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SENSORVEILEDNING PRAKTISK 

PRØVE I 

REVISJON 
 

 

i henhold til revisorlovens § 3- 3 med forskrift 

 

Torsdag 29. oktober 2015 

 

kl. 09.00 – 21.00* 

 

*Prøvetiden er normert til 4 timer. 

Prøven skal dokumentere at kandidaten er egnet til å påta seg revisjonsoppdrag. Den skal i første 

rekke teste om kandidaten kjenner de relevante bestemmelser og reguleringer i ulike praktiske 

situasjoner. 

Praktisk prøve skal gjennomføres som hjemmeeksamen. Dette innebærer å benytte hjelpemidler 

av forskjellig art. Prøven skal vise kandidatens evne til å praktisere sine kunnskaper, og i praksis 

vil revisorene nettopp måtte ha evne til å finne frem i relevant materiale. Forutsetningen om 

hjemmeeksamen innebærer at kandidaten skal jobbe selvstendig med oppgaven.  

Kandidaten må redegjøre for eventuelle forutsetninger som er funnet nødvendige for besvarelse 

av oppgavene. Det skal i størst mulig utstrekning vises til relevante lover, forskrifter og aktuelle 

rundskriv, standarder, uttalelser og lignende. 

Det forventes at spørsmålene besvares med korte redegjørelser. 

Karakteren bestått oppnås om prestasjonen tilfredsstiller de faglige minimumskrav som er 

nødvendig for at vedkommende er egnet til å praktisere som ansvarlig revisor.  

Innholdet i og kravene til praktisk prøve må sees i sammenheng med at kandidatene allerede har 

gjennomført bachelor i revisjon eller master i regnskap og revisjon og har minst to år variert 

praksis i revisjon. Det gis derfor "bestått" til besvarelser som bedømmes i karakterområdet A-D.  

Besvarelser som bedømmes til karakter E eller dårligere gis "ikke bestått".  
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Oppgave 1 Revisjon av børsnotert selskap 

Oppgavetekst 

Du er revisor i et allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs.  

Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for revisjonsselskaper og deg som revisor ved revisjon av 

denne type selskap i tillegg til de bestemmelser og reguleringer som gjelder for øvrige 

allmennaksjeselskap? Se bort fra eventuelle særregler i allmennaksjelov og regnskapslov. 

 

Sensorveiledning  

Bestemmelser og reguleringer ved revisjon av børsnoterte allmennaksjeselskaper, som gjelder i tillegg 

til bestemmelsene for øvrige allmennaksjeselskaper, får konsekvenser for oppdragsansvarlig revisor, 

gjennomføringen av det aktuelle revisjonsoppdrag og for revisjonsselskapet den oppdragsansvarlige er 

tilknyttet.  

Det forventes ikke at kandidaten drøfter i detalj innholdet i alle paragrafer.  

 

Regler som gjelder revisjonsselskap 

 

Revl. § 5a-2 angir krav til en årlig åpenhetsrapport som revisjonsselskap som reviderer børsnoterte 

foretak må publisere.  

 

Revl. § 5b-1 angir at «Revisjonsselskap skal etablere forsvarlige systemer for intern kvalitetskontroll 

av revisjonsvirksomheten». 

 

Revl. § 5b-2 Periodisk kvalitetskontroll. Angir krav til kvalitetskontroll for den enkelte 

oppdragsansvarlige revisor hvert tredje år. 

 

I ISQC 1 – «Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester», stilles det krav i pkt. 25 (b) til at 

revisjonsfirmaet skal etablere retningslinjer og rutiner for rotasjon av oppdragsansvarlige revisorer 

samt de personer som er ansvarlig for oppdragskontroll. Kravene til oppdragskontroll beskrives 

nærmere i ISQC 1 pkt. 35-38 hvor pkt. 35 (a) krever at oppdragskontrollen skal omfatte revisjonen av 

alle børsnoterte enheter og pkt. 38 som krever at oppdragskontrollen for børsnoterte selskaper også 

skal inneholde vurdering av uavhengighet for det spesifikke oppdraget, om hensiktsmessig 

konsultasjon har funnet sted og om dokumentasjonen av arbeid utført for de vesentlige skjønnsmessige 

vurderinger er tilstrekkelig 

 

Regler som gjelder for revisjonen  

 

Revl. § 5a-3 beskriver kontakt med revisjonsutvalget eller styret dersom det fungerer som 

revisjonsutvalg.  

