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Ny revisorlov
› Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)
› Ikrafttredelse fra 1. januar 2021

– Revisjonen av 2020-regnskapene fullføres
etter reglene i revisorloven av 1999
– Øvrige regler gjelder fra 1.1.2021
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Viktige endringer
Revisorutdanningen
• Krav om mastergrad i regnskap og revisjon
• Vil bli overgangsregler for kandidater med bachelor i revisjon som har
påbegynt relevant praksis
Revisortittel
• Kun én tittel – Statsautorisert revisor
• Registrerte revisorer blir statsautoriserte ved lovens ikrafttredelse
Sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring
• Krav om sikkerhetsstillelse fjernes
• Ikke krav om å tegne ansvarsforsikring
• Hvert firma og revisor må selv vurdere risiko og forsikringsbehov
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Praksisgodkjenning (§ 3-3)
› 3 års praksis videreføres
› Minst to år skal gjennomføres i et revisjonsforetak
– Praksis fra Riksrevisjonen, kommunal- eller fylkeskommunal revisjon eller
skatterevisjon godkjennes som ett av disse årene
– Finanstilsynet kan i særlige tilfeller godkjenne at begge årene består av praksis fra
kommunal- eller fylkeskommunal revisjon
– Under veiledning av statsautorisert revisor

› Forskriftshjemmel
› Innst. 34 L (2020-2021)
– Komiteen vil bemerke at kommunal- og fylkeskommunal revisjon er variert i sitt
innhold, og at kravet om at revisor bør ha minst to års praksis med revisjon av
regnskaps-, skatte- og merverdiavgiftspliktige foretak, ikke bør settes som
kumulative krav. Komiteen ber på denne bakgrunn regjeringen sørge for reell
likestilling mellom praksis fra kommunal og privat revisjon som grunnlag for
godkjenning som statsautorisert revisor, og at regler om dette fastsettes i forskrift.
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Etterutdanning (§ 5-1)
Kravet øker til 120 timer over tre
år
Alle godkjente revisorer må
oppfylle kravene til godkjenning

Finansregnskap
Revisjon

Verdsettelse og analyse
Ikke krav om minste antall timer i
enkeltfag
Innenfor fagkretsen for en
mastergrad i regnskap og
revisjon.

Skatte- og avgiftsrett

Foretaksrett
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Etterutdanning - frister
› Revisor med oppdragsansvar
– Innen utgangen av 2021

› Revisor uten oppdragsansvar
– Innen utgangen av 2023
– Før påtar seg oppdragsansvar

› Deponering av revisortittelen
– Kan frivillig si fra seg godkjenningen og muligheten til å bruke revisortittelen
– Inntil igjen oppfyller etterutdanningskravene
– Automatisk deponering dersom ikke oppfyller etterutdanningskrav innen
utgangen av 2023
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Krav til kvalitetsstyring og rutiner i
revisjonsforetak
› Krav til kvalitetsstyringssystem
– Sikre kvaliteten på lovfestet revisjon og
oppdrag om revisorbekreftelser
– Retningslinjer og rutiner for

ISQC 1

• Utførelsen av lovfestet revisjon og oppdrag
om revisorbekreftelser
• Veiledning
• Kontroll og gjennomgang av arbeidet til
medarbeiderne
• Oppdragsdokumentasjon

› Risikostyringsforskriften gjøres
gjeldende for revisjonsforetak

ISQM
1+2
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Revisjonsutførelsen
Formålsparagraf

Skape tillit til årsregnskapet
Ved dette bidra til å forebygge og avdekke
økonomisk kriminalitet

Lovfesting av kravet om profesjonell skepsis

Kommunikasjon med styret

Revisjonsberetning

Alle forhold som er fremkommet ved revisjonen
og som styret bør gjøres kjent med
Alle skriftlig kommunikasjon skal nummereres

Særnorske krav tatt bort – dvs. registrering og
dokumentasjon
Noe utvidet uttalelse om årsberetningen
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75 år på vakt for

fellesskapets

verdier

Spørsmål eller kommentarer?
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