere risikoen for uavhengigheten som kan oppstå gjennom deltakelse i utformingen 
og innføringen av systemer for revisjonskunden, særlig når dette får følger for offentlige interesser. I alle tilfeller 
bør revisor vurdere om det finnes hensiktsmessige beskyttelsestiltak som kan minske risikoen for uavhengigheten til 
et akseptabelt nivå. F.eks. kan risikonivået være akseptabelt når revisorens rolle er å gi råd til et konsortium under 
revisjonskunden om utforming og/eller gjennomføring av et prosjekt. Tilsvarende er det liten risiko i tilfeller der en 
mindre bedriftskunde ber revisor om å tilpasse et standard regnskapssystem til kundens spesifikke behov. Til gjengjeld 
kan risikoen for uavhengigheten anses å være uakseptabelt høy når det dreier seg om et utformingsprosjekt for et stort 
selskap eller en revisjonskunde som er et foretak av offentlig interesse.

I den andre enden av skalaen kan revisor gis i oppdrag å utarbeide en gransking av alternative systemer for sin 
revisjonskunde. På grunnlag av granskingen avgjør revisjonskunden hvilket system som skal installeres. En slik tjeneste 
vil vanligvis ikke sette revisors uavhengighet i fare, forutsatt at kostnader og fordeler ved systemene dokumenteres 
grundig og drøftes med revisjonskunden. Revisors uavhengighet vil likevel settes i fare dersom han/hun har betydelige 
økonomiske interesser (se avsnitt B.1) eller betydelige forretningsforbindelser (se avsnitt B.2) med en eller flere av 
systemleverandørene.

7.2.3 Vurderingstjenester

Vurderingstjenester

En vurdering omfatter utarbeiding av antakelser med hensyn til framtidig utvikling, anvendelse av visse metoder og 
teknikker og en kombinasjon av begge disse for å regne ut en verdi eller en rekke verdier for et aktiva eller et passiva 
eller for en hel virksomhet. Antakelsene som ligger til grunn for en slik vurdering, kan være knyttet til fortolkninger av 
nåtiden eller forventninger om framtiden, herunder både den alminnelige utvikling og følgene av visse handlinger som 
utføres eller planlegges av revisjonskunden eller andre innenfor dennes nærmeste forretningsmiljø.

Forpliktelser til å granske eller uttale seg om vurderingsarbeid som er utført av andre [f.eks. forpliktelser i henhold 
til artikkel 10 og 27 i annet selskapsrettsdirektiv (77/91/EØF), artikkel 10 og 23 i tredje selskapsrettsdirektiv  
(78/855/EØF) eller artikkel 8 i sjette selskapsrettsdirektiv (82/891/EØF)], eller til å samle inn og kontrollere data som 
skal brukes i en vurdering som skal utføres av andre (f.eks. typisk diligenspliktarbeid i forbindelse med salg eller kjøp 
av foretak), anses ikke som vurderingstjenester i henhold til dette prinsipp.

Vesentlighet og subjektivitet

Vurderingstjenester som fører til vurdering av beløp som verken enkeltvis eller sammenlagt er vesentlige i forhold til 
årsoppgjøret, anses ikke for å skape en betydelig trussel mot uavhengigheten.

Ansvaret for antakelsene som ligger til grunn for vurderingen og metodene som skal anvendes, ligger alltid hos 
revisjonskunden eller dennes ledelse. Som et ledd i beslutningsprosessen må revisjonskunden eller dennes ledelse 
derfor i alminnelighet fastlegge de antakelser som ligger til grunn for vurderingen, og beslutte hvilke metoder som 
skal brukes ved utregning av verdien. Dette er særlig viktig når den aktuelle vurderingen krever en betydelig grad 
av subjektivitet, enten i forbindelse med de underliggende antakelsene eller med hensyn til forskjellene mellom 
anvendbare metoder.

Når det gjelder visse rutinemessige vurderinger, kan imidlertid graden av subjektivitet i de aktuelle poster være 
ubetydelig. Dette er tilfellet når de underliggende antakelsene er fastsatt ved lov (f.eks. skattesatser, satser for 
skattemessig avskrivning mv.) eller andre regler (f.eks. bestemmelser om å bruke visse rentesatser), eller er allment 
akseptert i revisjonskundens virksomhetssektor, og når teknikkene og metodene som skal brukes, er basert på allment 
aksepterte standarder eller til og med fastsatt i lover og forskrifter. Under slike omstendigheter er det lite sannsynlig 
at en vurdering foretatt av en informert tredjemann vil være vesentlig forskjellig, selv om den ikke er identisk. Yting 
av slike vurderingstjenester bringer derfor ikke en revisors uavhengighet i fare, selv om verdien i seg selv kan anses å 
være av vesentlig betydning for årsoppgjøret, forutsatt at revisjonskunden eller dennes ledelse minst har godkjent alle 
vesentlige vurderingsspørsmål.
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Ytterligere beskyttelsestiltak

