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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:665) om revisorer
dels att 1, 2, 5, 8–11, 16 och 18 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 10 a–10 c §§,
av följande lydelse.
1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen
av revisorslagen (2001:883). De termer och begrepp som används i denna
förordning har samma betydelse som i revisorslagen.
2 § Prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen samt lämplighetsprov, som avses i 4–7 §§ revisorslagen (2001:883), anordnas av Revisorsnämnden.
5 § För att få avlägga revisorsexamen fordras att sökanden
1. avlagt kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning eller med
godkänt resultat genomgått annan likvärdig teoretisk utbildning, och
2. genomgått en praktisk utbildning under minst tre år, som
a) särskilt omfattar revision av årsbokslut och koncernbokslut eller liknande redovisningshandlingar, och
b) sker under handledning av godkänd eller auktoriserad revisor.
Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon
har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt
första stycket inte är uppfyllda.
8 §1 Ansökan om godkännande eller auktorisation skall innehålla
1. uppgift om sökandens bostadsadress och tjänsteadress,
2. personbevis med förvaltarbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om sökanden är bosatt i sådan stat,
3. bevis om frihet från näringsförbud, och
4. närmare uppgifter om sökandens yrkesverksamhet.
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Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.
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9 §2 Till en ansökan om att ett handelsbolag skall registreras som revisionsbolag skall fogas bolagsavtal och utdrag ur handelsregistret. Till en ansökan om att ett aktiebolag skall registreras som revisionsbolag skall fogas
bolagsordning, utdrag ur aktiebolagsregistret utvisande bolagsledningens
sammansättning och avskrift av bolagets aktiebok.
10 § Revisorsnämnden skall med hjälp av automatiserad behandling föra
ett register över revisorer och registrerade revisionsbolag.
I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla
uppgifter för
1. allmän eller enskild verksamhet där revisorsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,
2. aktualisering, komplettering eller kontroll av revisorsanknuten information som finns i medlemsregister eller liknande register, och
3. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller
annan författning och
a) som avser revisorer eller registrerade revisionsbolag, eller
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till revisorsanknuten information.
10 a § Revisorsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret.
10 b § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.
10 c § Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om information
enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol framgår av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).
11 § Registret skall innehålla uppgift om
1. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum samt bostadsadress och tjänsteadress för revisorer,
2. firma, organisationsnummer och postadress för registrerade revisionsbolag,
3. namn och postadress för ledamöter i registrerade revisionsbolags ledning, och
4. namn och postadress för aktieägare eller andra delägare i registrerade
revisionsbolag.
16 § För prövning av frågor enligt följande bestämmelser skall sökanden
betala en avgift: 4 § andra stycket, 5 § andra stycket, 8 § andra stycket, 12 §
andra stycket, 13 § andra stycket, 16 §, 22 §, 25 § andra stycket och 27 §
andra stycket revisorslagen (2001:883). I fråga om avgiftens storlek m.m.
gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 skall tillämpas.
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Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

18 §3 Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om teoretisk
och praktisk utbildning, revisorsexamen, högre revisorsexamen och lämplighetsprov.
Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även om godkännande, auktorisation och registrering samt om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Föreskrifterna får innehålla undantag
från bestämmelserna i 24 § revisorslagen (2001:883).
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1997:216.
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