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Revisorsinspektionen har följande synpunkter på förslagen i betänkandet.
Förslag till en ny sekretessbestämmelse
I betänkandet föreslås en ny sekretessbestämmelse, 25 a §, i 31 kap. offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), OSL. Enligt bestämmelsen gäller sekretess för uppgift som har
tagits in i ett yttrande som en revisor eller oberoende sakkunnig har avgett i ett
gränsöverskridande förfarande enligt 23, 24 eller 24 a kap. aktiebolagslagen (2005:551)
eller 16 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, om fyra kriterier är uppfyllda.
Enligt författningskommentaren (s. 797) är sekretessen avsedd att skydda sådana
uppgifter som har karaktär av företagshemligheter men som revisorn/den sakkunnige har
ansett bör ingå i hans eller hennes yttrande. Om bolaget begär att det ska gälla sekretess
för uppgiften och Bolagsverket bedömer att övriga i paragrafen angivna förutsättningar
är för handen, ska uppgifterna inte omfattas av det offentliggörande som annars gäller för
uppgifter som ges in till Bolagsverket.
Vidare framgår av författningskommentaren att sekretessbestämmelsen i första hand
aktualiseras hos Bolagsverket, men att den gäller i motsvarande omfattning hos varje
annan myndighet som i ett åtföljande ärende om tillstånd eller verkställande av en
fusionsplan, delningsplan eller ombildningsplan får tillgång till informationen.
Sekretessprövningen sker hos den myndighet eller domstol till vilken uppgiften har
kommit

in.
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skadebedömningen i praktiken bli avhängig de uppgifter som bolaget kan lämna om
eventuella skadeverkningar av ett offentliggörande.
Synpunkter på förslaget till en ny sekretessbestämmelse
Revisorsinspektionen har enligt 28 § revisorslagen (2001:883) i sin tillsynsverksamhet rätt
att ta del av revisorers akter, bokföring och annat material som hör till verksamheten. För
myndighetens verksamhet finns sekretessbestämmelser i bl.a. 30 kap. 17 och 23 §§ OSL
(den sistnämnda bestämmelsen berörs på s. 278-279). Den sorts yttranden som den
föreslagna sekretessbestämmelsen är tänkt att omfatta är en typ av handling som
Revisorsinspektionen kan komma att få ta del av i sin tillsynsverksamhet. Revisorsinspektionen har då följaktligen tillgång till yttrandet i original, oavsett om och hur det
sedermera kan ha offentliggjorts av en annan myndighet.
Mot bakgrund av ovanstående ser Revisorsinspektionen att vissa frågor kan uppkomma
ur ett offentlighets- och sekretessperspektiv. Revisorsinspektionen utövar tillsyn över
kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag, men har inte inom ramen för
tillsynsverksamheten någon insyn i eller tillsyn över de företag i vilka revisorn har sitt
uppdrag. Den information som Bolagsverket kan ha hämtat in i ett tidigare skede kring
företagets åtgärder för att hemlighålla uppgifterna och huruvida företaget begärt att
uppgifterna ska hemlighållas kommer därför regelmässigt inte att finnas tillgängliga för
Revisorsinspektionen. Det framstår därför som oklart för myndigheten hur dessa rekvisit
i den föreslagna sekretessbestämmelsen ska kunna utredas och tillämpas i praktiken i den
nu beskrivna situationen. Detta bör klargöras i den fortsatta beredningen av ärendet.
Revisorsinspektionen har i övrigt, utifrån de intressen som myndigheten har att beakta,
inga synpunkter på förslagen i betänkandet.
Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av
chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Anna-Karin Brusk Rönnqvist samt
avdelningsdirektören Philip Lagerling som har föredragit ärendet.
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