Visse vurderingstiltak innebærer liten grad av subjektivitet. Dette gjelder f.eks. de som krever bruk av standardteknikk 
eller standardmetoder eller tjenester i form av gransking av vurderingsmetoder som en tredjemann har brukt, men der 
den endelige vurderingen er vesentlig i forhold til årsoppgjøret. I slike tilfeller bør revisor vurdere om det finnes en 
trussel knyttet til selvrevisjon som bør minskes gjennom ytterligere beskyttelsestiltak. Det kan være hensiktsmessig å 
møte en slik trussel ved å opprette en vurderingsgruppe som er uavhengig av oppdragsgruppen, og med forskjellige 
rapporteringslinjer for de to gruppene.

7.2.4 Deltakelse i revisjonskundens interne revisjon

Intern revisjon er et viktig element i et foretaks interne kontrollsystem. I bedrifter, særlig små og mellomstore som ikke 
har råd til en intern revisjonsavdeling, eller der en slik avdeling ikke har den nødvendige ekspertise (f.eks. tilgang til 
spesialister innen informasjonsteknologi eller økonomistyring), kan revisors deltakelse i den interne revisjonen styrke 
ledelsens kontrollmuligheter.

Det kan imidlertid oppstå selvrevisjonstrusler dersom det f.eks. ikke finnes et klart skille mellom ledelsen og kontrollen 
av den interne revisjonen og selve den interne revisjonen, eller dersom revisors vurdering av revisjonskundens interne 
kontrollsystem avgjør arten og omfanget av revisorens etterfølgende lovfestede revisjon. For å unngå slike trusler 
må revisor, revisjonsselskapet eller medlemmer av dets nettverk kunne bevise at de ikke er involvert i ledelsen og 
kontrollen av den interne revisjonen. Dessuten må revisor, i egenskap av revisor for kundens årsoppgjør, kunne påvise 
at han/hun har truffet de nødvendige tiltak for å få gransket resultatene av den interne revisjonen og ikke har lagt for 
stor vekt på disse resultatene ved fastsettelse av arten av, tidsplanen for og omfanget av sin egen lovfestede revisjon. 
For å sikre at revisjonsselskapets lovfestede revisjon oppfyller revisjonsstandardene, og at revisorens uavhengighet ikke 
er brakt i fare, bør det utføres en hensiktsmessig gransking av disse sakene av en revisjonspartner som verken har vært 
involvert i den lovfestede revisjonen eller i de interne revisjonsoppdragene, som kan ha innvirkning på årsoppgjøret. 

I selskaper der den interne revisjonsavdelingen rapporterer til et styringsorgan i stedet for til selve ledelsen, har den 
interne revisjonen en rolle som utfyller den lovfestede revisjonsfunksjonen. Den kan derfor betraktes som en atskilt 
del av styringsstrukturen. Dersom revisor blir bedt om å foreta intern revisjon under slike omstendigheter, må han/hun 
likevel kunne bevise at han/hun har foretatt en hensiktsmessig vurdering av eventuelle trusler mot sin uavhengighet og 
truffet de nødvendige beskyttelsestiltak.

7.2.5 Handling på vegne av revisjonskunden ved tvisteløsning

Trusler knyttet til  partiskhet og selvrevisjon

Under visse omstendigheter bistår revisor, revisjonsselskapet, et medlem av et nettverk eller en partner, leder eller ansatt 
hos et slikt nettverk, revisjonskunden ved løsning av en konflikt eller en tvist.

En revisor som handler på vegne av revisjonskunden ved løsning av en konflikt eller en tvist, påtar seg en rolle som 
i alminnelighet anses som partisk og uforenlig med en revisors ansvar for å komme med en objektiv uttalelse om 
årsoppgjøret. Denne trusselen knyttet til partiskhet ledsages av en trussel knyttet til selvrevisjon når bistanden ved 
løsning av en tvist også krever at revisoren må vurdere kundens sjanser for å vinne tvisten, dersom dette kan innvirke 
på beløpene som gjenspeiles i årsoppgjørene. En revisor som er involvert i løsningen av en tvist, må derfor vurdere hvor 
betydningsfull både trusselen knyttet til partiskhet og trusselen knyttet til selvrevisjon er.

Trusselen knyttet til partiskhet øker når revisor, revisjonsselskapet eller et selskap som er medlem av dets nettverk, 
spiller en aktiv rolle på vegne av revisjonskunden ved løsning av en konflikt eller en tvist. Det er mindre sannsynlig at 
denne trusselen vil være betydelig når revisoren bare skal vitne for en domstol i en sak som kunden er involvert i.

