
Företagsregistrering

Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via

Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket

F-skatt • Moms • Arbetsgivare 

Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli  före tagare och ska

• ansöka om att bli  godkänd för F-skatt

• anmäla dig eller företaget för momsregistrering

• anmäla dig eller företaget för registrering som arbetsgivare

• ändra eller avsluta en eller flera av ovanstående företags registreringar. 

En ansökan/anmälan om registrering för ditt företag gör du med hjälp av Skatte-

verkets e-tjänst på företagarsajten verksamt.se eller på pappersblanketten 

Företagsregistrering (SKV 4620). 
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Företagsregistrering

I den här broschyren kan du läsa om hur och när du 
ska skicka in en ansökan/anmälan om registrering hos 
Skatte verket. Du får här grundläggande information 
om bl.a. godkännande för F-skatt samt moms- och 
arbetsgivarregistrering. Djupare information om ett 
specifikt område hittar du på Skatteverket hemsida.

Broschyren utgår ifrån hur en ansökan/anmälan görs 
med hjälp av Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se. 
Även du som inte kan eller vill använda e-tjänsten 
rekommen deras att läsa broschyren och längst bak i 
broschyren hittar du även information om hur pap-
persblanketten fylls i. 

Det finns många fördelar med att använda sig av 
e-tjänsten. Bl.a. har du, i direkt anslutning till varje 
uppgift som ska lämnas, möjlighet att läsa mer om 

hur och när uppgiften ska fyllas i. E-tjänsten anpassas 
även utifrån de uppgifter du fyller i så att du endast 
behöver lämna de uppgifter som behövs för just dig. 
Detta innebär som regel att efterfrågan på komplette-
rande uppgifter minskar och att du kan få ett snabbare 
besked från Skatteverket. 

Dessutom är e-tjänsten ett bättre alternativ utifrån ett 
miljöperspektiv och handläggningstiden förkortas normalt 
med 2-3 arbetsdagar eftersom det är den genomsnitt-
liga tid det tar för postgång och inskanning av pappers-
blanketten.

Oavsett om du använder e-tjänsten eller pappersblan-
ketten är alla registreringar och ändringar hos Skatte-
verket kostnadsfria.

Registrera företaget hos Skatteverket 

I vissa situationer är du skyldig att anmäla dig eller ditt 
företag för registrering hos Skatteverket. Det gäller 
t.ex. när du för första gången ska betala ut ersättning 
för  arbete, då måste du registreras som arbetsgivare. 
Läs mer om när du ska registrera dig som arbetsgivare 
på sidan 7.

Det gäller även när du bedriver verksamhet som medför 
skyldighet att betala moms eller när du har rätt till åter-
betalning av moms. Då ska du lämna en anmälan till 
Skatteverket för att bli registrerad för moms. Läs mer 
om vem som ska registrera sig för moms på sidan 10.

Observera att du ska lämna en anmälan om registre-
ring innan du påbörjar eller övertar en näringsverk-
samhet. Registrering kan inte ske bakåt i tiden (retro-
aktivt). Däremot kan du vara skyldig att redovisa och 
betala skatter och avgifter för tid innan tidpunkten för 
registrering.

Det finns ingen registreringsskyldighet när det gäller 
att bli godkänd för F-skatt eftersom det är frivilligt. 
För att Skatteverket ska kunna pröva om du eller ditt 
företag kan godkännas för F-skatt måste du ansöka om 
det. Ett beslut om godkännande för F-skatt gäller alltid 
fr.o.m. den dag Skatteverket fattar beslutet. Den som 
inte är godkänd för F-skatt har automatiskt A-skatt. 

En anmälan om registrering eller ansökan om god-
kännande för F-skatt måste göras skriftlig på fastställt 
formulär. Med detta menas via Skatteverkets e-tjänst 
på verksamt.se eller på pappersblanketten Företags-
registrering (SKV 4620). Dessutom ska anmälan/
ansökan vara undertecknad av behörig person.

Ska du ändra eller avsluta företagets registrerade upp-
gifter ska du skicka in en anmälan om detta till Skatte-
verket senast inom två veckor från det att ändringen in-
träffade. Vi tar inte emot ändringar per telefon eftersom 
Skatteverket måste veta att det är en behörig person 
som gör anmälan. Kravet på skriftlig anmälan innebär 
alltså ett skydd för dig som företagare att ingen annan 
kan ändra eller avsluta en registrering.

I vissa fall kan det finnas hinder för att ändra redan 
regi strerade uppgifter. På sidorna 11–12 kan du läsa 
mer om några av dessa situationer. Observera att du 
inte kan avsluta en registrerad uppgift bakåt i tiden 
(retroaktivt).

I avsnittet ”Bra att veta” på sidorna 18–19 kan du läsa 
mer om registrering av enkla bolag och om utländska 
bolag. 

Mer information som kan hjälpa dig att bestämma hur 
du ska bedriva din verksamhet och i vilken företags-
form det ska ske hittar du på verksamt.se och i bro-
schyren Starta företag (SKV 462).
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Vem kan använda e-tjänsten?

Allmänt om verksamt.se

Verksamt.se är en företagarsajt där Skatteverket, Bolags-
verket och Tillväxtverket har samlat information, verk-
tyg och e-tjänster som du som företagare eller blivande 
företagare kan ha nytta av.

Verksamt.se är uppdelad i följande faser:

Inom respektive fas hittar du information om just den 
fas du och ditt företag befinner er i.

Med hjälp av e-tjänsterna på verksamt.se kan du bland 
annat
• skapa din personliga affärsplan via Tillväxtverkets 

e-tjänst 
• registrera ditt företag och skydda ditt företagsnamn 

hos Bolagsverket
• ansöka om att bli godkänd för F-skatt hos Skatteverket.

Om du har skapat en affärsplan kan du även föra in 
vissa av uppgifterna från affärsplanen till Bolagsverkets 
och Skatteverkets e-tjänster. Vissa fält är då redan 
ifyllda med de uppgifter du angett i affärsplanen.

När du använder e-tjänsterna på verksamt.se och sparar 
dina uppgifter på ”Mina sidor” är lagringen skyddad. 
Det är bara du som kan logga in på dina ”Mina sidor” 
och har tillgång till uppgifterna. För juri diska personer 
(aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och eko-
nomiska föreningar) har samtliga behöriga firma teck-
nare tillgång till företagets ”Mina sidor” och kan se de 
sparade uppgifterna. Respektive myndighet får del av 
uppgifterna först när du har signerat och skickat in din 
ansökan respektive anmälan elektroniskt. Dessutom 
får du en kvittens direkt på din dator om att din ansö-
kan eller anmälan är inskickad.

Du kan bl.a. använda Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se 
för att ansöka om godkännande för F-skatt (alt. F-skatt 
med villkor, s.k. FA-skatt) eller anmäla registrering för 
moms eller som arbetsgivare om du
• är eller ska bli enskild näringsidkare, eller
• är registrerad hos Bolagsverket som behörig företrädare 

för en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag, eko-
nomisk förening eller bostadsrättsförening). 

Om du som privatperson vill driva ett företag kan du 
göra det i form av enskild näringsverksamhet, s.k. en-
skild firma. Din enskilda näringsverksamhet registre-
ras på ditt personnummer. När du använder dig av e-
tjänsten väljer du e-tjänsten Registrera företag och där-
efter företagsform Enskild firma. 

Även du som inte bedriver näringsverksamhet men ändå 
ska vara momsregistrerad, t.ex. för att du har solceller 

på din bostad och säljer överskottsel, kan använda dig 
av e-tjänsten. Du väljer även i dessa fall e-tjänsten 
Regi strera företag och därefter företagsform Enskild 
firma. Registeringen sker precis som då du bedriver 
enskild näringsverksamhet på ditt personnummer.

