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Revisorsinspektionen, Box 24014, 104 50 Stockholm, Sweden 

  

Ansökan om auktorisation som revisor 

☐ efter avlagd examen 

☐ efter avlagt lämplighetsprov 

☐ utan avlagd examen/lämplighetsprov enligt 4 § RIFS 2019:1 

Sökande 

Namn Personnummer (12 siffror) 

  

Folkbokföringsadress Telefon (bostad) 

  

E-postadress 

 

 

Tjänsteadress 

Företagets namn Organisationsnummer 

  

Postadress Telefon (tjänsteställe) 

  

 

 
Registrering i annan stat än Sverige, såväl inom som utom EES. (Samtliga registreringar ska anges.) 

Stat Behörig myndighet/organisation Registernummer 

   

 

Ägarintressen  

Jag är ägare eller delägare i revisionsföretag: ☐ Ja – Redogör för ägandet i en bilaga 

☐ Nej 

 

Förvaltare mm 

☐ Jag intygar att jag inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och att jag inte heller är 

förbjuden att lämna juridisk rådgivning eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om 
förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. 

☐ Jag intygar att jag inte är föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan  

     stat. 

 

Datum Sökandens underskrift 
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Revisorsinspektionen, Box 24014, 104 50 Stockholm, Sweden 

Intygande om att sökanden yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet 
enligt 4 § första stycket 1 revisorslagen (2001:883) 

☐ Härmed intygas att  (namn & pnr) 

i dag yrkesmässigt, minst på halvtid, yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet hos 

(arbetsplats) 

Auktoriserad/godkänd revisors underskrift Namnförtydligande 

  

Datum Arbetsplats 

  

 

Ansökningsavgift 

En faktura för ansökningsavgiften på 3 400 kronor kommer att skickas till din folkbokföringsadress i 

anslutning till att ansökan lämnas in. 

 

Bilagor 

Denna blankett kan skickas till ri@revisorsinspektionen.se (eller till nedan angiven postadress) 
tillsammans med följande bilagor. 

1. Personbevis: Ett högst tre månader gammalt personbevis från Skatteverket* 
 

2. Bevis om frihet från näringsförbud: Ett högst tre månader gammalt bevis om frihet från  
    näringsförbud från Bolagsverket* 
 

3. Bevis om frihet från konkurs: Ett högst tre månader gammalt bevis om frihet från konkurs från  
    Bolagsverket* 
 

4. Skattekontoutdrag för alla bokförda transaktioner under de senaste fem åren räknat från dagens datum. 
Information om hur du tar fram detta material hittar du här. 

 

5. Ett särskilt bevis från din försäkringsgivare (ej försäkringsbrev). Läs mer på denna sida. 

 

*eller motsv. handlingar från en annan stat, om sökanden är bosatt i en sådan stat. 

 
Om sökanden tidigare har varit auktoriserad eller godkänd revisor så ska även följande bilagor ges 
in: 

 
6. Tjänstgöringsintyg för tidigare anställningar: Tjänstgöringsintyg från anställningar som avslutats  
    under den senaste femårsperioden, även sådana som inte avser revision. Ska ges in oavsett hur lång  
    tid sökanden har varit borta från yrket. 

 

7. Redogörelse över utbildning och erfarenhet: Ska ges in om sökandens auktorisation eller  

    godkännande upphörde för mer än fem år sedan. Revisorsinspektionens mall för bilaga 7 kan  

    laddas ned här. 

 

https://www.revisorsinspektionen.se/skv
http://www.revisorsinspektionen.se/forsakring
http://www.revisorsinspektionen.se/blanketter
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