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1 Bakgrund och tillämpliga bestämmelser 

 

För att erhålla fortsatt auktorisation som revisor krävs enligt 1 § Revisorsnämndens 

(RN) föreskrifter RNFS 2001:3 Auktorisation, godkännande och registrering, 

nedan RNFS 2001:3, bl.a. att sökanden under de fem år som närmast föregår ansök-

an har utövat revisionsverksamhet i minst 1 500 timmar (det s.k. praktikkravet). 

Mer än 750 av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som enligt lag eller 

annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska 

revideras av fysiska eller juridiska personer som har godkänts att utföra lagstadgad 

revision i den staten (nedan lagstadgad revision). Enligt 3 § samma föreskrifter får 

RN, om det finns särskilda skäl, i ett enskilt fall besluta om undantag från de nu 

nämnda kraven. 

 

Med revisionsverksamhet avses enligt 2 § 8 revisorslagen (2001:883): 

a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk 

information som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är 

avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än 

uppdragsgivaren, samt 

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning 

enligt a. 

 

A-son har hos RN ansökt om fortsatt auktorisation som revisor. Hon har i sin 

ansökan angett att hon inte uppfyller kravet på 1 500 timmar revisionsverksamhet 

och har begärt att myndigheten på grund av särskilda skäl ska besluta om undantag 

från detta krav. 

 

2 A-sons uppgifter i ärendet 

 

A-son har uppgett följande. 

 

Sedan hon senast erhöll fortsatt auktorisation har hon utövat revisionsverksamhet 

under totalt ca 1 000 timmar. Mer än 750 av dessa timmar avser lagstadgad 

revision. All denna revision har utförts enligt Revisionsstandard i Sverige (RS).
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Det finns särskilda skäl att medge henne undantag från kravet på 1 500 timmars 

revisionsverksamhet; dels långtidssjukskrivning, dels att hennes arbetsgivare till 

viss del har agerat på ett sätt som har omöjliggjort för henne att uppfylla kravet på 

antal revisionstimmar. Det som hänt är följande.  

 

                                                 
1
 RS gällde till och med den 31 december 2010. För revision av finansiella rapporter avseende 

räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare gäller istället International Standards on 

Auditing (ISA). 
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Till och med den 30 april 2011 bedrev hon revisionsverksamhet i eget bolag. Under 

år 2011 förvärvade en större revisionsbyrå (nedan revisionsbyrån) hennes bolag och 

från och med den 1 maj 2011 är hon anställd vid revisionsbyrån. Förvärvet av 

hennes bolag genomfördes på ett dåligt sätt. Hennes arbetsbelastning, vilken var 

anledningen till att hon sålde bolaget, var fortsatt hög utan att det fanns någon plan 

för avlastning. Det ledde till att hon den 12 september 2011 blev sjukskriven. Efter 

ett års sjukskrivning ville hon återgå till arbetet men var då skör och blev motarbet-

ad av revisionsbyråns ledning. I februari 2014 gjorde hon ett försök att återgå till 

arbetet. Vid den tiden hade revisionsbyrån avvecklat många av hennes tidigare 

uppdrag och flera av hennes kvarvarande uppdrag var illa skötta. Det var en dålig 

miljö att återgå till och i samråd med sin läkare avbröt hon försöket efter en vecka. 

Hon är fortfarande sjukskriven.  

 

3 RN:s bedömning 

 

RN har i inledningen av detta beslut redogjort för innehållet i de bestämmelser som 

är relevanta vid prövningen av A-sons ansökan. 

 

A-son uppfyller kravet på att under den senaste femårsperioden ha utövat 

lagstadgad revision i mer än 750 timmar. Däremot uppfyller hon inte kravet på att 

totalt ha utövat revisionsverksamhet i minst 1 500 timmar. Hon kan därför inte 

beviljas fortsatt auktorisation som revisor enligt 1 § RNFS 2001:3. Den fråga som 

då uppkommer är om det föreligger sådana särskilda skäl som gör att RN med stöd 

av undantagsbestämmelsen i 3 § ändå kan bifalla hennes ansökan. 

 

RN finner inte anledning att ifrågasätta de uppgifter som A-son har lämnat om 

anledningen till att hon inte har utövat revisionsverksamhet i den utsträckning som 

krävs för fortsatt auktorisation. Det förhållandet att hon inte uppfyller 1 500-

timmarskravet beror alltså på omständigheter som hon inte kan lastas för. Detta bör 

i och för sig tillmätas betydelse. Mot detta måste emellertid vägas syftet med kravet 

på ett visst antal timmars revisionsverksamhet, dvs. att säkerställa att auktoriserade 

revisorer upprätthåller de färdigheter och den yrkesskicklighet som krävs för yrket. 

En förutsättning för att undantagsbestämmelsen i 3 § i RNFS 2001:3 ska kunna 

tillämpas bör därför, även i ömmande fall, vara att detta syfte i rimlig utsträckning 

kan tillgodoses.  

 

A-son saknar ca en tredjedel av de timmar som krävs för att nå upp till 

praktikkravet om 1 500 timmars revisionsverksamhet. Hon har, i allt väsentligt, inte 

utövat någon revisionsverksamhet under de senaste fyra åren. Hon har inte haft 

tillfälle att tillämpa nya revisionsstandarder (ISA) som har införts under hennes 

sjukskrivningsperiod. Det måste därför sättas i fråga om hon i dag har de färdig-

heter som en auktoriserad revisor ska ha.
 

 

Mot den bakgrunden finner RN, även med beaktande av vad A-son har anfört om 

sin sjukskrivning och om arbetsgivarens agerande, att det saknas särskilda skäl för 

att bevilja henne undantag från praktikkravet. Hennes ansökan om fortsatt 

auktorisation kan därför inte bifallas. 

 

RN avslår A-sons ansökan. 
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Ärendet har avgjorts av RN genom dess tillsynsnämnd. I beslutet har justitierådet 

Sten Andersson, ordförande, lagmannen Christina Eng, vice ordförande, 

enhetschefen Tomas Algotsson, auktoriserade revisorn Maria Danckler, f.d. 

avdelningschefen Eva Ekström, advokaten Michael Frie, direktören Per-Ola 

Jansson, auktoriserade revisorn Bo Johansson och skattejuristen Kerstin Nyquist 

deltagit. Vid ärendets slutliga handläggning har i övrigt myndighetschefen Per 

Johansson, chefsjuristen Adam Diamant, tf. chefsrevisorn Mathias Byström, 

revisionsdirektören Henrik Jonsson, avdelningsdirektören Fredrik Bengtsson samt 

avdelningsdirektören Kamilla Atmarsson, som har föredragit ärendet, närvarat. 

 