En förutsättning för att använda Skatteverkets e-tjänst 
för en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag, kom-
manditbolag, ekonomisk förening eller bostadsrättsför-
ening) är att den juridiska personen är registrerad hos 
Bolagsveket och därmed har ett organisationsnummer.

Du kan även använda e-tjänsten om du ska lägga till, 
ändra eller avsluta en eller flera av dina företagsregist-
reringar som finns hos Skatteverket. 

Om du är ombud, revisor, prokurist eller föreståndare för 
ett företag kan du inte använda e-tjänsten för det före taget.
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Mina sidor och e-tjänsterna 

Med hjälp av Skatteverkets e-tjänster gör du din ansökan 
respektive anmälan elektroniskt i stället för att skriva 
ut och fylla i en pappersblankett. För att komma till 
Skatte verkets e-tjänster på verksamt.se väljer du ”Logga 
in på Mina sidor” som finns på startsidan för 
verksamt.se. Du behöver inte registrera ett särskilt konto 
på verksamt.se för att komma till ”Mina sidor”. Du kan 
även välja ”E-tjänster” och där välja vad du vill göra. 
Oavsett vilken väg du väljer för att komma till Skatte-
verkets e-tjänster måste du logga in med din e-legiti-
mation.

När du loggar in med din e-legitimation kommer du 
direkt till en personlig översiktssida som kallas för 
”Mina sidor”. På ”Mina sidor” kan du bl.a. se ”Mina 
utkast”, ”Mina ärenden” samt för det fall du har en roll i 
ett eller flera företag prestenteras även ”Mina företag”. 

För att göra en ansökan/anmälan om registrering för 
ett företag, som varken är registrerat hos Skatte verket 
eller Bolagsverket sedan tidigare, väljer du ”Registrera 
företag/förening och skydda företagsnamn”. 

Gäller det däremot ett företag som redan är registrerat 
hos Skatteverket eller Bolagsverket måste du först gå 
ner till ”Mina företag” och välja att visa det aktuella 
företaget. Du kommer då till en översiktssida för före-
taget och kan där, på fliken ”Om företaget”, se före-
tagets aktuella registreringar. Är företaget din enskilda 
näringsverksamhet, eller om du är behörig företrädare 
för företaget, ges du även möjlighet att använda Skatte-
verkets e-tjänst för att ansöka/anmäla om registrering. 
Är företaget redan registrerat hos Skatteverket kan du 
lägga till, ändra eller begära att en eller flera av företa-
gets registreringar ska avslutas.

Du kan inte använda Skattverkets e-tjänst om du ska regi-
strera en stiftelse eller en ideell förening. Du kan i stället 
ansöka om att stiftelsen eller föreningen ska bli godkänd 
för F-skatt eller anmäla den för momsregistrering eller 
som arbetsgivare på blanketten Företagsregistrering 
(SKV 4620). Om du vill ändra eller avsluta en registrerad 
uppgift hos Skatteverket, men inte kan använda Skatte-
verkets e-tjänst, ska du i stället använda blanketten Änd-
ringsanmälan (SKV 4639). Båda blanketterna hittar du 
på www.skatteverket.se. Om du eller ditt företag är 
begränsat skattskyldig i Sverige, se sidan 18 ”Utländska 
företag”.

E-legitimation
För att kunna använda Skatteverkets e-tjänst på 
verksamt.se krävs att du har en giltig e-legitimation. 
E-legitimationen använder du för att legitimera dig 
och skriva under handlingar elektroniskt på nätet. För 
att kunna få en e-legitimation måste du ha ett svenskt 
personnummer.

I Sverige utfärdar banker och Telia e-legitimationer. Om 
du är kund hos en internetbank och kan sköta dina bank-
ärenden över nätet, kan du oftast själv ladda ner en e-legi-
timation till din dator. Du kan även använda Mobilt BankID 
på verksamt.se.Läs mer på www.e-legitimation.se 
eller kontakta din bank.

Uppgifter du kan behöva  
lämna till Skatteverket

Uppgifter om företaget

Företagsuppgifter F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifterArbetsgivareVerksamheten

Uppgift om verksamheten  
är nystartad eller ombildad
Ombildad verksamhet innebär att företagets verksam-
het  flyttas från en företagsform till en annan, t.ex. från 

enskild näringsverksamhet till aktiebolag. Om du har 
köpt verksamheten av en juridisk person, t.ex. aktie-
bolag eller handelsbolag, ska du ange den juridiska 
personens organisationsnummer. 
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Nystartad verksamhet är sådan verksamhet som inte är 
• övertagen från annan (som har drivit verksamheten) 
• ombildad, eller 
• pågående sedan tidigare. 

Datum för första affärshändelse
Som affärshändelse räknas i princip alla händelser som 
påverkar ekonomin i ett företag. Exempel på affärs-
händelser är in- och utbetalningar, att fordringar eller 
skulder uppkommer eller att någon sätter in  eller tar 
ut kontanter, varor eller annat. Du är skyldig att bok-
föra alla ekonomiska transaktioner (affärs händ elser) i 
företaget. Med transaktion menas att du t.ex. köper 
 eller säljer något eller tar ett lån.

Det ska finnas underlag, s.k. verifikationer, till alla affärs-
händelser. Exempel på underlag är kvitton,  fakturor 
(både på sådant du köpt och sålt), avtal samt underlag 
för betalningar till och från bankkonto.

På Bokföringsnämndens webbplats, www.bfn.se, kan 
du gratis ladda ner broschyren Att föra bok. Där kan 
du få en inblick i hur bokföring fungerar.

Räkenskapsår för enskild  näringsidkare
Normalt omfattar ett räkenskapsår ett kalenderår, d.v.s. 
1 januari - 31 december. I vissa fall kan dock räken-
skapsåret förkortas eller förlängas. Ett exempel när detta 
kan bli aktuellt är då verksamheten är nystartad. Det 
första räkenskapsåret omfattar tiden från verksam-
hetens början t.o.m. den 31 december.

Börjar du verksamheten den 1 juli eller senare kan du 
välja mellan att avsluta det första räkenskapsåret 
• den 31 december samma år (förkortat 

räkenskaps år) 
• den 31 december nästa år (förlängt räkenskapsår).

Ett räkenskapsår kan inte vara längre än 18 månader.

Räkenskapsår för bolag och föreningar
Ett räkenskapsår omfattar normalt 12 månader. Det 
första räkenskapsåret får förkortas eller förlängas så att 
det omfattar 1 dag – 18 månader. 

Uppgift om delägare i fåmansföretag
Du ska lämna uppgift om samtliga delägare i fåmans-
aktiebolag. Uppge person- eller organisationsnummer 
samt antal aktier för respektive delägare. Uppgifter om 
delägare för handels- och kommanditbolag hämtas från 
Bolagsverket. Delägaruppgifterna avgör t.ex. vem som 
förväntas deklarera som ägare/delägare i ett fåmans-
företag. Med fåmansföretag avses, t.ex. aktiebolag där 
fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer 
än hälften av rösterna i företaget. Vid bedömningen av 
hur många personer som äger del i företaget ska personer 
som ingår i samma krets av närstående anses som en 
person. Det är därför viktigt att du anger korrekta del-
ägaruppgifter och att du meddelar Skatteverket när 
uppgifterna ändras. Det gör du enklast genom att 
använda Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se. Har du 
inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället 
använda blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639).

Uppgifter om verksamheten

en viss verksamhet och därför ska ta bort SNI-koden 
från dina registrerade uppgifter.

Du som lämnar uppgiften på pappersblanketten Före-
tagsregistrering (SKV 4620) bör specificera vad du ska 
bedriva för verksamhet. Att skriva konsult räcker inte 
för att du ska få rätt SNI-kod. Specificera i stället inom 
vilket område du ska bedriva konsultverksamhet, 
exempelvis konsult avseende elteknik inom anlägg-
ningsarbeten.

