
Anvisningar för att fylla i revisorers 
anmälan om tillsynsuppgifter  

  

  

Vi öppnar den 12 augusti 2019 en e-tjänst för revisorer där du kan   

 kontrollera och vid behov uppdatera dina kontaktuppgifter som finns införda i revisorsregistret  

 anmäla dina uppgifter   

o för tillsyn över bibehållande och utvecklande av revisorers yrkeskunskap  

o för kvalitetskontroll 

o för fakturering av revisorsavgifter.  

 

Rapporteringsperioden i anmälan är 1 juli–30 juni. Om du har godkänts som revisor eller om ditt 

godkännande som revisor har återställts mitt i rapporteringsperioden, lämna in en anmälan för den tid 

som godkännandet har varit i kraft. Om ditt godkännande har avbrutits, behöver du inte lämna in en 

anmälan om tillsynsuppgifter.   

Lämna in din anmälan i revisionstillsynens e-tjänst (https://tilintarkastajat.prh.fi/). Logga in i tjänsten med 

dina nätbankskoder, ditt mobil-ID (mobilcertifikat) eller ditt elektroniska ID-kort.  

E-anmälan för revisorer har sex steg:  

  

  

1. Mina uppgifter  

  

På sidan ”Mina uppgifter” samlar vi in de uppgifter om dig som ska föras in i revisorsregistret samt 

sådana uppgifter som Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn använder för att kontakta dig. 

Den förhandsifyllda blanketten visar de uppgifter som finns införda i revisorsregistret.  

 

Begärd uppgift på blanketten  Ifyllningsanvisning  Tilläggsinformation  

Identifikationsnummer  Du ser revisorns 

identifikationsnummer på 

blanketten. Du kan inte ändra 

identifikationsnumret.  

Med hjälp av 

identifikationsnummer identifieras 

en revisor i revisorsregistret.   

Efternamn  Uppdatera vid behov.  Den här uppgiften visas i tjänsten 

Revisorssök på PRS webbplats.  

Förnamn  Uppdatera vid behov.  Den här uppgiften visas i tjänsten 

Revisorssök på PRS webbplats.  

Personbeteckning      

E-postadress  Uppdatera vid behov.  PRS revisionstillsyn använder 

den här e-postadressen för att 

kontakta dig.   

Telefonnummer  Uppdatera vid behov.  PRS revisionstillsyn använder 

det här telefonnumret för att 

kontakta dig.  



Postadress som ska föras in i 

revisorsregistret   

- privat adress  

- sammanslutningens adress 

Uppdatera vid behov.  

 

Din arbetsgivare är en 

revisionssammanslutning: 

 

Om du vill anmäla arbetsgivarens 

eller ditt företags 

(revisionssammanslutning) 

adress till registret, välj 

”sammanslutningens adress” för 

att lägga till sammanslutningens 

namn i adressen.  

 

 

Din arbetsgivare är ett annat 

företag eller postadressen är din 

hemadress: 

 

Om du vill anmäla en postadress 

som inte är en 

revisionssammanslutnings 

adress till registret, välj ”privat 

adress” och skriv in 

adressuppgifterna. 

 

 

 

Den här uppgiften visas i tjänsten 

Revisorssök på PRS webbplats. 

PRS revisionstillsyn använder 

den här postadressen för att 

kontakta dig.   

 

 

Om du väljer 

”sammanslutningens adress”, 

måste du välja ”Ja” för ”Jag 

arbetar i minst en 

revisionssammanslutning”. 

 

Postnummer  Uppdatera vid behov.  Den här uppgiften visas i tjänsten 

Revisorssök på PRS webbplats.  

Postkontor  Uppdatera vid behov.  Den här uppgiften visas i tjänsten 

Revisorssök på PRS webbplats.  

Land (om annat än Finland)  Uppdatera vid behov.  Den här uppgiften visas i tjänsten 

Revisorssök på PRS webbplats.  

Jag arbetar i en 

revisionssammanslutning  

Uppdatera vid behov. Välj ”Ja” 

om du arbetar i en 

revisionssammanslutning när du 

fyller i blanketten.  

  

Vilken revisionssammanslutning 

eller vilka 

revisionssammanslutningar 

arbetar du i för tillfället?  

  

Uppdatera vid behov.   Du kan anmäla högst två 

revisionssammanslutningar till 

revisorsregistret. Den 

sammanslutning som du anger 

först visas i tjänsten Revisorssök 

på PRS webbplats.  



