
FAR:s 
Kvalitetskontroll av 
skatterådgivnings-
verksamhet
– så funkar den



Så fungerar FAR:s kvalitetsarbete
För varje medlemskategori ska finnas en kvalitetsnämnd. Kvalitetsnämnderna är oberoende 
organ som väljs av FAR:s stämma. Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet leder 
kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är auktoriserade skatterådgivare och lämnar en 
redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitets-
kontrollanter, som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Kvalitetskontroll 
– ett stöd i ditt
kvalitetsarbete och
en marknadsfördel
titeln auktoriserad skatterådgivare FAR är en kvalitetsstämpel 
och ger en tydlig yrkesidentitet. Som Auktoriserad Skatterådgivare 
FAR tar du ansvar för att dina tjänster håller en hög kvalitet. Du 
arbetar enligt FAR:s standard för kvalitetssäkring av 
skatterådgivningsverksamhet med fokus på hög kundnytta, är 
ansvarsförsäkrad och vidareutbildar dig fortlöpande.

FAR:s kvalitetskontroll är ett viktigt stöd för dig i ditt kvalitets- 
arbete. Därför är det viktigt att följa upp att auktoriserade 
skatterådgivare uppfyller fastställd standard för kvalitetssäkring 
av skatterådgivningsverksamhet inom FAR liksom de yrkesetiska 
reglerna. 

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringsliv och samhället  i 
övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlem-
marnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlem-
marna i deras eget kvalitetsarbete. 

Vi tror att de auktoriserade skatterådgivare som genomgår en 
kvalitetskontroll har mycket att vinna. En godkänd kontroll är ett 
kvitto på att skatterådgivaren levererar tjänster av hög kvalitet. I 
slutänden är det också en konkurrensfördel att kunna visa en 
kvalitetsstämpel i form av en godkänd kontroll. Att anlita en 
Auktoriserad Skatterådgivare FAR är helt enkelt en trygghet för 
uppdragsgivaren eftersom den som får godkänt i kvalitets-
kontrollen kan visa att det finns uppdragsavtal, att kompetensen 
uppdateras genom vidareutbildning samt att uppdragen 
dokumenteras på ett bra sätt.  

FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet har 
tagit fram riktlinjer för kvalitetskontroll och kontrolldokument. 
Syftet är att skapa en kraftfull yrkesidentitet och tydliggöra för 
marknaden att alla auktoriserade skatterådgivare som är 
medlemmar i FAR är föremål för en kvalitetskontroll. 

I den här foldern beskrivs hur kontrollen går till – steg för steg. 
Dessutom får du praktiska tips på saker som är bra att tänka på 
innan kvalitetskontrollen äger rum.
    Har du funderingar eller frågor är du alltid välkommen att vända 
dig till FAR:s kvalitetssekretariat på telefon 08-506 112 00.  

https://www.far.se/verktyg/riktlinjer/standard-for-kvalitetssakring-av-skatteradgivningsverksamhet/


1. urval görs
På våren gör FAR:s kvalitetssekretariat urvalet av vilka 
auktoriserade skatterådgivare som ska kontrolleras. Urvalet 
görs på ett konsekvent sätt så att alla, som huvudregel, blir 
kontrollerade vart sjätte år. Kontrollerna sker på hösten samma 
år.

2. kontrollanterna får veta
vilka de ska kontrollera
Därefter får kvalitetskontrollanterna information om vilka 
auktoriserade skatterådgivare de ska kontrollera. Om kon-
trollanten bedömer att det föreligger jäv i något ärende ska 
detta meddelas till kvalitetssekretariatet.