Rätt SNI-kod kan ha betydelse för att få nedsättning av 
arbetsgivar- och egenavgifter inom stödområde. SNI-
koden har även betydelse för återbetalning av energi-
skatt i tillverkningsindustrin m.m.

Med rätt SNI-kod kan du även få information och 
reklam som riktar sig till företag i din bransch. Även 
kreditupplysningsföretag lämnar ut uppgifter om före-
tagets SNI-kod.

Skatteverket använder även SNI-koderna för att nå ut 
med riktad information vid exempelvis ny lagstiftning. 

Skatteverket och Statistiska centralbyrån vill ha upp-
gifter om vilken eller vilka verksamheter du ska bedriva. 
Detta gör du genom att ange de SNI-koder som mot-
svarar den verksamhet du ska bedriva. SNI står för 
Standard för svensk näringsgrensindelning. En SNI-
kod representerar den verksamhet du bedriver och ska 
anges på den mest detaljerade nivån (fem siffror). Det är 
viktigt att SNI-koderna är rätt då koderna används för 
nästan all ekonomisk statistik. Du hittar koderna på 
Statistiska Centralbyråns webbplats, www.sni2007.scb.se.

Bedriver företaget flera verksamheter uppger du en SNI-
kod för varje verksamhetsgren samt hur fördelningen 
mellan dessa beräknas se ut. Fördelning sker genom 
att du uppger beräknad omsättning (i kronor) för varje 
verksamhetsgren. Du ska endast anmäla de verksam-
heter som du ska bedriva i dagsläget. Om du eventu-
ellt ska börja med någon ytterligare verksamhet i fram-
tiden, gör du en ändringsanmälan och registrerar den 
nya verksamhetsgrenen när det blir aktuellt. Detsamma 
gäller om du inte längre bedriver

Företagsuppgifter Verksamheten Arbetsgivare F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifter
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Arbetsgivare 

till ett godkännande för F-skatt. Anmälan ska göras 
om det är uppenbart att arbetet har utförts under 
 sådana förhållanden att den som utfört arbetet anses som 
 anställd hos dig. Gör du inte en sådan anmälan kan 
du, tillsammans med betalningsmotagaren, annars bli 
ansvarig för skatten på ersättningen. Du måste också i 
dessa fall lämna kontrolluppgift på ersättningen trots 
att betalningsmot tagaren har eller hänvisar till ett god-
kännande för F-skatt.

När du upphör att vara arbetsgivare
Om du inte längre har anställd personal och därmed 
inte längre betraktas som arbetsgivare, ska du avregi strera 
dig. Använd Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se eller 
fyll i pappersblanketten Ändringsanmälan (SKV 4639). 

Redovisa arbetsgivaravgifter i en 
 elektronisk arbetsgivardeklaration 
Det enklaste och snabbaste sättet att lämna före tagets 
arbetsgivardeklaration är att göra det via  Skatteverkets 
 e-tjänst Moms- och arbetsgivardeklarationer. Du som har 
enskild närings verksamhet kan logga in direkt med din 
e-legitimation på www.skatteverket.se och  deklarera 
utan  särskild  anmälan.

För övriga bolagsformer ska du anmäla till Skatte verket 
vem som ska vara behörig att lämna företagets elektroniska 
arbetsgivardeklaration. Firmatecknare som har rätt att 
 ensam teckna firman, samt vd, kan anmälas via e-tjänsten 
Anmäla behörig person på www.skatteverket.se eller 
på blanketten Anmälan e-tjänster Moms- och arbets-
givardeklarationer (SKV 4801). Om firman tecknas av 
flera personer i förening kan före taget ansöka om att ett 
deklarationsombud ska kunna lämna elektronisk arbets-
givardeklaration. Läs mer om hur du utser deklarations-
ombud och ombud på sidorna 12–13. 

Med arbetsgivare menas den som betalar ut ersättning 
för arbete. Som arbetsgivare har du olika skyldigheter:

• Göra skatteavdrag vid löneutbetalning. 
• Betala arbetsgivaravgifter. 
• Lämna arbetsgivardeklaration (redovisa skatt och 

 avgifter). 
• Lämna kontrolluppgift.

När du första gången ska betala ut ersättning för arbete 
gör du en anmälan till Skatteverket, så att du blir regi-
strerad som arbetsgivare. Du ska lämna uppgift om 
första utbetalningsdatum och beräknat antal anställda. 
När du är registrerad som arbetsgivare får du automa-
tiskt de arbetsgivardeklarationer och den information 
som du behöver för redovisning och betalning av arbets-
givaravgifter och avdragen skatt.

Delägare i aktiebolag som tar ut lön eller förmån räknas 
som anställd. Däremot är en delägare i handels bolag inte 
anställd i bolaget. En enskild närings idkare är inte  heller 
anställd i den egna verksamheten. 

En  enskild näringsidkares make/maka eller barn (om de 
är  under 16 år) är heller inte att se som anställd i den 
enskilda näringsverksamheten även om de är del aktiga 
i verk sam heten. Det gäller också sambor som  tidigare 
har varit gifta med varandra eller som har eller har haft 
gemensamma barn.

Säsongsregistrering 
Om du betalar ut lön eller arvode bara någon eller 
några  enstaka månader under året kan du få en s.k. 
säsongsregi strering. Då behöver du bara deklarera för 
den eller de  månader då du har betalat ut lön. 

Deltagande i offentlig upphandling
Det förekommer att företag ska delta i offentlig upp-
hand ling eller ska få anställningsstöd utbetalt av Arbets-
förmedlingen. I dessa fall kan det vara nödvändigt att 
bli  registrerad som arbetsgivare vid ett datum som in-
faller före första löneutbetalning, t.ex. fr.o.m. anställ-
ningsdagen. Mer information om anställningsstöd finns 
på www.arbetsformedlingen.se/arbetsgivare. 

Anmälningsskyldighet
Om du betalar ut ersättning för arbete är du i vissa fall 
skyldig att skriftligen anmäla till Skatteverket om den 
person, som tar emot ersättningen, har eller hänvisar 

Arbetsgivare F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifterFöretagsuppgifter Verksamheten

Vill du veta mer?

Du kan få ytterligare information i broschyrerna

• Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401)

• Moms- och arbetsgivardeklarationer (SKV 409)
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F- och FA-skatt 

Självständighet

Vid bedömningen av om verksamheten bedrivs själv-
ständigt tar man särskilt hänsyn till vad uppdrags givaren 
och uppdragstagaren har avtalat, i vilken  omfattning 
uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i 
vilken om fattning uppdragstagaren är  inordnad i upp-
dragsgivarens verksamhet. 

För att du ska uppfylla kravet om självständighet räcker 
det med att vid starten endast ha en eller ett fåtal upp-
dragsgivare. Detta innebär att den som startar närings-
verksamhet med den tidigare arbetsgivaren som första 
uppdragsgivare kan  bedömas som självständig närings-
idkare och därmed bli godkänd för F-skatt. Även den 
som hyr ut sig själv för kortare uppdrag (två månader) 
till flera uppdragsgivare vid till fälliga arbetstoppar kan 
bli godkänd för F-skatt. 

Vinstsyfte 

Syftet med verksamheten ska vara att den går med vinst. 
Det är inget krav att vinst ska uppkomma första året om 
du t.ex. måste göra stora investeringar, men du ska kunna 
visa att verksamheten kan beräknas ge ett ekonomiskt 
överskott på sikt. Hobbyverksamhet, t.ex. försäljning 
av produkter från hemslöjd, biodling eller fritidsfiske, 
saknar ofta förutsättning att ge vinst. Sådan verksamhet 
redovisar du som tjänsteinkomst.