Jag arbetar som tjänsteman vid 

statens revisionsverk  

Välj detta om du arbetar som 

tjänsteman vid statens 

revisionsverk.   

Om du arbetar som tjänsteman 

vid statens revisionsverk, gäller 

kraven på revisionsuppdrag och 

utbildning inte dig. Du behöver 

alltså inte fylla i de punkter på 

sidorna 2–4 i blanketten som 

handlar om arbetsuppdrag, 

revisionsuppdrag och utbildning. 

Om du därtill bedriver revision 

som bisyssla, är kraven som 

gäller bibehållande och 

utvecklande av yrkeskunskap i 

kraft och du måste också fylla i 

sidorna 2–4 i anmälan.  

Registrering utomlands  Ange om du är registrerad 

som revisor i ett annat 

land eller  

uppdatera vid behov.   

  

  Land  Ange det land (annat än 

Finland) där du är 

registrerad som revisor eller  

uppdatera vid behov.  

  

  Inom EES-området?  Ange om landet är inom EES-

området   

eller  

uppdatera vid behov. 

  

  Registreringsnummer  Ange registreringsnummer  

eller  

uppdatera vid behov.  

  

  Tillsynsmyndighet  Ange tillsynsmyndighetens namn  

eller  

uppdatera vid behov.  

  

  Tillsynsmyndighetens adress  Ange tillsynsmyndighetens 

adress  

eller  

uppdatera vid behov.  

  

      

Uträttande av ärenden med 

PRS revisionstillsyn  

  

    



Jag vill att revisionstillsynen 

kontaktar mig  

 

 På elektronisk väg 

antingen via den här 

tjänsten eller per e-

post  

 Per post  

Välj hur revisionstillsynen ska 

kontakta dig  

eller  

uppdatera vid behov.  

Vi använder uppgiften när vi 

kontaktar dig (till exempel 

anvisningar, meddelanden och 

så vidare)  

Språk:  

 finska 

 svenska  

Uppdatera vid behov.    

  

  

 

 

2. Faktureringsuppgifter  

  

På den här sidan samlar vi in kontaktuppgifter för fakturering av revisorers årsavgifter, grundavgifter för 

kvalitetskontroll och andra eventuella avgifter i enlighet med lagen om avgifter (1512/2015).  

   

Begärd uppgift på blanketten  Ifyllningsanvisning  Tilläggsinformation  

Faktureringsadress:  

 Postadress  

 Adress för nätfakturor  

 Min faktura skickas till 

den 

revisionssammanslutning 

som jag har angett som 

arbetsgivare  

Välj den adress dit fakturorna på 

revisorers årsavgift och avgifter 

för kvalitetskontroll ska skickas.  

Om fakturan ska skickas till ett 

företag, ange företagets FO-

nummer och momsnummer.   

Om fakturan ska skickas till en 

person, ange personens 

personbeteckning.  

 

Om fakturan ska skickas till en 

adress för nätfakturor, ange 

både adress för nätfakturor och 

postadress. 

 

Om du väljer ”Min faktura 

skickas till den 

revisionssammanslutning som 

jag har angett som arbetsgivare” 

skickas fakturan till den 

faktureringsadress som 

revisionssammanslutningen 

senast angett.   

 

 

  

  

  



3. Arbetsuppdrag under rapporteringsperioden  

 

På den här sidan samlar vi in uppgifter om dina arbetsuppdrag för PRS tillsyn över bibehållande och 

utvecklande av yrkeskunskap.   

Läs även vår anvisning på PRS webbplats om de krav som gäller revisorers arbetsuppdrag.  

  

Begärd uppgift på blanketten  Ifyllningsanvisning  Tilläggsinformation  

Jag arbetar med lagstadgade 

revisionsuppdrag  

Välj detta om du arbetar med 

lagstadgade revisionsuppdrag. 

Ange också den tidsperiod då du 

har arbetat med dessa uppdrag 

under rapporteringsperioden.   

Om du väljer detta, gå till 

”Specificering av 

revisionsuppdragen.  

Jag arbetar yrkesmässigt med 

uppdrag som är jämställbara 

med lagstadgade 

revisionsuppdrag  

Välj detta om du har arbetat med 

uppdrag som är jämställbara 

med lagstadgade 

revisionsuppdrag. Ange också 

den tidsperiod då du har arbetat 

med dessa uppdrag under 

rapporteringsperioden.   

