Egen avgång som revisor
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851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Skicka till:

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

1. Organisationsnummer

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Företagsnamn

2. Kontaktperson i detta ärende Glöm inte att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.
Kontaktpersonens förnamn och efternamn

Företagsnamn

Postadress

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefonnummer dagtid

3. Anmälan gäller egen avgång av en eller flera revisorer
Mitt (våra) uppdrag har upphört i förtid.

4. Revisorer som avgått Du kan fylla i följande uppdrag: revisor, revisorssuppleant och huvudansvarig revisor.
Personnummer

Avgått från uppdrag

Efternamn

Samtliga förnamn

Postadress

Postnummer

Personnummer

Avgått från uppdrag

Efternamn

Samtliga förnamn

Postadress

Postnummer

Postort

Postort

5. Revisionsbolag som avgått
Namn, revisionsbolaget

Postadress

Organisationsnummer

Postnummer

Postort

6. Övrigt

7. Försäkran och underskrift Samtliga revisorer som anmäler sin egen avgång ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå bläckpenna.
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Jag försäkrar att anmälan om min avgång har skickats till företagets eller föreningens styrelse och även till den som har utsett mig om jag
inte är vald av bolags- eller föreningsstämman.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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Information
Använd den här blanketten när du vill avgå som revisor. Du kan också anmäla direkt i e-tjänsten på
verksamt.se. Anmälan kostar inget. I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan
du kontrollera vad som händer med ditt ärende. När företaget vill anmäla att en revisor har avgått, använd i
stället blanketten Ändringsanmälan. E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se. Vi skickar
ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet.
Ett uppdrag som revisor upphör i förtid om du själv eller den som har utsett dig anmäler att uppdraget ska
upphöra. Den anmälan ska skickas till styrelsen. Om du (revisorn) inte är vald på en bolags- eller
föreningsstämma ska anmälan också skickas till den som har utsett dig.
1. Organisationsnummer och företagsnamn
Fyll i organisationsnummer och företagsnamn.
2. Kontaktperson i detta ärende
Fyll i person- och adressuppgifter om du väljer att ha en kontaktperson i detta ärende. Tänk på att vi i första
hand skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress. Om du inte skriver någon e-postadress skickar
vi meddelanden med post.
3. Anmälan gäller
Markera att du vill anmäla att ditt uppdrag har upphört i förtid.
4. Revisorer som avgått
Skriv person- och adressuppgifter samt uppdrag för de revisorer som har avgått.
5. Revisionsbolag som avgått
Skriv namn- och adressuppgifter för det revisionsbolag som har avgått. När revisonsbolaget har avgått måste
du också fylla att den huvudansvariga revisorn har avgått i rutan 4. Revisorer som avgått.
6. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter. Om du anmäler att du har avgått i flera företag eller föreningar kan du
fylla i organisationsnummer och företagsnamn här. Det går bra att skicka med en särskild förteckning eller ett
bevis om uppdrag som funktionär.
7. Försäkran och underskrift
Alla revisorer som anmäler sin egen avgång ska skriva under anmälan.
Bilagor om revisorns uppdrag har upphört i förtid
•
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•

Revisorns skäl till avgången ska skrivas i ruta 6. Övrigt eller i en separat handling. Även den som
har utsett revisorn ska meddela Bolagsverket skälet till revisorns förtida avgång. Detta kan göras
separat.
En redogörelse för den granskning som revisorn har utfört under den del av löpande räkenskapsår
som uppdraget har omfattat.