Varaktighet 

För att det ska vara näringsverksamhet ska det vara 
fråga om yrkesmässig verksamhet, d.v.s. den bedrivs 
 regelbundet och varaktigt. Om inkomsterna är av till-
fällig natur t.ex. försäljning av privat egendom (hus, 
bil, konst m.m.) ska eventuell vinst beskattas som 
 inkomst av kapital. Inkomster från en yrkesmässig 
 försäljning av motsvarande typ av egendom  beskattas 
som inkomst av näringsverksamhet.

Enskild näringsidkare
Om du – förutom inkomster från din näringsverksam-
het – även har anställningsinkomster ska du  ansöka om 
F-skatt med villkor (FA-skatt). 

FA-skatt innebär att
• du bara får använda din F-skatt för uppdrag i din 

näringsverksamhet
• för att din F-skatt ska gälla måste du skriftligen 

ange detta i t.ex. anbud eller faktura
• A-skatt gäller i din anställning.

Aktiebolag och handelsbolag/ 
kommanditbolag
Juridiska personer som aktiebolag och handelsbolag 
är normalt godkända för F-skatt. Men om bolaget inte 
vill eller inte kan bli godkänt för F-skatt bedrivs verk-
samheten med en A-skatt och då ska uppdragsgivaren 

En betalningsmottagares/arbetstagares skatteform, 
är av görande för vem som ska göra skatteavdrag och 
betala  socialavgifter (arbetsgivar avgifter eller egenav-
gifter). Det finns två skatteformer för preliminär skatt, 
F-skatt och A-skatt. Om du vill bli godkänd för F-skatt 
måste du ansöka om det hos Skatteverket. Om du både 
är anställd och startar enskild näringsverksamhet ska 
du ansöka om FA-skatt. Den som inte är godkänd för 
F-skatt har automatiskt A-skatt. En näringsidkare som 
inte är godkänd för F-skatt har alltså A-skatt. För att 
bli godkänd för F-skatt ska du bedriva, eller ha för av-
sikt att bedriva, näringsverksamhet. Dessutom får du 
t.ex. inte ha obetalda eller oredovisade skatter och 
avgifter.

Vad innebär det att  
bli godkänd för F-skatt? 
Att bli godkänd för F-skatt innebär att du är en före-
tagare som själv betalar dina skatter och avgifter. Ytter-
ligare information om hur du betalar in skatter och av-
gifter finns i avsnittet ”Preliminär skatt” på sidan 14. 
Ett godkännande för F-skatt är av avgörande betydelse 
när någon  anlitar dig för ett arbete. En uppdragsgivare 
ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivar avgifter 
på ersättningen om du är godkänd för F-skatt. En god-
känd F-skatt  gäller omedelbart. Om den som tar emot 
en  arbetsersättning och är godkänd för  F-skatt antingen 
när ersättningen bestäms eller när den betalas ut gäller 
godkännandet i det uppdraget.

Vem kan bli godkänd för F-skatt?
Om du startar ett företag kan du efter ansökan hos 
Skatteverket bli godkänd för F-skatt. 

Villkor för att bli godkänd för F-skatt är att du
• bedriver näringsverksamhet eller
• avser att bedriva näringsverksamhet samt
• att du lämnat dina deklarationer och betalat dina 

skatter och avgifter. 

Vad är näringsverksamhet?
Verksamhet som bedrivs av en juridisk person, t.ex. 
aktie bolag eller handelsbolag, beskattas i princip alltid 
som  näringsverksamhet. 

När det gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk 
 person ska tre villkor vara uppfyllda för att det ska vara 
näringsverksamhet. Villkoren är 
• självständighet 
• vinstsyfte 
• varaktighet. 

Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är det i  stället 
vanligen fråga om inkomst av tjänst i form av upp drags-
inkomster eller hobby. När Skatteverket  bedömer om 
den verksamhet du bedriver är näringsverksamhet prövas 
alla villkor tillsammans.

Arbetsgivare F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifterVerksamhetenFöretagsuppgifter
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göra skatteavdrag vid utbetalning av en ersättning för 
utfört arbete. 

Om du är delägare i ett aktiebolag ska du normalt ha 
 A-skatt. 

Delägare i handelsbolag/ 
kommanditbolag
Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt ha 
särskild A-skatt (SA-skatt), så att du själv betalar in 
skatt och egenavgifter på din del av vinsten i handels-
bolaget. 

Visa att du är godkänd för F-skatt
Du visar enklast att du är godkänd för F-skatt genom 
att uppge detta i faktura, anbudshandling eller avtal. 
Under förutsättning att handlingen innehåller parternas 
namn och adress samt betalningsmottagarens  person-, 
 samordnings- eller organisationsnummer är detta till-
räckligt för att utbetalaren ska kunna låta bli att göra 
skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Du kan 
också få ett registerutdrag som innehåller uppgift om 
godkännande för F-skatt som du kan visa för uppdrags-
givaren eller utbetalaren. Utbetalaren kan också göra 
F-skatteförfrågan (med fax-svar) hos Skatte verkets 
servicetelefon, 020-567 000, direktval 8102. 

Ett godkännande för F-skatt kan  
återkallas på din begäran
Skatteverket återkallar F-skatten för den som begär det 
eller som slutar att bedriva näringsverksamhet. Det 
går att ansöka om ett nytt godkännande för F-skatt när 
du avser att starta näringsverksamhet igen. 

Ett godkännande för F-skatt  
kan återkallas på grund av brister  
i redovisning och/eller betalning
Ett godkännande för F-skatt kan också återkallas för 
den som
• inte lämnar inkomstdeklaration
• inte redovisar eller betalar sina skatter och avgifter
• har näringsförbud
• är i konkurs.

Nytt godkännande för F-skatt får utfärdas först när 
grunden för återkallelsen inte längre finns. Om du har 
fått ett godkännande för F-skatt återkallat kan du alltså 
ansöka om ett nytt godkännande för F-skatt, exempel-
vis när du lämnat din inkomstdeklaration  eller betalat 
dina skatteskulder.

Godkännandet för F-skatt kan också återkallas om  någon 
miss brukar det (t.ex. i syfte att undgå att betala skatt). 
Nytt godkännande av F-skatt får i dessa fall inte utfär-
das förrän tidigast efter två år från återkallelsen av god-
kännandet.

Bilden visar vem som ska betala skatter 
och socialavgifter vid utbetalning av 
 ersättning för utfört arbete.

F-skatt

Juridisk person

• Alltid skatteavdrag 30 %

• Inga arbetsgivaravgifter

Fysisk person

• Alltid skatteavdrag 

• Alltid arbetsgivaravgifter

Inget skatteavdrag

Inga arbetsgivaravgifter

Utfört arbete

Betalning

A-skatt
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I vissa fall gäller en karenstid på två år innan en ny 
 F-skatt kan tilldelas en person eller ett  bolag. 

Det kan finnas särskilda skäl att godkänna F-skatt 
även i ovannämnda fall. Skatteverket gör en bedöm-
ning i varje enskilt fall.

Vill du veta mer?

Du kan få ytterligare information i broschyrerna

• Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401)

• F-skatt för företagare (SKV 432)

För utländska företagare, se sidan 18.

Fåmansföretag och företagsledare
För fåmansaktiebolag och fåmanshandelsbolag (nedan 
kallade fåmansföretag) samt för företags ledare i sådana 
företag gäller dessutom särskilda  bestämmelser.

Du kan inte bli godkänd för F-skatt om du har varit 
 företagsledare i ett fåmansföretag och det företagets 
 F-skatt har återkallats p.g.a. brister i redovisningen 
 eller betalningen av skatter. 

Om du personligen har obetalda skatteskulder och vill 
starta en verksamhet i ett aktiebolag eller handels bolag 
kan bolaget inte bli godkänd för F-skatt om du är 
företags ledare i bolaget.