 

Ange följande uppgifter om det 

arbetsuppdrag som är 

jämställbart med lagstadgad 

revision:  

 

 hur är arbetet 

jämställbart med 

lagstadgade 

revisionsuppdrag enligt 

din bedömning  

 vad gör dina 

arbetsuppdrag 

granskningsbetonade  

 ange de viktigaste 

normerna som 

arbetsuppdragen 

baserar sig på.  

 

Om endast en del av dina 

arbetsuppdrag är jämställbara 

med lagstadgade 

revisionsuppdrag, och du har inte 

några lagstadgade 

revisionsuppdrag alls, ange även 

antalet arbetstimmar för det 

arbete som är jämställbart med 

lagstadgad revision. 

 

Om en del av dina 

arbetsuppdrag är jämställbara 

med lagstadgade 

  



revisionsuppdrag och du har 

också lagstadgade 

revisionsuppdrag, ange endast 

de uppdrag som är jämställbara 

med lagstadgade 

revisionsuppdrag. Ange de 

revisioner som du gjort i nästa 

punkt. 

 

Revisioner som du gjort av 

bokföringsskyldiga 

sammanslutningar och stiftelser  

Ange antalet lagstadgade 

revisionsuppdrag och antalet 

arbetstimmar för 

revisionsuppdragen. Ange 

uppdrag och timmar på följande 

sätt:  

 Jag har avgett 

revisionsberättelse.  

 Jag har avgett 

revisionsberättelse 

tillsammans med en 

annan revisor.  

 Jag har gjort 

revisionsarbetet men 

inte undertecknat 

revisionsberättelsen.  

 

  



Revisionsuppdrag enligt lagen 

om revision inom den offentliga 

förvaltningen och ekonomin  

Ange antalet lagstadgade 

revisionsuppdrag och antalet 

arbetstimmar för 

revisionsuppdragen. Ange 

uppdrag och timmar på följande 

sätt:  

 Jag har avgett 

revisionsberättelse.  

 Jag har avgett 

revisionsberättelse 

tillsammans med en 

annan revisor.  

 Jag har gjort 

revisionsarbetet men 

inte undertecknat 

revisionsberättelsen.  

  

 

  



4. Revisionsuppdrag   

  

På den här sidan samlar vi in uppgifter för kvalitetsgranskning av revisorer samt uppgifter för att 

bestämma tillsynsavgiften för kvalitetssäkring för sådana revisorer som inte arbetar i en 

revisionssammanslutning och betalar tillsynsavgiften själv.  

  

Begärd uppgift på blanketten  Ifyllningsanvisning  Tilläggsinformation  

Tre mest betydande 

revisionsuppdrag  

Ange dina tre mest betydande 

revisionsuppdrag.  

Ange revisionskundens   

 namn   

 omsättning eller 

motsvarande intäkter 

(miljoner euro) 

utgående från senaste 

fastställda bokslut  

 balansomslutning 

(miljoner euro) 

utgående från senaste 

fastställda bokslut FO-

nummer   

 

Ange din roll i de mest betydande 

uppdragen. Ange i första hand 

uppdrag där du har varit vald eller 

huvudansvarig revisor. 

Du kan välja följande roller i 

menyn:   

 vald, utsedd revisor  

 huvudansvarig revisor  

 manager för revision   

 övrigt 

revisionsuppdrag. 

  

Ange motivering till att uppdraget 

är betydande.   

Du kan välja följande 

motiveringar i menyn:   

 granskningsobjektets 

omsättning eller 

motsvarande intäkter   

 antalet arbetstimmar  

 revisionsarvodet för 

uppdraget 

 någon annan 

motivering som du ska 

skriva i fältet.   

Vi använder uppgifterna för vår 

tillsyn över förutsättningar för 

godkännande och för planering 

av kvalitetsgranskningar.  



Jag är vald eller huvudansvarig 

revisor i ett börsbolag, en bank 

eller ett försäkringsbolag när 

rapporteringsperioden går ut (den 

30 juni). 

Välj detta om du är utsedd till 
revisor (du har valts till revisor 
eller när din 
revisionssammanslutning har 
valts och du är huvudansvarig 
revisor) i en sammanslutning av 
allmänt intresse (PIE) när 
rapporteringsperioden går ut 
den 30 juni, ange följande 

uppgifter om dina PIE-uppdrag: 

  

 Kundens namn  

 Typ: Är kunden ett 

börsnoterat bolag, ett 

försäkringsbolag eller en 

bank 

Vi använder uppgifterna för 

planering av 

kvalitetsgranskningar. PRS 

förordnar med minst tre års 

mellanrum sådana revisorer till 

kvalitetsgranskning som har PIE-

uppdrag. 

