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SVAR 
2013-02-15 
 
Justitiedepartementet 
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 
 
103 33  STOCKHOLM 
 
 
Remiss av Revisorsnämndens promemoria om verkställande direktör i registrerade 
revisionsbolag 
 
Ju2012/7458/L1 
 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter 
på betänkandet Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52), såvitt avser 
förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen. 
 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF 
SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med 
cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Kon-
sulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med redovisnings- och skatte-
frågor, och att fungera som rådgivare i de dagliga frågor som finns i företagarens när-
ingsverksamhet. SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svens-
ka och utländska företag och finns över hela Sverige.    
SRF arbetar med att aktivt öka kvaliteten på rådgivningen inom näringslivet i allmänhet 
och i branschen i synnerhet. Detta sker bland annat genom att SRF finns representerade i 
Bokföringsnämnden och även deltar aktivt som remissinstans för olika myndighetsorgan 
inom för SRF angelägna och berörda områden.  
Från och med 2006 har SRF även infört en ny kvalitetsnorm för branschen genom möjlig-
heten att bli ”Auktoriserad Redovisningskonsult” som ett sätt att öka kompetensen och 
kvaliteten i branschen och hos våra medlemmar. 
 
Mer information kan erhållas på hemsidan www.srfkonsult.se. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Remissvar: 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har inget att invända mot förslagen i 
promemorian. 
 
Motivering: 
Förslaget innebär att det inte bör gå att bevilja undantag från kravet på att ett registrerat 
revisionsbolags verkställande direktör ska vara revisor. SRF har inget att invända mot 
detta förslag. 
 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF 
 
Jonas Sjulgård 
Remissansvarig 
jonas.sjulgard@srfkonsult.se 
 
 
 
 