Moms 

Vem ska vara momsregistrerad?
Du ska lämna in anmälan om att bli registrerad för moms 
• när du bedriver en verksamhet som medför skyldig-

het att betala moms eller har rätt till återbetalning 
av moms 

• när du som köpare av varor eller tjänster ska betala 
moms vid så kallad  omvänd skattskyldighet 

• när du omsätter tjänster i ett annat EU-land som 
 köparen i det landet är skattskyldig för 

• om du är skattskyldig för moms endast för inköp av 
varor från annat EU-land

• om du är skattskyldig för moms endast för inköp av 
tjänster från utlandet om du ska jämka tidigare 
redo visad moms

Även om du inte bedriver näringsverksamhet kan du i 
vissa fall vara skyldig att registrera dig för moms. Detta 
gäller t.ex. om du installerar solceller på din bostad och 
säljer överskottsel till övriga elnätet. 

Det finns även en möjlighet att bli frivilligt skatt skyldig 
för uthyrning av  lokaler. Läs mer om omvänd skatt-
skyldighet och frivillig skattskyldighet på sidan 19.

Momsbefrielse
Beräknar du att din försäljning inte kommer bli större 
än 30 000 kronor exklusive moms under beskattnings-
året omfattas du automatiskt av momsbefrielse om du 
ännu inte är momsregistrerad. För att du ska kunna 
vara befriad får din momspliktiga försäljning inte hel-
ler ha varit mer än 30 000 kronor exklusive moms nå-
gon gång under de närmast två föregående åren. Är du 
befriad och bara har sådana transaktioner som är befri-
ade ska du inte registrera dig för moms. Befrielsen är 
frivillig. Du kan välja att ansöka om att bli beskattad 
trots liten omsättning. 

Du som har liten omsättning och är registrerad sedan 
tidigare kan bli befriad om du väljer att ansöka om 
det.

Startdatum för momspliktig  verksamhet 
Den momspliktiga verksamheten startar antingen genom 
att det sker inköp för verksamheten eller  genom försälj-
ning av varor eller tjänster. Det tidigaste av  datumen 
för första inköp eller försäljning blir start datum för den 
momspliktiga verksamheten.

Om du varken köpt eller sålt något ännu ska du i stället 
lämna information om när du beräknar att göra ditt 
första inköp eller ha din första försäljning.

Du ska också registrera dig för moms om du varit be-
friad men din försäljning kommit över beloppsgränsen 
på 30 000 kronor exklusive moms. Den försäljning 
som medför att din sammanlagda försäljning kommer 
att bli större än gränsbeloppet ska du redovisa i din 
första momsdeklaration.

Redovisning av moms 
Alla som är skyldiga att redovisa moms ska redovisa 
momsen för varje redovisningsperiod i en mervärdes-
skattedeklaration (momsdeklaration). Redovisnings-
perioderna för moms är ett helt beskattningsår, ett 
kalender kvartal eller en kalendermånad. Vilken redo-
visningsperiod du ska eller får använda beror i första hand 
på hur stort ditt beräknade beskattningsunderlag (exklu-
sive unionsinterna förvärv och import) för 12 månader är.

Beskattningsunderlag

Beskattningsunderlaget är det belopp som du ska be-
räkna din utgående moms på. Uppgifterna du lämnar ska 
avse företagets första 12 månader. Skatteverket använder 
inte uppgiften till att beräkna din skatt, men behöver 
uppgiften för att bestämma vilka valmöjligheter du har 
för hur ofta och när du ska redovisa din moms.

Beskattningsunderlaget är summan av
• all försäljning som medför skattskyldighet för moms, 

exklusive momsen på den försäljningen och 
• alla inköp som du som köpare ska redovisa och betala 

F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifterFöretagsuppgifter Verksamheten Arbetsgivare
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och till ett mindre belopp. Det finns ingen beloppsgräns 
för EU-handel, utan så fort företaget haft EU-handel 
ska momsen redovisas vid den tidigare deklarationstid-
punkten. Handelsbolag, kommanditbolag, konkurs bon, 
mervärdesskattegrupper, representant för enkla bolag 
och partrederier ska alltid tillämpa den tidiga deklara-
tionstidpunkten, d.v.s. den 26 i andra månaden efter 
redovisningsperiodens utgång, vid redovisning för helt 
beskattningsår.

Redovisningsperiod kalenderkvartal (3 månader)

Den som redovisar moms var tredje månad lämnar moms-
deklarationen senast den 12 i andra månaden efter redo-
visningsperiodens utgång. Kalenderkvar talen är fasta 
tremånadersperioder och är uppdelade januari–mars, 
april– juni o.s.v. För redovisningsperiod januari –mars 
ska momsdeklarationen vara inlämnad senast den 12 maj.

Redovisningsperiod kalendermånad

Den som redovisar moms varje månad och som har ett 
beskattningsunderlag som är högst 40 miljoner kr får 
lämna sin momsdeklaration senast den 12 i andra 
 månaden efter redovisningsperiodens utgång. För redo-
visnings period januari ska momsdeklarationen vara 
i nlämnad senast den 12 mars.

Den som har ett beskattningsunderlag över 40 mil-
joner kronor ska lämna sin momsdeklaration senast 
den 26 i första månaden efter redovisningsperiodens 
utgång. Momsdeklarationen för perioden januari ska 
vara inlämnad senast den 26 februari. Även företag 
som har beskattningsunderlag som är högst 40 miljo-
ner kr kan ansöka om att få redovisa momsen den 26 i 
första månaden efter periodens utgång.

Välja tidigare deklarationstidpunkt eller kortare 
redovisningsperiod

Det finns normalt inget hinder mot att du väljer en 
 tidigare deklarationstidpunkt (t.ex. när moms ska redo-
visas för hela beskattningsåret och du väljer att redo-
visa momsen redan den 26 i andra månaden efter 
 redovisningsperioden trots att du inte handlar med 
före tag i andra EU-länder) eller en kortare redo vis-
nings period (du väljer t.ex. att redovisa momsen varje 
kalender kvartal i stället för beskattningsår trots att ditt 
beräknade beskattningsunderlag är högst en miljon 
kronor).

Observera dock att gör du ett sådant val så kan du normalt 
inte ändra till en senare deklarationstidpunkt eller längre 
redovisningsperiod förrän en viss tid har löpt ut. Först 
när denna tid har löpt ut kan du välja att redovisa momsen. 
Läs mer i Momsbroschyren (SKV 552).

Ändring av redovisningsperiod
Av tabellen ovan om redovisningsperioder framgår att 
du beroende på ditt beräknade beskattningsunderlag, i 
vissa fall har möjlighet att själv begära en alternativ 
redovisningsperiod.
• Om redovisningsperioden ska vara ett beskattnings år 

kan du begära att få redovisa momsen en gång per 
kalenderkvartal eller en gång per kalendermånad. 

utgående moms på (omvänd skattskyldighet), förutom 
inköp och överföringar från andra EU-länder. Import 
ska inte räknas med.

Exempel

Om ersättningen är 100 000 kronor och allt medför 
skattskyldighet för moms och skattesatsen är 
25 procent är beskattningsunderlaget 80 000 
kronor. 

 
Nedanstående affärshändelser ingår inte i beskattnings-
underlaget.
• Momsfri försäljning i Sverige
• Försäljning till annat EU-land som omfattas av om-

vänd skattskyldighet
• Försäljning utanför EU (export)
• Försäljning inom Sverige där köparen ska redovisa 

momsen (omvänd skattskyldighet)

Redovisningsperioder
I tabellen nedan kan du se vilka valmöjligheter du har 
utifrån ditt beräknade beskattningsunderlag. I vissa 
fall kan du frivilligt välja en alternativ redovisningspe-
riod vilket innebär att du redovisar momsen oftare än 
du normalt behöver göra. Läs mer om detta under av-
snittet ”Välja tidigare deklarationstidpunkt eller kor-
tare redovisningsperiod”.

