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Erstatnings- og Disciplinæransvar indeholder en ajourført oversigt over det retsgrundlag samt de domme og
kendelser der er af relevans ved stillingtagen til revisors erstatnings- og disciplinæransvar. I perioden siden 2.

udgaven udkom i 2003 er der sket en række ændringer i relation til regelgrundlaget for revisors virke,
herunder Revisionsstandarder, Etisk Regelsæt for revisorer, EU-direktiver og EU-henstillinger og den nye
Revisorlov fra d. 1. juli 2008. I denne forbindelse behandles også overenskomstens virkninger (f.eks.

fredspligten og ledelsesretten, herunder samarbejdet på de enkelte arbejdspladser) samt gennemførelse af
arbejdskampe.Bogen indeholder en fastlæggelse af revisorbegrebet, således som dette følger af den nye
Revisorlov pr. 1. juli, samt behandler revisors erstatningsansvar, dels i egenskab af offentlighedens

tillidsrepræsentant, dels som rådgiver for klienten i forbindelse med skatterådgivning, økonomisk rådgivning,
regnskabsudarbejdelse m.m. Endvidere indeholder bogen en gennemgang af kravene til de øvrige

erstatningsbetingelsers tilstedeværelse, revisors forsikringsforhold, forældelse og fordelingen af ansvars- og
erstatningsbyrden. Afslutningsvis er en gennemgang af revisors disciplinæransvar. Relevant retspraksis,

herunder den betydelige højesteretspraksis der er fremkommet i perioden fra 2003 til 2008, er taget med frem
til 1. februar 2009.
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