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Revisorsinspektionen, Box 24014, 104 50 Stockholm, Sweden 

  

Ansökan om fortsatt  

 
A. 

☐ auktorisation ☐ godkännande som revisor  

Sökande 
Namn Personnummer (12 siffror) 

  

Folkbokföringsadress Telefon (även riktnr) 

  

E-postadress 

 

Företag i vilket 
sökanden är 
yrkesverksam 
som revisor 

(tjänsteadress) 

Företagets namn Organisationsnummer 

  

Postadress Telefon (även riktnr) 

  

Adress till företagets webbplats 

 

 

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

Stat Behörig myndighet/organisation Registernummer 

   

 
B. 

Jag är ägare eller delägare i 
det företag jag i huvudsak är 

verksam i 

☐ Ja - Fullständiga ägaruppgifter och kopia av högst tre månader gammalt registreringsbevis 

bifogas. Ingår företaget i en koncern ska även motsvarande uppgifter för övriga koncernföretag 
bifogas. Behövs ej om företaget är ett registrerat revisionsbolag! 

☐ Nej 

Huvudkontor 
(i förekommande fall) 

Namn, postadress och telefonnummer 

 

Jag är ägare eller delägare i 
annat revisionsföretag 

☐ Ja - Fullständiga uppgifter om namn, orgnr/registreringsnummer, associationsform bifogas. 

☐ Nej 

 
C. 

Tjänstgöringens omfattning ☐ Heltid ☐ Deltid:  procent 

 
D. 

Vid tidpunkten för denna ansökans inlämnande har jag   stycken uppdrag som vald eller huvudansvarig revisor 

avseende juridiska personer som enligt lag eller annan författning i en stat inom EES ska revideras av fysiska eller juridiska personer 

som har godkänts att utföra lagstadgad kvalificerad revision i den staten. 
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Revisorsinspektionen, Box 24014, 104 50 Stockholm, Sweden 

E. 

☐ Jag intygar att jag inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och att jag inte heller är förbjuden att lämna juridisk rådgiv-

ning 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. 

 
F. 

Jag har under de fem år som föregår denna ansökan genomgått   timmar verifierbar fortbildning enligt  

6 § förordningen (1995:665) om revisorer, inom följande ämnesområden: 

☐ 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. Övrigt 

(antal timmar samt beskrivning): 
 

 
G. 

 

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

ansökan lämnas in. Denna blankett kan skickas till ri@revisorsinspektionen.se (eller 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. Underlag för fortbildning: Skriftliga handlingar från utbildningsanordnare. Handlingarna ska visa att minst 100 timmar verifierbar 
    fortbildning har genomförts med godkänt resultat under de fem år som föregår ansökan. Handlingarna ska också ange vilka av 

    de 19 ämnesområdena enligt avsnitt F som omfattas av den verifierbara fortbildningen. 

5. Försäkringsbrev: En kopia av aktuellt försäkringsbrev. 
   Behövs endast om Revisorsinspektionens uppgifter om försäkringsbolag inte stämmer. Försäkringsvillkoren ska överensstämma 
   med 15 och 16 §§ Revisorsnämndens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags 
   verksamhet. 

6. Skattekontoutdrag för alla bokförda transaktioner under de senaste fem åren räknat från dagens datum. Information om hur detta 
material tas fram finns på www.revisorsinspektionen.se/skv 

7. Ett särskilt bevis från sökandens försäkringsgivare (ej försäkringsbrev). Läs mer på denna sida. 

 

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

 

Datum Sökandens underskrift 

  

 

mailto:ri@revisorsinspektionen.se
http://www.revisorsinspektionen.se/skv
https://www.revisorsinspektionen.se/forsakring
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