Beskattnings-
underlag

Redovisnings-
period

Alternativ

Högst 1 miljon kr 
per år

Beskattningsår Kalendermånad eller 
kalenderkvartal

Högst 40 miljoner 
kr per år

Kalenderkvartal Kalendermånad

Över 40 miljoner 
kr per år

Kalendermånad Inget alternativ

Redovisningsperiod helt beskattningsår

Grundläggande förutsättning för att redovisa moms 
för helt beskattningsår är att företagets beskattnings-
underlag exklusive gemenskapsinterna förvärv och 
 import är högst en miljon kronor för beskattningsåret. 
Vid redovisning av moms för helt beskattningsår finns 
två deklarationstidpunkter:

Om företaget ska lämna en inkomstdeklaration och 
inte handlar med företag i andra EU-länder ska moms-
deklarationen lämnas i nära anslutning till (ca 10  dagar 
efter) inlämnandet av inkomstdeklarationen. Exakt 
deklarationstidpunkt kommer att framgå av moms-
deklarationen.

Om företaget handlar med företag i andra EU-länder 
ska momsen i stället redovisas redan den 26 i andra 
månaden efter redovisningsperiodens utgång (tidig 
deklarations tidpunkt).

Observera att det saknar betydelse att EU-handeln endast 
är av mindre omfattning så som vid ett enstaka tillfälle 
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• Om redovisningen ska vara ett kalenderkvartal kan 
du begära att få redovisa momsen en gång per kalender-
månad. 

I normalfallet gäller ett sådant beslut i minst 24 på 
varandra följande kalendermånader. Om det finns 
särskilda skäl ska Skatteverket besluta att du ska redo-
visa momsen varje kalenderkvartal eller kalendermånad 
utan att du begär det. 

Om redovisningsperioden efter din begäran ändras från 
en till tre månader eller omvänt, ska den nya redovis-
ningsperioden i normalfallet gälla från nästa kalender-
kvartal. Ska ändringen göras från eller till ett beskatt-
ningsår ska ändringen i normalfallet börja gälla från 
antingen ingången eller utgången av det  pågående 
beskattningsåret. Det innebär att tidigare redo vis nings-
perioder som redan gått ut inte ska ändras.

Om du under året upptäcker att det sammanlagda 
beskattnings underlaget är  högre än de beloppsgränser 
som finns för respektive redovisningsperiod, ska du 
 anmäla ändringen hos Skatteverket. Ändringar gör du 
enklast i e-tjänsten på verksamt.se. Det finns också 
möjlighet att anmäla  ändringar på blanketten Ändrings-
anmälan (SKV 4639).

Redovisningsmetod
Den metod som företaget använder för att bokföra 
fakturor i sin grundbokföring, styr i de flesta fall vilken 
redovisningsmetod för moms som företaget ska välja. 

Faktureringsmetoden

När du bokför enligt faktureringsmetoden (de all-
männa bestämmelserna) bokförs fakturan mot leve-
rantörsskulder eller kundfordringar när fakturan har 
kommit in respektive skickats ut och därefter bokförs 
betalningen av fakturan. Momsredovisning  enligt 
 faktureringsmetoden innebär att du redovisar utgå-
ende moms på försäljning och får rätt till avdrag för 
ingående moms på inköp den dag fakturan skickas 
ut respektive tas emot, förutsatt att tjänsten  eller 
varan har levererats. Metoden får användas av alla 
före tag och ska användas om årsomsättning inom 
landet överstiger 3 miljoner kronor.

Bokslutsmetoden (kontantmetoden)

När du bokför dina fakturor enligt kontantmetoden 
väntar du med att bokföra en faktura till den dag den 
betalas. Kontantmetoden får användas av företag som 
har en sammanlagd årsomsättning inom landet på högst 
3 miljoner kronor (detta gäller dock inte finansiella före-
tag). Den som bokför sina fakturor enligt kontant-
metoden får använda bokslutsmetoden i sin moms-
redovisning. Det innebär att du redovisar moms på 
försäljning och får rätt till avdrag för ingående moms på 
inköp den dag fakturan betalas. Vid räkenskapsårets 
slut, i samband med bok slutet, ska även moms på obetalda 
fakturor redovisas.

Byte av redovisningsmetod

Om du tillämpar faktureringsmetoden (de allmänna 
bestämmelserna) vid momsredovisningen måste du 
ansöka hos Skatteverket för att byta till bokslutsme-

toden. För att en sådan ansökan ska beviljas måste det 
finnas särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan t.ex. vara att 
rörelsen har delats upp mellan olika delägare eller att 
den ursprungliga ekonomiska aktiviteten inte längre 
bedrivs utan att en helt annan typ av aktivitet har på-
börjats.

Redovisa moms i en  
elektronisk momsdeklaration 
Det enklaste och snabbaste sättet att lämna företagets 
momsdeklaration är att göra det via Skatteverkets 
e-tjänst Moms- och arbetsgivardeklarationer. 

Bolag ska anmäla till Skatte verket vem som ska vara 
behörig att lämna företagets elektroniska momsdekla-
ration. Firmatecknare som har rätt att  ensam teckna 
firman, samt vd, kan anmälas via e-tjänsten ”Anmäla 
behörig person” på www.skatteverket.se eller på blan-
ketten  Anmälan e-tjänster Moms- och arbets givar-
deklarationer (SKV 4801). Om firman tecknas av flera 
personer i förening kan före taget ansöka om att dekla-
rationsombud ska kunna lämna elektronisk moms-
deklaration (läs mer under ”Utse deklarationsombud 
och läsombud”). 

Du som har enskild  näringsverksamhet ska inte lämna 
in någon anmälan utan du loggar in direkt med din 
 e-legitimation på  e-tjänsten Moms- och arbetsgivar-
deklarationer. 

Utse deklarationsombud och läsombud
Ett deklarationsombud är en fysisk person som utses av 
den deklarationsskyldige och som godkänns av Skatte-
verket. Du kan ha flera deklarationsombud. Det kan 
vara  någon av firmatecknarna och/eller någon utomstå-
ende, som till exempel en bokförare, som då kan anmälas 
som deklarationsombud via e-tjänsten ”Anmäla behörig 
person” på www.skatteverket.se  eller på blanketten 
 Ansökan –  E-tjänster – Deklarations ombud (SKV 4809). 

Ett deklarationsombud har rätt att lämna alla typer av 
deklarationer som kan lämnas elektroniskt. Deklara-
tionsombudet har också möjlighet att bland annat läsa 
uppgifter från sin uppdragsgivares skattekonto, från 
 tidigare lämnade moms- och arbetsgivardeklarationer 
och om slutlig skatt för fysiska och juridiska personer 
m.m. (se mer information i tabellen på nästa sida). 

Det går även att utse ett eller flera läsombud som bara 
har rätt att läsa företagets moms- och arbetsgivardekla-
rationer och skattekontot. Ombud som ska få behörig-
het att läsa uppgifter från lämnade deklarationer kan 
an mälas via e-tjänsten ”Anmäla behörig person” på 
www.skatteverket.se eller på blankett SKV 4801. Ombud 
som ska få behörighet att läsa uppgifter på före tagets 
skattekonto kan anmälas via e-tjänsten ” Anmäla behörig 
person” på www.skatteverket.se  eller på blanketten 
Anmälan – Elektroniska tjänster – Skattekonto (SKV 
4808). 

Mer information och ansökningsblanketter hittar du 
under ”Självservice” på www.skatteverket.se.
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Vill du veta mer? 