Selv når revisor spiller en relativt aktiv rolle på vegne av kunden, kan det finnes andre særlige situasjoner som normalt 
ikke anses for å bringe revisors uavhengighet i fare. Slike situasjoner kan omfatte representasjon av kunden for en 
domstol eller overfor skattemyndighetene ved en skattetvist. Det kan også omfatte rådgivning til kunden og forsvar 
for en bestemt regnskapsbehandling i en situasjon der en medlemsstats myndigheter, verdipapirtilsyn eller tilsynspanel 
eller et liknende europeisk eller internasjonalt organ gransker revisjonskundens årsoppgjør. Uansett omstendighetene 
bør revisor imidlertid analysere den spesifikke situasjonen og sin egen deltakelse for å foreta en nøye vurdering av om 
det foreligger en betydelig trussel mot hans/hennes uavhengighet eller ikke.
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Vesentlighet og subjektivitet

Yting av juridiske tjenester til en revisjonskunde i forbindelse med konfliktløsning eller tvisteløsning skaper normalt 
ingen betydelig trussel mot uavhengigheten, dersom tjenestene angår saker som en fornuftig og informert tredjemann 
ikke forventer at vil ha en vesentlig innvirkning på årsoppgjøret.

Det å representere en revisjonskunde er i seg selv subjektivt, men graden av subjektivitet avhenger av typen rettergang. 
Under en revisjon har en revisor vanligvis valget mellom enten selv å vurdere resultatet av en rettergang, eller støtte seg 
til en bekreftelse fra en ekstern advokat som er engasjert av kunden. I begge tilfeller styres graden av subjektivitet av 
faktorer som advokatens kompetanse, om vedkommende respekterer yrkesetiske regler for advokater samt foreliggende 
beviser, snarere enn av om advokaten er ansatt hos revisjonsselskapet eller hos et eksternt advokatfirma.

Når det gjelder rettslige situasjoner der resultatet av rettergangen med rimelighet kan anslås på grunnlag av foreliggende 
beviser, bør resultatet av en vurdering av beløpene som påvirkes av tvisten, ikke være vesentlig forskjellig enten 
tjenestene ytes av revisjonsselskapet eller av et eksternt advokatfirma (f.eks. tvist med hensyn arbeidsavtaler for ansatte 
eller visse skattesaker).

På den annen side kan det finnes situasjoner som i seg selv innebærer vesentlig subjektivitet. Det kan også finnes 
situasjoner der det er umulig å vurdere bevis på en objektiv måte på grunn av arten forretningsforbindelser mellom 
revisor og revisjonskunde (f.eks. personlig involvering av tidligere eller nåværende medlemmer av ledelsen, 
overordnete uten lederfunksjoner eller aksjeeiere). I slike tilfeller bør revisor forsikre seg om at han/hun ikke er 
involvert i revisjonskundens handlinger i forbindelse med tvisteløsningen, unntatt i mindre tilfeller der den aktuelle 
saken ikke med rimelighet kan forventes å ha vesentlig innvirkning på årsoppgjøret.

Ytterligere beskyttelsestiltak

I tilfeller som ikke er omfattet av nr. 2, bør revisor vurdere om det gjenstår trusler mot uavhengigheten som må 
minskes gjennom ytterlige beskyttelsestiltak. En passende løsning kan være å unngå at gruppen med ansvar for 
revisjonsoppdraget er involvert i behandlingen av tvisten, gjennom å opprette andre oppdragsgrupper og sørge for at 
arbeidet i forbindelse med den lovfestede revisjonen på den ene side og de juridiske tjenestene i forbindelse med tvisten 
på den annen side, er atskilt.

7.2.6 Rekruttering til ledelsen

En revisor som anmodes om å bistå en revisjonskunde med rekruttering av ledere eller nøkkelpersonale, bør først vurdere 
truslene mot hans/hennes uavhengighet som kan oppstå f.eks. på grunn av den rolle som personen som rekrutteres vil få, 
og arten av den ønskede bistand. Behovet for nøye vurdering er størst når personen som rekrutteres, trolig kommer til å 
ha en viktig rolle i kundens økonomistyring og dermed kommer til å ha jevnlig kontakt med revisoren. Trusler knyttet 
til egeninteresse og fortrolighet kan likevel også oppstå som følge av andre ansettelser.

Når det gjelder arten av den ønskede bistand, kan et eksempel på en akseptabel tjeneste omfatte gransking av de faglige 
kvalifikasjonene til et antall søkere og en objektiv uttalelse om deres egnethet til stillingen. En annen akseptabel tjeneste 
kan omfatte utarbeiding av en liste over kandidater til intervju, forutsatt at listen er utarbeidet på grunnlag av kriterier 
angitt av kunden, og ikke på grunnlag av revisorens egne vurderinger. I begge tilfeller bør det nøye påses at revisorens 
uttalelser om kandidatene ikke foregriper revisjonskundens beslutning. Dersom revisor konkluderer med at han/hun 
ikke kan gi den ønskede bistand uten å delta direkte eller indirekte i revisjonskundens beslutning om hvem som bør 
ansettes, bør han/hun nekte å yte slik bistand.