 

Den norske Revisorforenings (DnRs) regler om etikk nevner i pkt. 290.41-43 spesielle krav til 

vurderinger av uavhengighet og kommunikasjon med revisjonsutvalg i spørsmål om uavhengighet. 

 

I ISA 260 pkt. 17 heter det: I børsnoterte enheter skal revisor kommunisere med dem som har 

overordnet ansvar for styring og kontroll, om: (Jf. punkt A21-A23 [A21, A22, A23]) 

http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?grid=435346&sortby=grsort%20+grtitle#gISA260NOz2DA21
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?grid=435346&sortby=grsort%20+grtitle#gISA260NOz2DA22
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?grid=435346&sortby=grsort%20+grtitle#gISA260NOz2DA23
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(a) en uttalelse om at oppdragsteamet og eventuelle andre i revisjonsfirmaet, revisjonsfirmaet 

og eventuelle andre firma i revisjonsfirmaets nettverk har overholdt relevante etiske krav til 

uavhengighet, og 

(b)  (i) alle samarbeidsforhold og andre forhold mellom revisjonsfirmaet, andre firma i 

revisjonsfirmaets nettverk og enheten som etter revisors profesjonelle skjønn med 

rimelig grunn kan tenkes å påvirke uavhengigheten. Dette skal omfatte samlede 

honorarer belastet i regnskapsperioden, for revisjon og andre tjenester til enheten og 

enheter kontrollert av enheten, levert av revisjonsfirmaet og andre firma i 

revisjonsfirmaets nettverk. Disse honorarene skal tilordnes egnede kategorier som er 

til hjelp for dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll ved vurderingen av 

effekten av tjenester på revisors uavhengighet, og 

(ii) de tilhørende forholdsreglene som er fulgt for å eliminere identifiserte trusler mot 

uavhengigheten eller redusere dem til et akseptabelt nivå 

 

Revl. § 5-6 fjerde ledd nr. 4 angir at i revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om «…opplysninger 

i redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b…» er i samsvar med lov og forskrift og 

er konsistent med årsregnskapet. Tilsvarende for redegjørelse for samfunnsansvar etter regnskapsloven 

§ 3-3 c 

 

Andre forhold som kan nevnes er 

- ISA 240 pkt. 26, jfr. A29 om at «risikoene for misligheter ved inntektsføring kan være 

større i noen enheter enn andre. Det kan for eksempel foreligge press eller incentiver 

overfor ledelsen til å begå uredelig regnskapsrapportering gjennom uriktig inntektsføring 

for børsnoterte enheter når for eksempel prestasjonene måles i årlig inntektsvekst eller 

fortjeneste» 

- ISA 260 pkt. A14 sier det kan være hensiktsmessig å diskutere med de som har ansvar for 

styring og kontroll om hvordan reglene for børsnotering håndteres.  

 

Regler som påvirker oppdragsansvarlig revisor  

 

Revl. § 5a-4 angir krav til rotasjon. 

 

I forskrift til revisorloven § 5a-1 gjøres det et unntak fra krav om rotasjon, jfr. revisorloven § 5a-4, 

frem til første ordinære generalforsamling. 

 

Revl. § 5a-5 Forbud mot å tiltre i ledende stilling hos den revisjonspliktige; Revisor kan ikke tiltre 

ledende stilling i det foretaket som revideres innen en periode på minst to år fra revisjonsoppdraget ble 

avsluttet. For revisjonsselskap gjelder dette for den som er utpekt som ansvarlig revisor.  

 

ISA 220 pkt. 19 og 21 omhandler oppdragskontroll som er pliktig for børsnoterte foretak. Pkt. 19 sier 

at oppdragsansvarlig revisor skal forsikre seg om at det er utnevnt en oppdragskontrollør, at vesentlige 

forhold blir diskutert med oppdragskontrolløren og at revisjonsberetningen ikke dateres før 

oppdragskontrollen er avsluttet. Pkt. 21 tilsvarer ISQC pkt. 38. 