Du kan få ytterligare information i

• Momsbroschyren (SKV 552)

• Moms vid utrikeshandel (SKV 560)

• Moms inom kulturområdet (SKV 562)

• Moms- och arbetsgivardeklarationer (SKV 409)

Anmälan Lämna själv/få åtkomst Läsombud¹ Deklarationsombud²

Enskild näringsverksamhet Arbetsgivar- och 
 momsdeklaration
Skattekonto
– ingen anmälan behövs

Arbetsgivar- och 
 momsdeklaration
Skattekonto
–  e-tjänsten ”Anmäla 
  behörig person”
– SKV 4801

Arbetsgivar- och momsdeklara-
tion samt skattekonto
– e-tjänsten ”Anmäla 
  behörig person”
– SKV 4809

AB/HB
(firman tecknas var för sig)³

Arbetsgivar- och momsdeklara-
tion samt skattekonto
– e-tjänsten ”Anmäla 
  behörig person”
– SKV 4801
Endast skattekonto
– e-tjänsten ”Anmäla 
  behörig person”
– SKV 4808

Arbetsgivar- och momsdeklara-
tion samt skattekonto
– e-tjänsten ”Anmäla 
  behörig person”
– SKV 4801
Endast skattekonto
– e-tjänsten ”Anmäla 
  behörig person”
– SKV 4808

Arbetsgivar- och momsdeklara-
tion samt skattekonto
– e-tjänsten ”Anmäla 
  behörig person”
– SKV 4809

AB/HB
(firman tecknas gemensamt)4

Arbetsgivar- och momsdeklara-
tion samt skattekonto
– elektronisk deklaration  
 lämnas genom deklara- 
 tionsombud

Arbetsgivar- och momsdeklara-
tion samt skattekonto
– e-tjänsten ”Anmäla 
  behörig person”
– SKV 4801
Endast skattekonto
– e-tjänsten ”Anmäla 
  behörig person”
– SKV 4808

Arbetsgivar- och momsdeklara-
tion samt skattekonto
– e-tjänsten ”Anmäla 
  behörig person”
– SKV 4809

1.  Ett läsombud kan läsa dina uppgifter i moms- och arbetsgivardeklarationen samt skattekontot, men kan inte lämna moms- och arbetsgivar-

deklarationen elektroniskt. Du kan ha flera ombud.

2. Ett deklarationsombud kan lämna följande elektroniska deklarationer: momsdeklaration, arbetsgivardeklaration, inkomst deklaration och 

prelimi när inkomst deklaration samt fastighetsdeklaration. Deklarationsombudet kan även läsa uppgifter från skattekontot, från inlämnade 

arbets givar- och momsdeklarationer och preliminära inkomstdeklarationer samt från skattebesked för fysiska och juridiska personer. Dekla-

rationsombudet har också behörig het för att komplettera lämnade uppgifter i en deklaration och begära anstånd med att lämna deklaration. 

Du kan utse flera deklarations ombud. 

3. Samtliga firmatecknare samt vd kan bli anmälda för att lämna moms- och arbetsgivardeklarationen elektroniskt och/eller få åtkomst till upp-

gifterna i skatte kontot. Företaget kan dessutom anmäla läsombud och deklarationsombud.

4. När firman tecknas gemensamt kan inte en firmatecknare få behörighet att lämna deklarationen elektroniskt. Firmatecknarna kan i stället 

gemen samt anmäla ett deklarationsombud som bland annat kan lämna moms- och arbets givar deklarationen elektroniskt. Deklarationsom-

budet kan vara en av firma tecknarna eller någon utomstående, t.ex. en redovisningskonsult.  
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löne skatt på pensionskostnader eller om bolaget äger 
en fastighet och ska betala fastighetsskatt.

Enskild näringsidkare/delägare i handelsbolag/
kommanditbolag (F-, FA- eller SA-skatt)

Du som har en enskild näringsverksamhet eller är del-
ägare i ett handelsbolag tar inte ut någon lön,  däremot 
ska du betala skatt på överskottet i företaget. Du ska 
också betala dina  socialavgifter, som kallas egenavgifter, 
på överskottet. 

Precis som för en löntagare ska din skatt och dina egen-
avgifter betalas varje månad under beskattningsåret 
genom preliminär skatt. Den skatt som du ska  betala 
under första året, grundar sig på de uppgifter om före-
tagets överskott som du lämnar i samband med din 
 företagsregistrering. 

I nedanstående exempel framgår hur du kommer fram 
till överskottet. Läs mer i punkterna 1–3 nedan.

Exempel
Beräknade intäkter (exkl. moms)  300 000 kr

Beräknade kostnader (exkl. moms)  - 100 000 kr

Beräknad vinst 1 200 000 kr

Schablonavdrag för  - 50 000 kr 
egenavgifter på 25 % 2 

Verksamhetens överskott 3  150 000 kr 

1. Beräkna din vinst 

Du måste uppskatta hur stor vinst du får under ditt första 
räkenskapsår, d.v.s. från det att du startar din verksamhet 
till det att du gör ditt första bokslut. Detta är ditt beskatt-
ningsår. Det gör du genom att göra en budget och upp-
skatta årets intäkter och kostnader,  exklusive moms.

Tips!

Ta gärna hjälp av e-tjänsten ”Räkna ut din skatt” 
på verksamt.se. Du hittar den under fliken E-
tjänster          Räkna ut          Räkna ut din skatt. 

Du kan även få hjälp av blanketten ”Preliminär 
resultatberäkning” (SKV 4315).

2. Gör schablonavdrag 

Egenavgift och särskild löneskatt är en avdragsgill kost-
nad redan under beskattningsåret. Eftersom du inte vet 
exakt hur mycket du betalar i egenavgift eller särskild 
löneskatt förrän du lämnat in din deklaration och fått 
ditt slutskattebesked, får du göra avdrag för en unge-
färlig kostnad, d.v.s. ett schablonavdrag. 

Preliminär skatt

Vårt skattesystem bygger på att du betalar preliminär 
skatt under samma år du har inkomsten. Alla betalar 
preliminär skatt på sina inkomster. Den preliminära 
skatten stäms sedan av mot den slutliga skatt som be-
räknas efter att du lämnat din inkomstdeklaration. 

En arbetsgivare gör ett preliminärt skatteavdrag på 
 lönen för sina arbetstagare. Du som företagare sköter 
själv dina inbetalningar och betalar skatten varje  månad 
med lika stora belopp, s.k. debiterad preliminär skatt. 
I samband med att du registrerar ditt företag ska du 
lämna uppgift om vilket överskott företaget beräknas 
göra under det första räkenskapsåret. Om verksam-
heten inte beräknas gå med någon vinst ska du ange 
noll i rutan Verksamhetens överskott. 

Det kan vara svårt att uppskatta överskottet i förväg för 
ett nystartat företag. Verksamheten går ofta med under-
skott i början, till exempel om det krävs investeringar 
för att komma igång. Du bör alltid göra en budget och 
uppskatta årets intäkter och kostnader och på så sätt 
komma fram till ett resultat. 

Bolagsform och skatteform avgör  
vem som ska betala in skatten

Anställda (A-skatt)

Om du är anställd och får lön gör arbetsgivaren ett 
skatteavdrag för preliminärskatt innan lönen betalas 
ut. Arbetsgivaren betalar också arbetsgivaravgifter som 
beräknas på  utbetald lön varje månad. I arbets givar-
avgifter ingår socialavgifter för din sjukförsäkring och 
framtida pension m.m. 

Aktiebolag/ekonomisk förening (F-skatt)

Ett aktiebolag och en ekonomisk förening lämnar 
uppgift om beräknat överskott 
• via Skatteverkets  e-tjänst på verksamt.se i samband 

med företagsregistreringen
• via e-tjänsten ”Preliminär inkomstdeklaration” på 

www.skatteverket.se eller
• på blanketten  ”Preliminär inkomstdeklaration 2”, 

(SKV 4313). 

