
PM angående skyldighet för advokater 
verksamma utomlands att inkomma med 
revisorsrapport enligt 10 § Advokatsamfundets 
bokföringsreglemente m.m. 

 

Allmänna bestämmelser  

Enligt 10 § Advokatsamfundets bokföringsreglemente ska re-
visorsrapport sändas in till Advokatsamfundets kansli inom sju 
månader efter utgången av varje räkenskapsår. I re-
visorsrapporten ska intygas: 

– att bokföringen, i alla väsentliga avseenden, sker enligt lag 
och uppfyller kraven i Sveriges advokatsamfunds bokförings-
reglemente, 

– att reglementet, i alla väsentliga avseenden, även i övrigt har 
beaktats och 

– att upplysning lämnats om att föreskrivet utbildningskrav 
uppfyllts. 

För advokataktiebolag ska uppgift lämnas om innehavare av 
aktierna i bolaget enligt aktieboken. 

För advokataktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag ska 
uppgift dessutom lämnas om revisionsberättelsen har avgivits en-
ligt standardutformning eller om denna avviker från standard-
utformning. 

Skyldigheten gäller endast för den advokatfirma som är anmäld 
till Advokatsamfundets kansli och som återfinns i matrikeln. 

Årsredovisning ska inte skickas in. 

 

Riktlinjer för advokater verksamma utomlands  

Advokatsamfundets styrelse fastställde den 13 november 2009 
riktlinjer för tillämpning av bokföringsreglementet för advokater 
verksamma utomlands. Vid sammanträde den 27 januari 2022 
har riktlinjerna reviderats till nedan följande lydelse. 



Alla verksamma ledamöter av Advokatsamfundet har att in-
komma med revisorsrapport enligt 10 § bokföringsreglementet. 
Även advokater som är verksamma utomlands omfattas således 
av reglementet och har därför att inkomma med revisorsrapport 
till Advokatsamfundets kansli. 

När det gäller uppgiftsskyldighet för advokater verksamma utom-
lands måste bestämmelserna i bokföringsreglementet tillämpas 
med beaktande av de särskilda lagar och förordningar som gäller 
i respektive land där advokaten är verksam. Dessa advokater har 
därför att inkomma med revisorsrapport eller motsvarande som 
utvisar att bokföringen sker enligt lag i respektive land. Av redo-
visningen ska även framgå att bokföringsreglementet i alla 
väsentliga avseenden i övrigt har beaktats så långt detta varit 
möjligt. Därtill ska uppgift lämnas om att föreskrivet utbildnings-
krav har uppfyllts. Uppgifterna kan lämnas på engelska, franska 
eller tyska. 


