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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (1995:665) om revisorer ska 

ha följande lydelse. 

15 §1    Registret ska för varje revisor innehålla uppgifter om 

1. namn, registernummer och personnummer eller, om sådant saknas,

födelsedatum, 

2. bostadsadress och tjänsteadress, och

3. i förekommande fall företagsnamn, organisationsnummer, postadress

och webbplats för det registrerade revisionsbolag som revisorn utövar verk-

samhet i.  

Registret ska för varje registrerat revisionsbolag innehålla uppgifter om 

1. företagsnamn, bolagsform och organisationsnummer eller, om organi-

sationsnummer saknas, något annat identifieringsnummer, 

2. kontaktperson, postadress och, i förekommande fall, webbplats,

3. adresser till bolagets samtliga verksamhetsställen i Sverige,

4. namn och registernummer för samtliga auktoriserade eller godkända

revisorer i bolaget, 

5. namn och tjänsteadress för varje styrelseledamot,

6. namn och tjänsteadress eller adress till verksamhetsställe för varje

ägare samt registernummer för de ägare som är revisorer, eller en uppgift 

om var denna information finns tillgänglig,  

7. företagsnamn och postadress för de revisionsföretag som ingår i samma

nätverk som det registrerade revisionsbolaget, eller en uppgift om var denna 

information finns tillgänglig, och  

8. i förekommande fall, att bolaget är ett sådant företag från en annan stat

inom EES än Sverige som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den 

staten.  

Om en revisor är registrerad eller om ett registrerat revisionsbolag är 

registrerat i ett motsvarande register i en annan stat, ska Revisorsinspek-

tionens register innehålla uppgifter om vilken utländsk myndighet som 

ansvarar för registreringen och, i förekommande fall, om revisorns eller det 

registrerade revisionsbolagets utländska registernummer.  

Första–tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt när det gäller upp-

gifter om revisorer från tredjeland.  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

1 Senaste lydelse 2016:1344. 
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SFS 2018:1818 På regeringens vägnar 

HELÉNE FRITZON 

Magnus Hermansson 

(Justitiedepartementet) 
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