 

Revl. § 7-1 fjerde ledd angir at dersom et revisjonsoppdrag avsluttes før utløpet av tjenestetiden for 

bl.a. et børsnotert foretak skal den oppdragsansvarlige revisor sende en begrunnelse for avgangen til 

Finanstilsynet. Den revisjonspliktige skal ved en slik situasjon etter § 2-1 syvende ledd også sende 

begrunnelse for endringen til Finanstilsynet. 
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Verdipapirhandelloven § 3-5 angir at børsnoterte foretak skal føre liste over personer som har tilgang 

til innsideinformasjon. Oppdragsansvarlig revisor må følgelig holde oversikt over medarbeidere på 

oppdraget og eventuelt andre i revisjonsfirmaet som har tilgang til innsideinformasjon og gi klienten 

den informasjonen som er nødvendig for at selskapet skal kunne oppdatere sin liste over personer med 

innsideinformasjon. 

 

Verdipapirhandelloven § 12-2 pkt. 6 gir revisor plikt på forespørsel å gi Finanstilsynet opplysninger 

om foretakenes virksomhet og i pkt. 7 bestemmes det at revisor skal gi melding til Finanstilsynet om 

finansiell rapportering fra utstederen som de anser ikke gir et rettvisende bilde i overensstemmelse 

med det relevante regelverket for finansiell rapportering. 

 

 

Oppgave 2 Uavhengighet 

Oppgavetekst 

Hvordan påvirker nedenstående eksempler din uavhengighetsvurdering? 

a) Det er et eksternt styremedlem i revisjonsselskapet hvor du er ansvarlig revisor. Ektefellen til 

dette styremedlemmet blir ansatt som økonomidirektør hos en av dine revisjonsklienter. 

Hvilke bestemmelser og reguleringer legger du til grunn for din uavhengighetsvurdering?   

 

b) Revisjonsselskapet hvor du er ansvarlig revisor, er valgt til revisor for en idrettsforening. Du 

er utpekt som oppdragsansvarlig revisor på oppdraget. Revisjonsselskapet inngår en avtale 

hvor revisjonsklienten skal motta et ikke ubetydelig beløp mot profilering av 

revisjonsselskapet. Hvilke bestemmelser og reguleringer legger du til grunn for din 

uavhengighetsvurdering? 

 

c) Du og din ektefelle blir av en av dine revisjonsklienter invitert til et større idrettsarrangement i 

utlandet. Alle kostnader skal dekkes av klienten. Hvilke bestemmelser og reguleringer legger 

du til grunn for dine vurderinger av om du kan ta imot invitasjonen?   

Sensorveiledning 

a) Etter revisorloven § 4-2 første ledd blir styremedlemmer i revisjonsselskapet omfattet av 

revisorloven § 4-1 første og annet ledd. Styremedlemmets ektefelle vil være nærstående etter § 

4-1 fjerde ledd nr. 1 slik at revisorlovens uavhengighetsbestemmelser kommer til anvendelse. 

I § 4-1 annet ledd pkt. 5 fremkommer det at revisor ikke kan ha ansvaret for eller delta i 

utførelsen av den regnskapspliktiges regnskapsføring mv. Siden styremedlemmets ektefelle er 

definert som nærstående, vil bestemmelsen også gjelde for ektefellen.  

 

b) Det følger av revisorloven § 4-2 fjerde ledd at revisjonsselskap må følge de samme 

uavhengighetsreglene som følger av revisorloven § 4-1 første, annet eller femte ledd. 

Revisorloven § 4-1 annet ledd pkt. 1 tillater ikke samarbeidsforhold mellom revisorfirma og 

klient.  

En avtale som oppgaven beskriver, vil kunne oppfattes som et samarbeidsforhold som normalt 

er i strid med revisorloven § 4-1. Et revisjonsselskap kan ikke inngå en sponsoravtale med en 

revisjonsklient. Det oppstår i slike tilfeller et kommersielt interessefellesskap mellom revisor 

og revisjonskunde, som ikke er forenlig med den uavhengige rollen revisor skal ha. 

Ubetydelige bidrag som bærer preg av gave, vil kunne ytes uten at det er i strid med 

uavhengighetsreglene. Som eksempel kan nevnes at revisjonsselskapet betaler et begrenset 
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beløp for profilering i idrettsforeningens programblad. Revisjonsselskapet vil også kunne 

forhandle om tjenester som inngår i revisjonsselskapets alminnelige tjenestetilbud.  