3. informationsbrev till
den som ska kontrolleras
Före sommaren får alla som ska kontrolleras ett brev. Av 
brevet framgår vem som blivit utsedd till kontrollant. Om du 
som ska kontrolleras bedömer att det föreligger jäv gällande 
utsedd kontrollant ska detta meddelas till kvalitetssekretari-
atet. Kontrollantens arvode och eventuella kostnader i sam-
band med resor och uppehälle betalas av det företag där den 
kontrollerade är verksam. Innan kontrollarbetet påbörjas ska 
kontrollanten underteckna ett uppdragsavtal och detta avtal 
ska godkännas av det företag som ska kontrolleras. Detta för 
att säkerställa att uppdraget kan utföras enligt de krav som 
kvalitetsnämnden ställer.

4. kvalitetskontrollen genomförs Kvalitetskontrollen 
genomförs i normalfallet någon gång under perioden 1 
september till 31 december.

5. rapportering till kontrollerad
När kontrollen är utförd sammanställer kontrollanten
sin rapport som skickas till företagsledningen för det 
kontrollerade företaget som har två veckor på sig att lämna 
synpunkter på rapporten. Därefter skickar kontrollanten sin 
rapport och allt övrigt kontrollmaterial till kvalitets- 
sekretariatet.

6. far:s kvalitetssekretariat
bereder ärendet
Kvalitetssekretariatet bereder ärendena inför kvalitetsnämn-
dens sammanträden. Vid behov kan kvalitetssekretariatet 
behöva återkomma till kontrollanten eller till företagsled-
ningen för det kontrollerade företaget, alternativt till den som 
blivit kontrollerad för frågor eller kompletterande uppgifter.

7. kvalitetsnämnden fattar beslut 
Kvalitetsnämnden går vid sina sammanträden igenom 
kontrollrapporter och fattar beslut. Nämnden behandlar 
kontrollärenden i den takt de inkommer till kvalitetssek-
retariatet och är klara för beslut. När nämnden behöver 
kompletterande information för att kunna fatta ett beslut 
bordläggs ärendet till nästkommande sammanträde. 
Kvalitetsnämnden kan även besluta om kompletterande 
kontroll.

8. beslutbrev till den som kontrollerats
Efter kvalitetsnämndens sammanträde skickar kvalitetssek-
retariatet ett brev med information om kvalitetsnämndens 
beslut.

Så går det till 
– steg för steg



Systemkontroll 
eller enskild  
kontroll 
FAR utför antingen systemkontroll eller enskild kontroll. 
Systemkontroll avser FAR:s kvalitetskontroll av företagets eget 
kvalitetskontrollsystem. Enskild kontroll avser FAR:s kvalitets-
kontroll då företaget saknar kvalitetskontrollsystem. 

Vid systemkontroll ska kvalitetskontrollanten säkerställa att 
företagets interna kvalitetskontrollsystem är tillräckligt och  
att systemet har fungerat på avsett sätt. Detta görs genom 
genomgång av kvalitetskontrollsystemet samt kontroll av 
utförandet av ett antal uppdrag som varit föremål för företagets 
egen kvalitetskontroll, så kallad upprepning av genomförda 
kontroller.

Företag som önskar bli systemgranskade ska ansöka om detta 
hos FAR:s kvalitetssekretariat varefter kvalitetsnämnden för 
skatterådgivningsverksamhet, på basis av det material som 
inkommit tillsammans med ansökan, fattar beslut om bevil-
jande eller icke beviljande. Företag där kvalitetsnämnden för 
skatterådgivningsverksamhet funnit att det finns förutsättningar 
för att eget kvalitetskontrollsystem kan systemgranskas,  ska 
systemgranskas. Med företag likställs så kallade byråkedjor och 
sådana samarbeten mellan företag som innefattar gemen-sam 
kvalitetskontroll. 

Vid enskild kontroll är utgångspunkten för kvalitetskontrollen 
en genomgång av företagets riktlinjer och rutiner för kvalitets-
säkring i enlighet med Standard för kvalitetssäkring av skatte-
rådgivningsverksamhet samt genomgång av skatterådgivarens 
enskilda uppdrag. 