8. REVISJONSHONORARER OG HONORARER FOR ANDRE TJENESTER ENN REVISJON

8.1 Resultatavhengige honorarer

Avtaler om revisjonshonorar

Lovfestet revisjon som utføres i offentlighetens interesse, er i seg selv uegnet for avtaler om honorarer der revisorens 
honorar avhenger av enten revisjonskundens resultattall eller resultatet av selve revisjonen. Revisjonshonorarer som 
fastsettes av en domstol eller et statlig organ, utgjør ikke resultatavhengige honorarer.
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Avtaler om honorarer for andre tjenester enn revisjon

Trusler mot en revisors uavhengighet knyttet til egeninteresse, selvrevisjon og fortrolighet kan oppstå også når 
honoraret for et annet oppdrag enn revisjon avhenger av en bestemt hendelse. Dette gjelder for alle resultatavhengige 
avtaler mellom revisor, revisjonsselskapet eller et foretak i dets nettverk og revisjonskunden og dennes tilknyttede 
foretak. Med avhengighet av en bestemt hendelse menes f.eks. at honoraret til en viss grad avhenger av framgangen 
eller resultatet av prosjektet, eller at revisjonskunden (eller dennes tilknyttede foretak) oppnår et bestemt resultattall.

Ved vurdering av i hvilket omfang resultatavhengige honorarer utgjør en trussel mot revisors uavhengighet og 
forekomsten av passende beskyttelsestiltak, bør revisor blant annet ta hensyn til følgende faktorer: forholdet mellom 
tjenesten som det resultatavhengige honoraret betales for, og pågående eller framtidig revisjonsarbeid, rammene for 
mulige honorarbeløp og beregningsgrunnlaget for honoraret.

Når revisor foretar sin vurdering, bør han/hun blant annet ta hensyn til om størrelsen på det resultatavhengige honoraret 
bestemmes direkte i forhold til verdien av en eiendel eller en transaksjon (f.eks. prosent av anskaffelseskostnad) eller 
en økonomisk betingelse (f.eks. vekst i markedsverdi), hvis måling senere kommer til å bli gransket gjennom revisjon, 
og om dette øker trusselen knyttet til egeninteresse til et uakseptabelt nivå. På den annen side vil det i alminnelighet 
ikke oppstå egeninteressetrusler i situasjoner der det ikke er noen direkte forbindelse mellom grunnlaget for det 
resultatavhengige honoraret (f.eks. begynnerlønn for en nyansatt i forbindelse med yting av rekrutteringstjenester) og et 
vesentlig aspekt ved revisjonsoppdraget. Når det finnes et styringsorgan, bør revisor opplyse dette organ om kontrakter 
om resultatavhengige honorarer i samsvar med prinsippene angitt i avsnitt A.4.1.2.

8.2 Forholdet mellom samlede honorarer og samlede inntekter

En altfor stor avhengighet av revisjonshonorarer og honorarer for andre tjenester fra en revisjonskunde eller 
en kundegruppe utgjør en åpenbar trussel knyttet til egeninteresse mot revisors uavhengighet. Revisor eller 
revisjonsselskapet må ikke bare unngå slik økonomisk avhengighet, men også nøye vurdere om en slik tilsynelatende 
avhengighet kan utgjøre en vesentlig trussel mot uavhengigheten.

Tilsynelatende økonomisk avhengighet

Revisor, revisjonsselskapet eller et nettverk kan oppfattes som økonomisk avhengig av en enkelt revisjonskunde 
eller kundegruppe når det samlede revisjonshonoraret eller honoraret for andre tjenester enn revisjon som de mottar, 
eller forventer å motta, fra vedkommende kunde eller kundegruppe, overstiger en kritisk prosentandel av deres 
samlede inntekter. Offentlighetens oppfattelse av denne kritiske prosentandel vil være avhengig av flere faktorer i 
revisjonsmiljøet. Nivået kan variere avhengig av selskapets størrelse, om det er veletablert eller nyopprettet, om det 
opererer lokalt, nasjonalt eller internasjonalt og den alminnelige økonomiske situasjonen på de markeder der selskapet 
driver sin virksomhet.