Som under c), er det relevant å vurdere avtalen opp mot revisjonsselskapets retningslinjer som 

er etablert i henhold til ISQC 1 pkt. 21 samt DnRs regler om etikk, spesielt kapittel 280 og 

290.  

Vurderingen som gjøres av avtalen skal dokumenteres etter revisorloven § 5-3, 

revisorforskriften § 4-6 annet ledd og ISA 220 pkt. 11 jf. pkt. 24.  

c) Revisorloven § 4-1 første ledd:  

«Har en revisor eller en revisors nærstående (jf. fjerde ledd) en slik tilknytning til den 

revisjonspliktige eller dennes ansatte eller tillitsvalgte at dette kan svekke revisors 

uavhengighet eller objektivitet, kan vedkommende ikke revidere den revisjonspliktiges 

årsregnskap. Det samme gjelder dersom det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å 

svekke tilliten til revisor». 

Ektefelle defineres i samme paragrafs fjerde ledd som nærstående.  

Revisor og revisors ektefelle kan altså ikke stille seg i en situasjon hvor revisors uavhengighet 

og objektivitet svekkes. Verken revisorloven eller forskriften inneholder noe direkte forbud 

mot å delta på betalte arrangementer av typen som oppgaveteksten angir.  

Deltagelse i et arrangement av denne typen medfører imidlertid risiko for at det oppstår en 

fortrolighet mellom revisor og revisjonsklienten som kan svekke tillitten til revisor. Risikoen 

består i at fortroligheten kan utnyttes av klienten overfor revisor og at tredjeparter med 

kjennskap til deltagelsen i arrangementet oppfatter at tilsynelatende objektivitet svekkes.  

Uavhengighetsvurderingen som gjøres skal dokumenteres. Relevante dokumentasjonskrav kan 

utledes av revisorloven § 5-3, revisorforskriften § 4-6 andre ledd og ISA 220 pkt. 11 jf. pkt. 

24. 

ISQC pkt. 21 setter krav til at revisjonsfirmaet etablerer retningslinjer og rutiner som skal gi 

rimelig sikkerhet for at de som er underlagt uavhengighetskrav opptrer i henhold til relevante 

etiske krav. Invitasjonen må vurderes opp mot revisjonsfirmaets retningslinjer. 

DnRs regler om etikk har bestemmelser for denne typen situasjoner i punkt 200.7: «aksept av 

gaver eller særbehandling av klient, med mindre verdien er klart ubetydelig». Hva som er klart 

ubetydelig er ikke nærmere definert, men oppgavens beskrivelse av et større 

idrettsarrangement i utlandet hvor alle kostnader dekkes vil ganske sikkert ligge utenfor det 

som etter dette regelverket kan aksepteres. 

Det er et pluss om kandidaten trekker inn relevante straffebestemmelser, jf. tidligere straffelov 

§ 276 a-c om korrupsjon og påvirkningshandel og/eller tilsvarende bestemmelser i ny 

straffelov som trådte i kraft 1. oktober 2015, jf. §§ 387, 388 og 389.  

Oppgave 3 Revisjonsberetning 

Oppgavetekst 

Ved revisjon av årsregnskapet til ABC AS for regnskapsåret 2014 har du avdekket at selskapets 

regnskapsmateriale oppbevares hos selskapets morselskap i USA uten at det er søkt om tillatelse til 

dette. Regnskapsmaterialet blir makulert etter tre år i tråd med konsernets retningslinjer. 

a) Hvilke bestemmelser og reguleringer er relevante for utformingen av revisjonsberetningen i 

dette tilfelle?  
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b) Dersom du konkluderer med at revisjonsberetningen må modifiseres, angi hvilke deler av 

revisjonsberetningen som i tilfelle skal endres og hvilke endringer som eventuelt må gjøres. 

c) Dersom du konkluderer med at revisjonsberetningen må modifiseres, hvilke andre vurderinger 

er det naturlig å gjøre?  