Systemkontroll

Enskild kontroll



Viktigt att tänka på
Enligt FAR:s Standard för kvalitetssäkring 
av skatterådgivningsverksamhet ska  
skatterådgivningsverksamheten ha skriftliga 
rutiner för kvalitetssäkring som är 
utformade så att alla uppdrag utförs enligt 
standarden. De riktlinjer för kvalitetssäkring 
som ett skatterådgivningsföretag inför ska 
omfatta minst följande:

Ledningsansvar för kvalitetssäkring
Företagsledningen ansvarar för att ledningen av skatterådgiv-
ningsverksamheten handhas på ett ändamålsenligt sätt. I detta 
ansvar ingår att en kvalitetsansvarig person eller grupp av 
personer utses. Denne/gruppen är internt ansvarig för kvalitets-
rutiner och för att uppdrag som utförs kontrolleras på ett sätt 
som säkerställer att uppställda kvalitetskrav uppnås.

Yrkesetiska krav  
Skatterådgivaren och dennes medarbetare ska följa de yrkesetiska 
regler som fastställts av FAR.

Antagande och omprövning av uppdrag
En skatterådgivare ska bara anta och behålla ett uppdrag när 
kunskapen om uppdragsförhållandena visar att lagar och regler 
samt relevanta yrkesetiska krav kommer att kunna uppfyllas. En 
ytterligare förutsättning är att nödvändiga resurser i form av den 
kompetens och tid som uppdraget kräver finns eller kan skaffas. 
Befintliga uppdrag ska omprövas minst vart tredje år.

Uppdragsavtal
Villkor för uppdrag ska definieras i ett skriftligt uppdragsavtal. 
Uppdragsavtalet ska undertecknas eller på annat sätt skriftligen 
bekräftas av båda parterna.

Professionell skicklighet och kompetens 
Skatterådgivaren och dennes medarbetare ska ha de färdigheter 
och den professionella kompetens samt det engagemang som 
krävs för att omsorgsfullt kunna utföra sina arbetsuppgifter. I 
detta ingår att skatterådgivaren ska genomgå sådan vidareutbild-
ning som föreskrivs av FAR.

Arbetets utförande 
Varje uppdrag ska ha en utsedd uppdragsansvarig som ska kontrol-
lera att uppdraget utförs i enlighet med skatterådgivningsföreta-
gets system för kvalitetssäkring, tillämpliga lagar och regler, god 
yrkessed inklusive FAR:s krav. Se i övrigt EtikR 3 (Skattetjänster).

Rapportering
Utfört arbete ska rapporteras enligt vad som framgår av upp-
dragsavtalet eller som i annan form har överenskommits med 
uppdragsgivaren. Rapportering ska ske på ett överskådligt och 
lättförståeligt sätt för uppdragsgivaren och med beaktande 
av uppdragsgivarens kunskaper och erfarenhet av skatterätt. 
Ställningstaganden eller rådgivning där rättsläget kan bedömas 
som osäkert eller som bedöms kunna komma att ifrågasättas av 
skatteverket, domstolar eller andra myndigheter, ska särskilt 
uppmärksammas i rapporten till uppdragsgivaren.

Skatterådgivarens dokumentation
Skatterådgivarens dokumentation ska arkiveras i läsbar form 
fysiskt eller elektroniskt. Den dokumentation skatterådgivaren 
upprättar för egen räkning ska arkiveras i minst 10 år.

Säkerhetskopiering
Skatterådgivningsverksamheten ska ha rutiner för hur och  med 
vilket intervall relevant elektroniskt lagrad information ska 
säkerhetskopieras.

Uppdragsgivarens material
Det ska finnas betryggande rutiner för att i förekommande fall  ta 
emot, förvara och lämna tillbaka uppdragsgivarens material  i de 
fall sådant material erhållits i original. Sådant material som 
skatterådgivaren har tagit emot från uppdragsgivaren för att 
utföra uppdraget ska bearbetas och lämnas tillbaka utan onödigt 
dröjsmål.