Revisor må ta nøye hensyn til disse omstendigheter når han/hun vurderer betydningen av trusselen knyttet til 
egeninteresse mot inntrykket av hans/hennes uavhengighet. Det bør gjennomføres en analyse av alle honorarer som er 
mottatt for revisjonstjenester og andre tjenester enn revisjon fra en bestemt kunde eller kundegruppe, sammenlignet 
med selskapets eller nettverkets samlede inntekter, samt av de aktuelle beløp selskapet eller nettverket forventer å 
motta i løpet av inneværende regnskapsperiode. Dersom denne analysen viser en viss avhengighet og et behov for 
beskyttelsestiltak, bør en revisjonspartner som ikke har deltatt i noen av oppdragene (revisjonsarbeid og annet arbeid) 
for kunden, foreta en gjennomgang av alt vesentlig arbeid som er utført for vedkommende kunde og komme med de 
nødvendige anbefalinger. Granskingen bør også omfatte alt revisjonsarbeid og annet arbeid som allerede er gjenstand 
for et tilbud eller en avtale. Dersom det fortsatt hersker tvil, eller dersom en slik partner ikke er tilgjengelig på grunn 
av revisjonsselskapets størrelse, bør revisor rådspørre sitt faglige kontrollorgan eller be om at granskingen foretas av 
en annen revisor.
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Visse andre honorarforbindelser

Revisor bør også vurdere om det foreligger eller synes å foreligge andre typer honorarforbindelser mellom en 
enkelt revisjonskunde eller kundegruppe og revisoren eller revisjonsselskapet, som kan utgjøre en trussel knytet til 
egeninteresse. F.eks. kan en revisjonspartner i et «kontor» eller en filial oppfattes å være avhengig av honorarer fra 
en bestemt revisjonskunde dersom flesteparten av «kontoret» tjenester ytes til denne revisjonskunden, eller dersom 
samme person har ansvar for salg av både revisjonsoppdrag og andre oppdrag til revisjonskunden. For å minske slike 
egeninteressetrusler kan revisjonsselskapet vurdere sin organisasjonsstruktur og visse personers ansvar eller, dersom 
det er aktuelt, drøfte hvordan tjenester ytes og faktureres med kundens styringsorgan.

Uavhengigheten kan særlige bringes i fare når en betydelig del av honorarene stammer fra yting av andre tjenester enn 
revisjon til en revisjonskunde eller dennes tilknyttede foretak. Revisor bør derfor vurdere risikoen for sin uavhengighet. 
Han/hun bør særlig ta hensyn til arten av andre tjenester enn revisjon som ytes, de forskjellige honorarer som stammer 
fra lovfestet revisjon og andre oppdrag enn lovfestet revisjon, og hvordan disse står i forhold til de samlede honorarer 
som mottas av revisjonsselskapet eller nettverket. Dersom analysen viser at det er behov for beskyttelsestiltak, særlig 
når honorarene for andre tjenester enn revisjon overstiger revisjonshonorarene, bør en revisjonspartner som verken 
er involvert i revisjonsoppdragene eller andre oppdrag enn revisjon, foreta en gransking av arbeidet som er utført for 
kunden, og gi de nødvendige råd.

8.3 Honorarer som har forfalt til betaling

Ubetalte honorarer for revisjonsarbeid eller annet arbeid kan oppfattes som et lån fra revisor til revisjonskunden. 
Dette kan true revisors uavhengighet ved at det skapes en gjensidig økonomisk interesse med revisjonskunden. Under 
slike omstendigheter må revisor vurdere omfanget av trusselen og treffe eventuelle nødvendige tiltak. Dette kan 
omfatte å underrette alle berørte tredjemenn om omfanget av den potensielle gjensidige interessen. Når revisor er et 
revisjonsselskap, kan en annen revisjonspartner som ikke har vært involvert i tjenesteytingen til den aktuelle kunden, 
granske omstendighetene. Når det dreier seg om enkeltmannsforetak eller små interessentskap der alle revisjonspartnere 
har vært involvert i revisjonskunden, bør revisor enten rådspørre sitt faglige kontrollorgan eller anmode en annen 
revisor om å foreta granskingen.

8.4 Prisfastsetting

En revisor må kunne påvise at honoraret som kreves for et revisjonsoppdrag, er rimelig, særlig dersom det er vesentlig 
lavere enn det som en tidligere revisor har krevd, eller det som ble angitt av andre selskaper som la inn anbud på 
oppdraget. Revisor må også kunne påvise at et angitt honorar ikke er avhengig av en forventet yting av andre tjenester 
enn revisjon, og at kunden ikke er villedet med hensyn til grunnlaget for framtidige honorarer for revisjon og andre 
tjenester enn revisjon når de nåværende revisjonshonorarer forhandles. Revisor bør ha en politikk og framgangsmåter 
som gjør det mulig å påvise at vedkommendes honorarer oppfyller disse krav. Ved lovfestet revisjon av foretak av 
offentlig interesse bør revisor etterstrebe å drøfte beregningsgrunnlaget for revisjonshonoraret med styringsorganet.