Sensorveiledning 

a) Oppbevaring av regnskapsmateriale hos morselskapet i USA uten tillatelse er brudd på 

bokføringsloven § 13 annet ledd. Videre blir regnskapsmaterialet makulert etter tre år. Dette 

vil være et brudd på samme paragraf i bokføringsloven. 

Etter revisorlovens § 5-1 første ledd skal revisor vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har 

oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og forskrifter.  

Etter revisorloven § 5-6 fjerde ledd nr. 3 skal revisor uttale seg i revisjonsberetningen om 

følgende forhold: 

3. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 

I DnRs veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon konkluderes det 

med at revisjonsarbeidet og uttalelsen om registrering og dokumentasjon skal gjøres i tråd med 

kravene i «ISAE 3000 - Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 

revisorkontroll av historisk finansiell informasjon». 

Hvordan konsekvensene av de to lovbrudd vi har i dette tilfelle skal håndteres i 

revisjonsberetningen vil reguleres av enten ISA 705, modifikasjon i konklusjonen i den 

uavhengiges revisors beretning, eller av ISAE 3000. Håndteringen av avvikene vil vurderes på 

samme måte etter de to standardene og beskrives også i DnRs veiledning i pkt. 20- 29.   

Brudd på bokføringslovens regler om oppbevaring og arkivering må vurderes til å være 

vesentlig, men ikke gjennomgripende for årsregnskapet eller andre forhold. Det innebærer at 

det inntas et forbehold i beretningens avsnitt om andre rapporteringsoppgaver. Etter 

veiledningens pkt. 25 skal revisor beskrive årsaken i et eget avsnitt i tillegg til å modifisere 

den uttrykte meningen i konklusjonsavsnittet. 

b) En mulig tekst kan være: (endringer fra standardteksten markert med rødt) 

Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon 

Selskapets regnskapsmateriale oppbevares i USA uten at selskapet har tillatelse til dette. 

Dokumentasjon makuleres etter tre år i tråd med konsernets retningslinjer. Dette er i strid med 

bokføringsloven. 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 

”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon”, mener vi at ledelsen, med unntak av forholdet som er omtalt i avsnittet ovenfor, 

har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge 

c) Revisor skal også underskrive foretakets næringsoppgave, jf. ligningsloven §§ 4-5 nr. 5 og 4-4 

og SA 3801 – «Revisors kontroll av og rapportering av skatter og avgifter». Det vil være 

naturlig å vurdere om forbeholdet i revisjonsberetningen om registrering og dokumentasjon vil 

få konsekvenser for denne underskriften. Dersom revisor avdekker vesentlige brudd på 



7 
 

bokføringsreglene må revisor unnlate å underskrive næringsoppgaven. Et forhold som leder til 

modifisert revisjonsberetning vil være vesentlig.  

 

Dessuten vil revl. § 5-4, jf. § 5-2 fjerde ledd nr. 1 og 5 komme til anvendelse slik at revisor må 

skrive et nummerert brev til den revisjonspliktiges ledelse. Brevet må omfatte både manglene 

ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger som her bør lede til modifisert konklusjon, og begrunnelse for 

manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter. Når det sendes 

nummerert brev i overensstemmelse med kravene i nr. 5, skal revisor etter revl. § 6-2 fjerde 

ledd sende kopi av sin begrunnelse til skattekontoret.  

 

Etter revl. § 7-1 bør det også vurderes om revisor må si fra seg revisjonsoppdraget. 

 

 

Oppgave 4 Vurdering av lover og forskrifter   

Oppgavetekst: 

Du er revisor for et tannlegekontor som er organisert som et aksjeselskap. En rekke lover og forskrifter 

er relevante for dette selskapet i tillegg til de du normalt forholder deg til når du reviderer 

aksjeselskaper. Lovene og forskriftene omfatter blant annet smittevern, oppbevaring av legemidler og 

håndtering av kjemikalier og løsemidler, krav om amalgamavskiller, ventilasjon, strålevern, 

internkontroll, etiske regler for tannleger etc. Brudd på bestemmelsene kan føre til bøter og/eller 

inndragning av tannlegelisensen.  

 

Angi hvordan du vil ta hensyn til disse lovene og forskriftene i planleggingen av din revisjon. 

 

Sensorveiledning 

Virkningen av lover og forskrifter på et regnskap varierer betydelig. Enkelte lover og forskrifter har 

direkte betydning for regnskapet, men andre gir bestemmelser om hvordan virksomheten skal drives. 

