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Revisorsinspektionen, Box 24014, 104 50 Stockholm, Sweden 

  

Bilaga 7 

Redogörelse över utbildning och erfarenhet 
enligt 4 § första stycket 4 revisorslagen (2001:883) 

 

Denna bilaga ska ges in av sökande som tidigare har varit auktoriserad/godkänd revisor och vars 
auktorisation/godkännande upphörde för mer än fem år sedan. 

Redogörelsen ska beskriva på vilket sätt som sökanden, sedan auktorisationen eller godkännandet 
upphörde, har behållit eller utvecklat teoretiska kunskaper och praktiska förmågor som behövs för revisionsverksamhet. 

Redogörelsen görs på följande sidor. Man behöver inte fylla i samtliga sidor utan använder så många 

som behövs för redogörelsen. Allmänna kommentarer kan också anges i fältet nedan. 

 

Mer information om redogörelsen hittar du här: https://www.revisorsinspektionen.se/aterkomma 
 

Allmänna kommentarer 
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Revisorsinspektionen, Box 24014, 104 50 Stockholm, Sweden 

Aktivitet A 

Rubrik (kort beskrivning, t.ex. titel eller namn på tjänst) Tidsperiod 

  

Ämnesområden som berörs av aktiviteten 

☐ 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper 

☐ 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning 

☐ 3. internationella redovisningsstandarder 

☐ 4. räkenskapsanalys 

☐ 5. intern redovisning och ekonomistyrning 

☐ 6. riskhantering och intern kontroll 

☐ 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande 

☐ 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer 

☐ 9. internationella revisionsstandarder 

☐ 10. yrkesetik och oberoende 

☐ 11. associationsrätt och företagsstyrning 

☐ 12. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott 

☐ 13. beskattningsrätt 

☐ 14. civilrätt och handelsrätt 

☐ 15. arbetsrätt och socialrätt 

☐ 16. informationsteknik och datorsystem 

☐ 17. organisationslära och nationalekonomi 

☐ 18. matematik och statistik 

☐ 19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag 

☐ 20. inget av ovanstående ämnesområden 

Redogörelse (beskrivning av aktivitetens bredd, innehåll och kvalitet samt hur den har bidragit till att behålla eller utveckla 
teoretiska kunskaper som behövs för revisionsverksamhet) 
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Revisorsinspektionen, Box 24014, 104 50 Stockholm, Sweden 

Aktivitet B 

Rubrik (kort beskrivning, t.ex. titel eller namn på tjänst) Tidsperiod 

  

Ämnesområden som berörs av aktiviteten 

☐ 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper 

☐ 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning 

☐ 3. internationella redovisningsstandarder 

☐ 4. räkenskapsanalys 

☐ 5. intern redovisning och ekonomistyrning 

☐ 6. riskhantering och intern kontroll 

☐ 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande 

☐ 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer 

☐ 9. internationella revisionsstandarder 

☐ 10. yrkesetik och oberoende 

☐ 11. associationsrätt och företagsstyrning 

☐ 12. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott 

☐ 13. beskattningsrätt 

☐ 14. civilrätt och handelsrätt 

☐ 15. arbetsrätt och socialrätt 

☐ 16. informationsteknik och datorsystem 

☐ 17. organisationslära och nationalekonomi 

☐ 18. matematik och statistik 

☐ 19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag 

☐ 20. inget av ovanstående ämnesområden 

Redogörelse (beskrivning av aktivitetens bredd, innehåll och kvalitet samt hur den har bidragit till att behålla eller utveckla 
teoretiska kunskaper som behövs för revisionsverksamhet) 
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Revisorsinspektionen, Box 24014, 104 50 Stockholm, Sweden 

Aktivitet C 

Rubrik (kort beskrivning, t.ex. titel eller namn på tjänst) Tidsperiod 

  

Ämnesområden som berörs av aktiviteten 

☐ 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper 

☐ 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning 

☐ 3. internationella redovisningsstandarder 

☐ 4. räkenskapsanalys 

☐ 5. intern redovisning och ekonomistyrning 

☐ 6. riskhantering och intern kontroll 

☐ 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande 

☐ 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer 

☐ 9. internationella revisionsstandarder 

☐ 10. yrkesetik och oberoende 

☐ 11. associationsrätt och företagsstyrning 

☐ 12. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott 

☐ 13. beskattningsrätt 

☐ 14. civilrätt och handelsrätt 

☐ 15. arbetsrätt och socialrätt 

☐ 16. informationsteknik och datorsystem 

☐ 17. organisationslära och nationalekonomi 

☐ 18. matematik och statistik 

☐ 19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag 

☐ 20. inget av ovanstående ämnesområden 

Redogörelse (beskrivning av aktivitetens bredd, innehåll och kvalitet samt hur den har bidragit till att behålla eller utveckla 
teoretiska kunskaper som behövs för revisionsverksamhet) 
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Revisorsinspektionen, Box 24014, 104 50 Stockholm, Sweden 

Aktivitet D 

Rubrik (kort beskrivning, t.ex. titel eller namn på tjänst) Tidsperiod 

  

Ämnesområden som berörs av aktiviteten 

☐ 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper 

☐ 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning 

☐ 3. internationella redovisningsstandarder 

☐ 4. räkenskapsanalys 

☐ 5. intern redovisning och ekonomistyrning 

☐ 6. riskhantering och intern kontroll 

☐ 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande 

☐ 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer 

☐ 9. internationella revisionsstandarder 

☐ 10. yrkesetik och oberoende 

☐ 11. associationsrätt och företagsstyrning 

☐ 12. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott 

☐ 13. beskattningsrätt 

☐ 14. civilrätt och handelsrätt 

☐ 15. arbetsrätt och socialrätt 

☐ 16. informationsteknik och datorsystem 

☐ 17. organisationslära och nationalekonomi 

☐ 18. matematik och statistik 

☐ 19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag 

☐ 20. inget av ovanstående ämnesområden 

Redogörelse (beskrivning av aktivitetens bredd, innehåll och kvalitet samt hur den har bidragit till att behålla eller utveckla 
teoretiska kunskaper som behövs för revisionsverksamhet) 
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Revisorsinspektionen, Box 24014, 104 50 Stockholm, Sweden 

Aktivitet ___ 

Rubrik (kort beskrivning, t.ex. titel eller namn på tjänst) Tidsperiod 

  

Ämnesområden som berörs av aktiviteten 

☐ 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper 

☐ 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning 

☐ 3. internationella redovisningsstandarder 

☐ 4. räkenskapsanalys 

☐ 5. intern redovisning och ekonomistyrning 

☐ 6. riskhantering och intern kontroll 

☐ 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande 

☐ 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer 

☐ 9. internationella revisionsstandarder 

☐ 10. yrkesetik och oberoende 

☐ 11. associationsrätt och företagsstyrning 

☐ 12. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott 

☐ 13. beskattningsrätt 

☐ 14. civilrätt och handelsrätt 

☐ 15. arbetsrätt och socialrätt 

☐ 16. informationsteknik och datorsystem 

☐ 17. organisationslära och nationalekonomi 

☐ 18. matematik och statistik 

☐ 19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag 

☐ 20. inget av ovanstående ämnesområden 

Redogörelse (beskrivning av aktivitetens bredd, innehåll och kvalitet samt hur den har bidragit till att behålla eller utveckla 
teoretiska kunskaper som behövs för revisionsverksamhet) 
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