9. TVIST

Selv om det ikke i alle tilfeller er mulig å spesifisere fra hvilket punkt det ikke vil være riktig for en revisor å fortsette 
en lovfestet revisjon for en revisjonskunde, bør følgende kriterier vurderes:

– dersom en revisjonskunde hevder at det finnes mangler i det lovfestede revisjonsarbeidet, og revisor konkluderer 
med at det er sannsynlig at kunden vil innlevere en klage, bør revisor først drøfte grunnlaget for anklagene fra 
kunden med sistnevntes styringsorgan eller, dersom et slikt organ ikke finnes, med sitt eget faglige kontrollorgan. 
Dersom dette bekrefter inntrykket av at det vil bli innlevert en klage, bør revisor – avhengig av de lokale 
lovbestemmelser – gå av.
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– dersom revisor anklager en revisjonskundes nåværende ledelse for bedrageri eller svik, er betydningen av risikoen 
for uavhengigheten og beslutningen om revisor bør gå av eller ikke, også avhengig av beskyttelsestiltak, f.eks. om 
alle relevante aspekter er drøftet med kundens styringsorgan eller, dersom er slikt organ ikke finnes, med revisors 
faglige kontrollorgan. (I visse stater beskytter imidlertid den nasjonale lovgivning revisors uavhengighet ved 
bedragerianklager ved at revisor er forpliktet til å melde konstatert bedrageri til en nasjonal myndighet og forsette 
sitt revisjonsarbeide på vegne av den myndighet som representerer den nasjonale offentlige interesse. Revisor bør 
i alle tilfeller vurdere å søke juridisk rådgivning og ta behørig hensyn til sitt ansvar for offentlighetens interesse.),

– faktiske eller potensielle tvister som gjelder andre tjenester enn revisjon, for et beløp som ikke er vesentlig 
for revisor eller revisjonskunden (f.eks. konflikter i forbindelse med fakturering av tjenester eller resultater av 
rådgivningstjenester), er ikke av en slik art at de bringer revisors uavhengighet i fare.

10. OVERORDNET PERSONALE SOM HAR ARBEIDET I EN LANG PERIODE

For å minske trusler knyttet til fortrolighet eller tillit mot uavhengigheten til en revisor som er engasjert for å revidere 
en revisjonskunde av offentlig interesse, kan kravet om å erstatte oppdragsansvarlig partner og andre revisjonspartnere 
med nøkkelfunksjoner i oppdragsgruppen innen en rimelig tidsperiode ikke erstattes av andre beskyttelsestiltak.

Revisor bør også vurdere risikoen for uavhengigheten som følge av at andre medlemmer av oppdragsgruppen deltar 
i lengre tid, herunder ledende personale som deltar i revisjon av foretak som inngår i revisjonskundens konsoliderte 
årsoppgjør, og som følge av sammensetningen av selve gruppen. Revisor bør også anvende beskyttelsestiltak som 
rotasjon og tiltak som inngår i revisjonsselskapets kvalitetssikringssystem, for å sikre at oppdraget kan fortsette under 
egnede forhold uten at hans/hennes uavhengighet bringes i fare.

Det kan være situasjoner der en intern rotasjon av oppdragsansvarlig partner og andre revisjonspartnere med 
nøkkelfunksjoner ikke er mulig eller ikke utgjør et tilstrekkelig beskyttelsestiltak som følge av revisjonsselskapet 
størrelse. Dette kan f.eks. være tilfellet dersom revisjonsselskapet bare består av en selvstendig revisor, eller dersom 
de daglige forbindelsene mellom et lite antall revisjonspartnere er altfor nære. I slike situasjoner bør revisor sikre at 
det innføres andre beskyttelsestiltak innenfor en rimelig tidsperiode. Slike beskyttelsestiltak kan være å få det aktuelle 
revisjonsoppdraget gjennomgått ved en ekstern kvalitetskontroll, eller i det minste å rådspørre det faglige kontrollorgan. 
Dersom det ikke finnes noen hensiktsmessige beskyttelsestiltak, bør revisor overveie om det er hensiktsmessig å 
fortsette revisjonsoppdraget.

Når et medlem av en oppdragsgruppe blir utskiftet ut på grunn av tiden vedkommende har deltatt i en bestemt revisjon 
eller på grunn av en tilhørende trussel knyttet til fortrolighet eller tillit, bør denne person ikke gjeninntre i gruppen før 
det har gått minst to år etter at vedkommende ble utskiftet.
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Tillegg

ORDLISTE

Attestasjonstjenester En revisors forpliktelse til å vurdere og undersøke en sak som en annen part har ansvar 
for, i forhold til fastsatte og hensiktsmessige kriterier, med henblikk på å komme med en 
konklusjon som gir revisjonskunden opplysning om graden av sikkerhet med hensyn til 
den aktuelle saken.

