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Ni har i december 2002 inkommit till Revisorsnämnden (RN) med en ansökan om auktorisation 
som revisor med stöd av punkt 8 i övergångsbestämmelserna till revisorslagen (2001:883). Enligt 
denna punkt fick den, som den 1 juli 1995 genomgick revisorsutbildning som inte uppfyller de 
villkor för auktorisation som numera gäller, t.o.m. utgången av år 2002 auktoriseras enligt de 
bestämmelser som gällde vid utgången av juni 1995. Punkt 8 i övergångsbestämmelserna kan 
tillämpas även efter utgången av år 2002 i fall ansökan inkommit dessförinnan. 

Övergångsbestämmelsernas hänvisning till de bestämmelser, som gällde vid utgången av juni 
1995, innebär att RN skall tillämpa vissa bestämmelser i förordningen (1973:221) om 
auktorisation och godkännande av revisorer och i Kommerskollegiets revisorsföreskrifter (KFS 
1986:8). 

Enligt 2 § i ovannämnda föreskrifter krävs studier om minst 30 poäng i ämnet handelsrätt. 
Undantag från fordringarna på studier (examen) kan, enligt 2 § andra stycket i ovannämnda 
förordning, medges om särskilda skäl föreligger. 

Vad gäller ämnet handelsrätt framgår av 3 § revisorsföreskrifterna bl.a. att särskilt avseende 
skall fästas vid associations-, konkurs- och utsökningsrätt samt förmögenhetsbrotten vid de 
fördjupade studierna i ämnet. 

Ni har vid Linköpings universitet på grundnivån läst kurserna ”Juridisk grundkurs 4 poäng”, ” 
Juridisk fortsättningskurs 4 poäng” och ”Företagets eget kapital i juridiken 2 poäng”, 
sammanlagt 10 poäng, och som fördjupade studier kurserna ”Kredit och säkerhet 4 poäng” samt 
”Obeståndsrätt och ekonomisk straffrätt 6 poäng”, sammanlagt 10 poäng. Dessutom har Ni drygt 
tio år efter det att Ni läste ovannämnda kurser läst kursen ”Handelsrätt I, 10 poäng”. 

Den senare kursen behandlar delvis samma områden som Ni tidigare läst i Juridisk grundkurs 
och Juridisk fortsättningskurs. Den del av kursen Handelsrätt I som Ni tidigare läst får inte 
tillgodoräknas eftersom ”dubbelläsning” inte kan godtas. De fördjupade studierna uppfyller 
kraven vad gäller lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott men inte vad 
gäller associationsrätt.   

Era studier uppfyller således inte kraven på teoretisk utbildning. RN finner inte sådana 
särskilda skäl föreligga att undantag från kraven kan medges.  

Revisorsnämnden avslår Er ansökan.   
 
Ärendet har avgjorts av chefsjuristen Per Eskilsson i närvaro av avdelningsdirektören Nils-Göran 
Nyberg som föredragit ärendet. 
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