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De mange veje ind i

revisorbranchen
Man kan blive statsautoriseret revisor på flere forskellige måder. Fælles for de alternative veje til stats-
autoriseret revisor er, at de kan splittes op i tre overordnede trin.

FSR – danske revisorer er Danmarks førende brancheorganisation for revisorer, 
virksomhedsøkonomer, regnskabsmedarbejdere og skattekonsulenter. Vi har 
mere end 5.000 personlige medlemmer og over 600 medlemsvirksomheder. 
Vi varetager vores medlemmers interesser – både politisk og fagligt. Vi profile-
rer og synliggør den samfundsmæssige værdi af vores medlemmers arbejde, 
og vi understøtter vores medlemmer fagligt og forretningsmæssigt med
kvalitetsstyring, faglige værktøjer og relevant efteruddannelse.

Revisoruddannelsen er en uddannelse, der giver dig mange muligheder. Og finder du undervejs i forlø-
bet ud af, at du ikke har lyst til at fuldføre alle tre trin og blive autoriseret revisor, har du, uanset hvilke trin 
du slutter på, en kompetencegivende uddannelse, der gør dig meget attraktiv på arbejdsmarkedet.

Første trin er at vælge, hvilken ud-
dannelsesvej du vil tage lige efter 
din ungdomsuddannelse.

Andet trin er udannelsen som 
cand.merc.aud. (revisor).

Tredje trin er den endelige ud-
dannelse som statsautoriseret 
revisor.
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Vend og se vejen
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Statsautoriseret revisor

Revisor

Revisorassistent

HHX (3 år)
STX (3 år)
HTX (3 år)
HF ( 2 år)

HHX (3 år)
STX (3 år)
HTX (3 år)
HF ( 2 år)

HHX (3 år)
EUX (2 år)

STX (3 år)
HTX (3 år)
HF ( 2 år)

HHX (3 år)
STX (3 år)
HTX (3 år)
HF ( 2 år)

Relevant
erhvervserfaring

(2 år)

Relevant 
erhvervserfaring/

Trainee
(1-2 år)

Gymnasiel
supplering

(op til 5 uger)

Trainee
(2 år)

Kontorelev/EUD
(2 år)

HD 1. del
(2 år)

Akademi- 
uddannelse

(2 år)
eller(og)eller

HD 2. del (2 år)

Suppleringsfag Suppleringsfag

HA
(3 år)

Finans-
bachelor
(3½ år)

Financial
Controller

eller
Finansøkonom

(2 år)

Cand.merc.aud. på fuldtid (2 år)/Erhvervskandidat (4 år)
eller anden godkendt kandidateksamen, suppleret med en række fag

Min. 3 års praktisk erfaring fra godkendt revisionskontor
(min. 1 års erfaring efter endt cand.merc.aud.)

Revisoreksamen (3 skriftlige og 1 mundtlig)