Jag är vald till revisor i en PIE-

sammanslutning (börsnoterade 

bolag, banker och 

försäkringsbolag, PIE = Public 

Interest Entity) 

Välj detta om du personligen är 
vald till revisor i en PIE-
sammanslutning. 

Vi använder uppgiften för att 

bestämma tillsynsavgiften för 

kvalitetssäkring. 

Jag arbetar inte i en 

revisionssammanslutning. Jag 

betalar själv tillsynsavgiften för 

kvalitetssäkring.  

 

Välj detta om du inte arbetar i en 

revisionssammanslutning och du 

betalar själv tillsynsavgiften för 

kvalitetssäkring.  

Ange följande uppgifter om dina 

PIE-uppdrag:  

 Omsättning för 

lagstadgad revision (€)  

 PIE-omsättning (€)  

 När revisorns 

räkenskapsperiod börjar 

och går ut  

Vi använder uppgifterna för att 

bestämma tillsynsavgiften för 

kvalitetssäkring. 

 

  



5. Utbildning   

På den här sidan samlar vi in uppgifter om din utbildning för PRS tillsyn över bibehållande och utvecklande 

av yrkeskunskap. Läs även vår anvisning på prh.fi om de krav som gäller revisorers utbildning.  

 

Begärd uppgift på blanketten  Ifyllningsanvisning 

Tilläggsinformation 

Utbildning för att bibehålla 

yrkeskunskap  

Ange uppgifter om utbildningen 

enligt ämnesområde. Du 

behöver inte ange varje kurs 

eller utbildning separat på 

blanketten. 

Du behöver inte bifoga kopior till 
din anmälan för att verifiera 
deltagande i utbildningen. 
Observera att du ska förvara de 
dokument som verifierar 
deltagande i utbildningen för 
innevarande uppföljningsperiod 
på 3 år och för föregående 
uppföljningsperiod på 3 år 
(sammanlagt 6 år) för en 
eventuell granskning.   

  Välj ämnesområde för 

utbildningen i menyn   

 Revision och 

bestyrkandeuppdrag  

 Bokföring, redovisning 

och bolagslagstiftning  

 Beskattning  

 

Ange för varje ämnesområde:  

 Utbildningens 

omfattning (timmar) 

samt   

 om utbildningen är 

verifierbar eller inte. 

Ange självstudier alltid 

som icke verifierbar 

utbildning.   

Ange också självstudier eftersom 
den tid du använt för självstudier 
också ingår i det krävda antalet 
utbildningstimmar. 

 

  



6. Bekräfta och skicka  

Innan du skickar blanketten ange om du uppfyller de villkor för godkännande av revisorer som bestäms i 

revisionslagen och försäkra att de uppgifter som du angett på blanketten är korrekta.  

 

Begärd uppgift på blanketten  Ifyllningsanvisning  Tilläggsinformation  

Jag uppfyller de villkor för 

godkännande av revisorer som 

bestäms i revisionslagen  

Välj ”Ja” om du uppfyller villkoren 

för godkännande.   

Välj ”Nej” om du inte uppfyller 

villkoren för godkännande.   

Villkoren för godkännande:   

Person  

 som inte är försatt i 

konkurs  

 som inte har 

meddelats 

näringsförbud  

 som inte är omyndig  

 vars 

handlingsbehörighet 

inte har begränsats   

 för vilken det inte har 

förordnats en 

intressebevakare  

 som inte genom sin 

verksamhet har visat 

sig vara olämplig för 

revisorsuppdrag.  

 

En person är olämplig för 

revisorsuppdrag på det sätt som 

avses i 6 kap. 2 § 1 mom. 2 

punkten i revisionslagen, om 

personen genom en 

lagakraftvunnen dom under de 

senaste tre åren har dömts till 

bötesstraff eller under de 

senaste fem åren har dömts till 

fängelsestraff för ett brott som 

visar att han eller hon är olämplig 

som revisor. Personen anses 

inte heller vara lämplig för 

uppgiften, om han eller hon 

annars genom sin tidigare 

verksamhet har visat sig vara 

uppenbart olämplig för 

revisorsuppdrag.  

Försäkran  Välj detta för att försäkra att 

uppgifterna i anmälan om 

tillsynsuppgifter är korrekta.   

  

  

 Ytterligare information: tilintarkastusvalvonta@prh.fi   

 