Foretak av offentlig interesse Foretak som er av særlig offentlig interesse som følge av dets virksomhet, størrelse 
eller antall ansatte, eller hvis juridiske status gjør at det har en bred krets av aksjeeiere. 
Eksempler på slike foretak er kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, investeringsforetak, 
foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer, pensjonsfond og børsnoterte 
selskaper.

«kontor» Med termen «kontor» menes en undergruppe i et revisjonsselskap eller et nettverk, som 
er atskilt på grunnlag av geografiske eller praktiske kriterier, og der først og fremst en 
revisjonspartner med en nøkkelfunksjon praktiserer.

Et av de viktigste kriteriene som kjennetegner denne undergruppen, er det nære 
arbeidsforholdet mellom gruppens medlemmer (som f.eks. arbeider på samme område 
eller med samme type kunder). Det bør særlig tas hensyn til at den tekniske utvikling 
og revisjonskundenes økende multinasjonale virksomhet fører til at slike arbeidsforhold 
utvikler seg mer og mer innenfor rammen av «virtuelle» kontorer.

Når det gjelder små interessentskap, kan et «kontor» omfatte hele selskapet, og i så fall vil 
alle partnere og ansatte være underlagt de aktuelle krav.

Lovfestet revisjon Den revisjonstjeneste som ytes av en godkjent person i henhold til artikkel 2 nr. 1 i åttende 
selskapsrettsdirektiv (= revisor), når:

a) vedkommende foretar kontroll av årsregnskapene til et  selskap eller et foretak 
og etterprøver samsvaret mellom årsberetningen og årsregnskapene, når en slik 
kontroll og etterprøving er påkrevd i henhold til fellesskapsretten; eller

b) vedkommende kontrollerer de konsoliderte regnskapene for  en gruppe foretak og 
etterprøver samsvaret mellom den konsoliderte årsberetningen og de konsoliderte 
regnskapene, når en slik kontroll og etterprøving er påkrevd i henhold til 
fellesskapsretten.

I denne rekommandasjon omfatter begrepet «lovfestet revisjon» også en attestasjonstjeneste 
som, avhengig av den nasjonale lovgivning, ytes av en revisor når selskapene er forpliktet 
til å offentliggjøre økonomiske opplysninger i tillegg til de som er nevnt ovenfor (f.eks. 
selskapets foreløpige finansregnskaper og –rapporter), som etterprøves av en revisor som 
må avgi uttalelse om opplysningene.

Nettverk Omfatter revisjonsselskapet som foretar den lovfestede revisjonen, samt dets tilknyttede 
foretak og andre foretak som kontrolleres av revisjonsselskapet, eller som er under 
felles kontroll, eierskap eller ledelse eller på annen måte er tilknyttet eller assosiert med 
revisjonsselskapet gjennom bruk av felles navn eller deling av betydelige, felles faglige 
ressurser.

Oppdragsgruppe Alle personer som, uavhengig av deres rettslige forhold til revisor eller revisjonsselskapet, er 
direkte involvert i mottak og gjennomføring av en bestemt lovfestet revisjon. Den omfatter 
revisjonsgruppen og eksperter fra andre fagområder som er ansatte og underleverandører, 
og som er involvert i revisjonsoppdraget (f.eks. advokater, aktuarer, skattespesialister, IT-
spesialister, spesialister i finansstyring), samt personer som foretar kvalitetskontroll eller 
direkte tilsyn med revisjonsoppdraget.
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Oppdragsansvarlig partner En revisjonspartner som har det endelige ansvaret for den lovfestede revisjonen av en 
bestemt revisjonskunde, og som koordinerer arbeidet i revisjonsgruppen og blant eksperter 
fra andre fagområder som er involvert, og sikrer at arbeidet gjennomgår kvalitetskontroll, 
og som, når det er aktuelt, koordinerer hele det lovfestede revisjonsarbeidet i et nettverk 
i forbindelse med en gitt lovfestet revisjon, særlig når det gjelder konsoliderte regnskaper 
der forskjellige revisjonspartnere har forskjellig ansvar i forbindelse med den lovfestede 
revisjonen av enhetene som skal konsolideres.

Partner En yrkesutøver i et revisjonsselskap eller et nettverk som personlig har det endelige 
ansvaret for arbeidet som utføres i løpet av et oppdrag (revisjon eller andre tjenester enn 
revisjon); vedkommende har i alminnelighet myndighet til å undertegne på vegne av 
revisjonsselskapet og kan også være aksjeeier/eier eller leder for revisjonsselskapet.

Rapporteringslinje Omfatter alle personer som innenfor et kontor, en stat, en region eller på verdensplan 
har det direkte ansvar for tilsyn, ledelse, vederlag eller andre former for oppfølging 
av revisjonspartnerne i et revisjonsselskap eller for gjennomføringen av det lovfestede 
revisjonsoppdraget. Dette omfatter alle partnere, ledere og aksjeeiere som kan utarbeide, 
granske eller ha direkte innvirkning på evalueringen av arbeidet til revisjonspartnerne 
i revisjonsgruppen, eller bestemme vederlaget som disse mottar for deltakelse i 
revisjonsoppdraget.