Tannleger er underlagt en rekke lover og forskrifter som ikke treffer regnskapet direkte, men hvor 

brudd på lover og forskrifter kan føre til bøter og/eller inndragning av tannlegelisensen.  

Etter revl. § 5-2 første ledd annet punktum skal revisor påse at vedkommende har tilstrekkelig 

grunnlag til å vurdere om det foreligger brudd på lover og forskrifter av vesentlig betydning for 

årsregnskapet. Etter ISA 315 pkt. 11 og ISA 250 pkt. 12 og 15 skal revisor opparbeide seg en generell 

forståelse av det lov og forskriftsmessige rammeverk som gjelder for enheten og bransjen 

virksomheten hører til. Etter denne kartlegging skilles det mellom revisors oppgaver og plikter for to 

kategorier lover og forskrifter i ISA 250 pkt. 6:  

(a) Bestemmelser i lover og forskrifter som generelt anses for å ha direkte betydning for 

fastsettelsen av vesentlige beløp og tilleggsopplysninger i regnskapet, for eksempel lover og 

forskrifter om skatter og pensjoner (se punkt 13), og 

 (b) andre lover og forskrifter som ikke har direkte betydning for fastsettelsen av beløp og 

tilleggsopplysninger i regnskapet, men der overholdelsen av disse lovene og forskriftene kan 

være av avgjørende betydning for enhetens driftsmessige forhold eller enhetens evne til å 

fortsette driften, eller for å unngå betydelige bøter (for eksempel overholdelse av betingelsene 

for en driftslisens, lovbestemte soliditetskrav eller miljøforskrifter); brudd på disse lovene og 

forskriftene kan derfor være av vesentlig betydning for regnskapet (se punkt 14).  

http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?grid=295893&sortby=grsort%20+grtitle#gISA250NOz2D13
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?grid=295893&sortby=grsort%20+grtitle#gISA250NOz2D14
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For kategori a) sier ISA 250 punkt 13 at revisor skal innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig 

revisjonsbevis for overholdelse av bestemmelser i lover og forskrifter som generelt anses å ha direkte 

betydning for fastsettelsen av vesentlige beløp og tilleggsopplysninger i regnskapet.  

For kategori b) sier ISA 250 punkt 14 at revisor skal utføre følgende revisjonshandlinger for å bidra til 

å identifisere brudd på andre lover og forskrifter som kan være av vesentlig betydning for regnskapet:  

(a) Forespørre ledelsen og, der det er relevant, dem som har overordnet ansvar for styring og 

kontroll, om hvorvidt enheten overholder disse lovene og forskriftene, og 

(b) inspeksjon av eventuell korrespondanse med relevante lisensgivende eller regulatoriske 

myndigheter.  

 

Oppgave 5 Hvitvasking  

Oppgavetekst 

Som ansvarlig revisor fanger du opp en artikkel i dagspressen om at en profilert tidligere utenlandsk 

politiker skal holde en omfattende foredragsserie i Norge. Grunnlaget for artikkelen er de meget høye 

honorarene vedkommende mottar pr foredrag. Senere samme dag mottar du henvendelse om et 

oppdrag fra en agent som representerer den tidligere politikeren. Oppdraget dreier seg om 

skatterettslig, selskapsrettslig og regnskapsrettslig rådgivning i forbindelse med den kommende 

foredragsserien. Du kjenner ikke agenten eller politikeren fra tidligere annet enn fra medieomtale.  

a) Hvilke regler gjelder for kundekontroll i dette tilfelle?  

 

Du vurderer det slik at du kan påta deg rådgivningsoppdraget. Under arbeidet med rådgivningen blir 

du kjent med at den tidligere politikeren mottar betydelige beløp til sin norske bankkonto fra en konto 

i et skatteparadis. Agenten opplyser at beløpene har sammenheng med en nylig gjennomført 

foredragsserie i USA og at det er praktisk å føre dem gjennom den nyopprettede kontoen i Norge siden 

foredragsseriene ligger så nært i tid og fordi honorarene ikke er skattepliktige til USA. Når du nevner 

dette for en kollega fra samme revisjonsnettverk i USA, får du vite at det ikke er gjennomført noen 

slik foredragsserie. Du synes oppdraget fremstår uvanlig, og du ser at det kan være grunn til å 

mistenke at kontoen blir benyttet til hvitvasking.  