Avslut eller uppsägning av uppdrag
Skatterådgivningsföretaget ska i förekommande fall tillämpa 
fastställda rutiner vid avslut eller uppsägning av uppdrag.  

Uppföljning av kvalitetssäkring
Skatterådgivningsföretaget ska ha system som löpande och minst 
vart tredje år utvärderar att de riktlinjer och rutiner för intern 
kvalitetssäkring som rådgivningsföretaget har beslutat om är 
relevanta, ändamålsenliga och efterlevs. Denna process ska även 
innefatta regelbundet återkommande inspektion av utförda skat-
terådgivningstjänster. Sådan inspektion ska ske genom att minst ett 
avslutat uppdrag för varje Auktoriserad Skatterådgivare FAR och 
skatterådgivare med uppdragsansvar granskas minst vart tredje år. 

Alla medarbetare ska informeras om skatterådgivningsverk-
samhetens rutiner för kvalitetssäkring så att det säkerställs  att 
rutinerna följs på ett betryggande sätt.

Skatterådgivaren ska genomföra de åtgärder för kvalitets-säkring 
som, med hänsyn till rådgivningsverksamhetens riktlinjer och 
rutiner, är lämpliga för det enskilda rådgivnings-uppdraget.



2 frågor till Anna Hanberger, Auktoriserad 
Skatterådgivare FAR på PWC samt 
kvalitetskontrollant av skatterådgivnings-
verksamhet vid FAR.

Frågor kring etik och moral i samband med skatter är ett  
ständigt aktuellt ämne som fått ökad uppmärksamhet inte 
minst i samband med medias avslöjande kring de så kallade 
Panama-dokumenten. I samhällsdebatten har inte sällan  
frågan ställts om vilket samhällsansvar skatterådgivaren har 
– om det räcker att tillämpa gällande lagar och regler korrekt 
eller om det finns ett moraliskt ansvar som går längre. Mot 
denna bakgrund tror jag att FAR:s auktorisation av skatte- 
rådgivare med inslag som etikutbildning och kvalitetskontroller 
och branschens yrkesetiska regler fyller en mycket viktig 
funktion. Auktorisationen blir en kvalitetsstämpel.

Tanken med kvalitetskontrollen är att näringslivet och 
samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på 
medlemmarnas arbete. Kontrollen ska fungera som en garanti 
som visar på kompetens och att skatterådgivarna följer de etiska 
reglerna som finns. FAR har sedan länge genomfört kvalitets-
kontroll av sina revisors- och redovisningskonsultmedlemmar 
och jag tycker det är bra att FAR nu inför kvalitetskontroll 
av skatterådgivarna. Från ett medlemsperspektiv tror jag att 
kontrollen välkomnas och ses som ett stöd i det egna kvalitets-
arbetet. Det blir en hjälp till att bli bättre i sin verksamhet och 
kan även ses som en utbildning som höjer den egna kompe-
tensen och en möjlighet att dela erfarenheter. Jag tror också att 
kunderna uppskattar att skatterådgivarna är auktoriserade och 
att det därmed ställs krav på kvalitet och att etiska regler följs.

”Tanken med kvalitets-
kontrollen är att näringslivet 
och samhället i övrigt med 
stort förtroende ska kunna 

förlita sig på medlem-
marnas arbete. ”

1 2FAR ser bland annat i föreningens digitala kom-
munikationskanaler att frågor om skatt och etik 
tilldrar sig uppmärksamhet. Skatterådgivning av 
auktoriserade skatterådgivare verkar var en nisch i 
tillväxt. Håller du med om det?

På vilket sätt kan en byrå som genomgått en 
kvalitetskontroll av skatterådgivningsverksam-het 
använda kvalitetskontrollen internt för att utveckla 
rådgivningen? Har du något exempel?
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