Revisjonsgruppe Alle yrkesutøvere innen revisjon som, uavhengig av sin rettslige forhold til revisor eller 
revisjonsselskapet, utpekes til et bestemt lovfestet revisjonsoppdrag for å foreta revisjon, 
som f.eks. revisjonspartnere og revisjonsmedarbeidere.

Revisjonskunde Et selskap eller et foretak hvis årsregnskaper må gjennomgå lovfestet revisjon, eller dets 
morselskap i henhold til artikkel 1 i sjuende selskapsrettsdirektiv (83/349/EØF) hvis 
konsoliderte regnskaper må gjennomgå lovfestet revisjon.

Revisjonspartner En yrkesutøver innen revisjon i et revisjonsselskap eller et nettverk som selv er en godkjent 
person i henhold til artikkel 2 nr. 1 i åttende selskapsrettsdirektiv (= revisor), og som 
personlig har det endelige ansvaret for revisjonsarbeidet som utføres i løpet av en lovfestet 
revisjon; vedkommende har i alminnelighet myndighet til å undertegne revisjonsberetninger 
på vegne av revisjonsselskapet som er revisor. Vedkommende kan også være aksjeeier/eier 
eller leder for revisjonsselskapet.

Revisjonspartner med 
nøkkelfunksjon

En revisjonspartner som er medlem av oppdragsgruppen (herunder den oppdragsansvarlige 
partneren), og som på gruppenivå har ansvar for viktige saksforhold som store filialer 
eller avdelinger av revisjonskunden eller vesentlige risikofaktorer i forbindelse med den 
lovfestede revisjonen av denne kunden.

Revisjonsselskap Den organisatoriske enheten – i alminnelighet en juridisk person – som foretar lovfestet 
revisjon (f.eks. et enkeltmannsforetak, et interessentskap eller et selskap av profesjonelle 
revisorer). Revisjonsselskapet og revisor som er utpekt til å foreta en lovfestet revisjon, 
kan være samme juridiske person, men ikke nødvendigvis (f.eks. dersom en person 
som er deltaker i et interessentskap, utpekes til revisor, utgjør hele interessentskapet 
revisjonsselskapet).

Revisor Person som er godkjent i henhold til artikkel 2 nr. 1 i åttende selskapsrettsdirektiv  
(= revisor), og som er en fysisk eller juridisk person som er utpekt til et bestemt lovfestet 
revisjonsoppdrag i henhold til nasjonal lovgivning, og – som en følge av dette – i hvis navn 
revisjonsberetningen undertegnes.

Styringsorgan Et organ eller en gruppe personer som inngår i styringsstrukturen til revisjonskundens 
foretak, og som fører tilsyn med ledelsen som forvalter for investorene og, dersom den 
nasjonale lovgivning krever det, på vegne av andre interesserte parter som f.eks. de 
ansatte, og som består av, eller i det minste omfatter, personer som ikke er medlemmer av 
ledelsen, som f.eks. et kontrollorgan, en revisjonskomité eller en gruppe overordnete uten 
lederfunksjoner eller eksterne styremedlemmer.
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Tilknyttet foretak a) til et revisjonsselskap: et foretak i henhold til artikkel 41 nr.  1, 2, og 3 i sjuende 
selskapsrettsdirektiv (83/349/EØF),

b) til en revisjonskunde: et foretak i henhold til artikkel 41 nr. 1, 2, og 3 i sjuende 
selskapsrettsdirektiv (83/349/EØF), hvis regnskaper skal inngå i det konsoliderte 
regnskap sammen med revisjonskundens regnskaper i henhold til sjuende direktiv, eller 
– dersom sjuende selskapsrettsdirektiv ikke får anvendelse – hvis regnskaper skulle ha 
inngått i konsolideringen dersom kravene i direktivet fikk anvendelse.

Med forbehold for bokstav a) og b) omfatter termen «tilknyttet foretak» ethvert foretak, 
uansett juridisk form, som er tilknyttet et annet foretak gjennom felles eierskap, kontroll 
eller ledelse.

Viktig lederstilling En stilling hos revisjonskunden som medfører ansvar for grunnleggende ledelsesbeslutninger 
hos revisjonskunden, f.eks. en administrerende direktør eller en finansdirektør. Dette 
lederansvaret bør gi mulighet til å påvirke revisjonskundens regnskapspolitikk og 
utarbeidingen av revisjonskundens årsoppgjør. Med viktig lederstilling menes også 
kontraktsmessige forhold og faktiske forhold som på andre måter setter personen i stand til 
å delta i ledelsen av et selskap, f.eks. innenfor rammen av en rådgivningsavtale.