 

b) Forklar hvilke plikter du som revisor har i dette tilfellet.  

 

Sensorveiledning 

a) Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv (hvitvaskingsloven) gjelder for 

statsautoriserte- og registrerte revisorer, jf. § 4 annet ledd nr. 1. Loven § 5 krever at det foretas 

en risikobasert kundekontroll på grunnlag av en vurdering av risiko for transaksjoner med 

tilknytning til utbytte av straffbare handlinger der risikoen vurderes ut fra type kunde, 

kundeforhold, produkt eller transaksjon.  

 Det følger av § 6 plikt til å foreta kundekontroll siden dette vil være et nytt oppdrag. 

Hvitvaskingslovens § 7 angir hva kundekontrollen skal omfatte: 

- registrering av opplysninger som nevnt i § 8, 

- bekreftelse av kundens identitet på grunnlag av gyldig legitimasjon,  

- bekreftelse av identiteten til reelle rettighetshavere på grunnlag av egnede tiltak, og 

- innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.  
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Opplysninger som skal registreres etter § 8 er: 

- fullt navn eller foretaksnavn, 

- fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slik 

nummer, annen entydig identitetskode, 

- fast adresse, og 

- referanse til legitimasjon som er brukt for å bekrefte kundens identitet. 

 

Kundekontroll skal etter § 9 gjennomføres før etablering av kundeforhold. 

 

Hvitvaskingsloven § 15 første ledd angir at det i situasjoner som etter sin art innebærer høy 

risiko for transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som 

rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b, 147 c eller 147 d, skal rapporteringspliktige ut fra en 

risikovurdering anvende andre kontrolltiltak i tillegg til de tiltak som følger av §§ 5 til 14.  

 

Oppdrag for politisk eksponerte personer anses etter hvitvaskingsloven å være oppdrag med 

høy risiko. Om den tidligere statsministeren er en politisk eksponert person må vurderes. Etter 

hvitvaskingsloven er en politisk eksponert person en fysisk person som innehar eller i løpet av 

det siste året har innehatt høytstående eller offentlige verv eller stilling i en annen stat enn 

Norge. Dersom dette er tilfelle skal tiltakene i § 15 annet ledd iverksettes.  

 

b) Når det som i dette tilfelle er mistanke om hvitvasking sier hvitvaskingsloven § 17: 

 

«Dersom rapporteringspliktige har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av 

en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b, 147 c eller 

147 d, skal det foretas nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. 

Rapporteringspliktige skal skriftlig eller elektronisk registrere resultatene av undersøkelsene»  

 

Hvitvaskingsloven § 18 angir krav til rapportering dersom de nærmere undersøkelser ikke 

avkrefter mistanken og sier: 

 

«Dersom undersøkelser som nevnt i § 17 ikke avkrefter mistanken, skal den 

rapporteringspliktige av eget tiltak oversende opplysninger til Økokrim om den aktuelle 

transaksjonen og om de forhold som har medført mistanke. Den rapporteringspliktige skal på 

forespørsel gi Økokrim alle nødvendige opplysninger om transaksjonen og mistanken» 

 

Hvitvaskingsforskriften § 13 annet ledd angir nærmere hvilke opplysninger som skal 

rapporteres. 

 

Hvitvaskingslovens § 21 angir videre at kunder eller tredjepersoner ikke skal gjøres kjent med 

at det foretas undersøkelser som nevnt i § 17 og at det er gitt opplysninger som nevnt i § 18 

eller at det er iverksatt etterforskning.  

http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19020522z2D10z2EzA7147A
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19020522z2D10z2EzA7147B
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19020522z2D10z2EzA7147C
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19020522z2D10z2EzA7147D
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL20090306z2D11#gL20090306z2D11z2EzA75
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL20090306z2D11#gL20090306z2D11z2EzA714
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19020522z2D10z2EzA7147A
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19020522z2D10z2EzA7147B
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19020522z2D10z2EzA7147C
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19020522z2D10z2EzA7147D
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL20090306z2D11#gL20090306z2D11z2EzA717