Skatten för  aktiebolag och ekonomisk förening uppgår 
till 22 % av överskottet. 

Handelsbolag/kommanditbolag (F-skatt)

I ett handelsbolag och kommanditbolag är det delägarna 
som beskattas för bolagets överskott och det är därmed 
delägarna som har en debiterad preliminärskatt. Varje 
delägare redovisar sin del av överskottet och lämnar sitt 
underlag för beräkning av debiterad preliminärskatt i 
e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. Saknas möj-
lighet att använda e-tjänsten kan blanketten Preliminär 
inkomstdeklaration 1 (SKV4314) användas.

Handelsbolag och kommanditbolag ska endast betala 
debiterad preliminärskatt när de ska betala särskild 

Prel. skatt Övr. uppgifterArbetsgivare F-skatt MomsVerksamhetenFöretagsuppgifter
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Den första inkomstdeklarationen ska du lämna året 
 efter det första räkenskapsårets utgång. Se tabellen 
”Räkenskapsår för enskild näringsidkare” på nästa sida.

Bolag och föreningar
Preliminärskatt ska betalas löpande under beskattnings-
året. För bolag och föreningar är beskattningsåret alltid 
lika med räkenskapsåret. Vid start och avslut av närings-
verksamhet samt när ett räkenskapsår läggs om kan räken-
skapsåret vara kortare eller längre än 12 månader. Vid 
ett förlängt räkenskapsår kan debiteringen komma att 
omfatta upp till 20 månader. Inkomstdeklarationen 
ska i de flesta fall lämnas sex månader efter räkenskaps-
årets utgång. Se tabellen ”Några olika räkenskapsår för 
ett företag eller en förening” på nästa sida. 

Fastighetsavgift
När Skatteverket i samband med din företagsregistre-
ring fastställer din preliminärskatt ska normalt även 
fastighetsavgift ingå i skatteberäkningen. Det är därför 
viktigt att du även lämnar information om det under-
lag som ska ingå i skatteberäkningen. I e-tjänsten läm-
nas detta underlag under ”Övriga upplysningar”. 

Särskild löneskatt på pensionskostnader
En enskild närings idkare eller handelsbolags-/ kommandit-
delägare betalar särskild löneskatt på egen pensionsför-
säkringspremie eller inbetalning till pensionssparkonto.

Hur betalas den preliminära skatten?
Utifrån de uppgifter du lämnar gör Skatteverket en ut-
räkning och fattar ett beslut om hur mycket preli minär 
skatt du ska betala för hela året. Av beslutet som du får 
framgår tydligt hur mycket du ska betala varje månad 
och vilket datum betalningen ska ha kommit in på ditt 
skattekonto hos Skatteverket. Du kan betala via internet, 
via automatisk överföring från banken  eller med bank-
giroinbetalningskort som du kan beställa via Beställ-
ningstjänsten på Skatteverkets hemsida.

Oavsett om du har A- eller F-skatt ska den preliminära 
skatt du betalar under året så långt som möjligt stämma 
överens med den beräknade slutliga skatten för året. 
Om det skulle visa sig att det beräknade  resultatet för 
verksamheten som du lämnar vid regi streringen på ett 
betydande sätt avviker från det verkliga resultatet ska 
du ändra skatten genom att lämna en ”Preliminär in-
komstdeklaration. Det snabbaste och enklaste sättet är 
att göra det genom e-tjänsten ”Preliminär inkomst-
deklaration”.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du 
i stället använda blanketten 
• ”Preliminär inkomst deklaration 1” (SKV 4314) för 

enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag/
kommanditbolag.

• ”Preliminär inkomstdeklaration 2” (SKV 4313) för 
aktiebolag eller handelsbolag/kommanditbolag.

Du måste alltså  regelbundet kontrollera att verksam-
hetens  resultat stämmer med vad du beräknade i  början 
av året.

Om du ska betala egenavgift eller särskild löneskatt på 
överskottet i din näringsverksamhet styrs av om verk-
samheten drivs aktivt eller passivt. Du som enskild 
 näringsidkare bedriver aktiv näringsverksamhet om du 
arbetat minst en tredjedel (ca 500 timmar) av  normal års-
arbetstid i verksamheten eller om verksam heten huvud-
sakligen baseras på den egna arbetsin satsen. Du betalar 
då egenavgift på överskottet. Om din arbets insats är av 
mindre omfattning är det i stället fråga om passiv 
närings verksamhet och då betalar du i stället särskild 
löneskatt på ditt överskott. 

Vid beräkning av överskottet får du också göra avdrag 
för beräknade egenavgifter. Avdraget är i normalfallet 
25 %. För den som är född 1938 och senare och som 
fyllt 65 år vid inkomstårets ingång är avdraget 10 % 
liksom för den som har haft hel sjuk- eller aktivitets-
ersättning eller som under hela inkomståret haft hel 
ålderspension. För personer som inte fyllt 26 år är 
 avdraget 14 %. Den som är född 1937 och tidigare 
ska inte betala några egenavgifter och får därför inte 
göra något avdrag. 

3. Lämna uppgift om verksamhetens överskott 

Det belopp som du får fram efter att du beräknat före-
tagets vinst och gjort schablonavdrag för egenavgift 
 eller särskild löneskatt är det belopp som Skatte verket 
kallar verksamhetens överskott. 

Du lämnar uppgift om verksamhetens överskott i sam-
band med din företagsregistrering. Delägare i handels-
bolag/kommanditbolag ska ta upp sin andel av den 
beräknade vinsten och lämna uppgift om överskott via 
e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration eller på blan-
ketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314). 

Vid beräkning av din skatt tar Skatteverket även hänsyn 
till dina övriga  inkomstförhållanden. Därför behöver vi 
även uppgift om t.ex. tjänsteinkomster, ränte in kom ster 
och ränteutgifter vilket kan påverka skatten i just ditt fall. 

Du kan när som helst under året lämna in en ny preli-
minär inkomstdeklaration för korrigering av din preli-
minära skatt.

Förlängt räkenskapsår  
för enskild näringsidkare
Om du startar din verksamhet den 1 juli eller senare 
kan du förlänga det första räkenskapsåret. Du ska då 
börja betala preliminärskatt i februari året efter verk-
samhetsstarten. 

För att din preliminärskatt ska bli riktig behöver Skatte-
verket följande uppgifter från dig:
• Verksamhetens beräknade överskott för hela det för-

längda räkenskapsåret. 
• Beräknad inkomst från din arbetsgivare under det 

 kalenderår du ska betala in den preliminära  skatten. 
• Övriga förhållanden som påverkar din slutliga skatt, 

t.ex. inkomst av kapital, ränteutgifter och allmänna 
 avdrag. Uppgifterna ska avse det kalenderår du ska 
betala in den preliminära skatten.

Läs mer om räkenskapsår på sidan 6. 
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lämna via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se. När 
du lämnar en anmälan om avregistrering ska du även 
lämna en beräkning av verksamhetens resultat för inne-
varande år. Det gör du enklast i vår e-tjänst ”Preli minär 
inkomstdeklaration”. 

Vill du veta mer? 

Du kan få ytterligare information i broschyrerna

• Skatteuträkningsbroschyren (SKV 425)

• Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 
295) 

• F- och SA-skatt – Preliminär inkomstdeklara-
tion och debiterad preliminärskatt (SKV 420)

Uppskov med betalning av preliminärskatt
Du som startar en näringsverksamhet har möjlighet att 
efter begäran få uppskov i tre månader med att  betala 
din preliminära skatt. Detta innebär att den  totala års-
debiteringen i stället får betalas vid tre färre tillfällen 
under beskattningsåret. En förutsättning för uppskovet 
är att du som företagare inte redan bedriver närings-
verksamhet och att inte särskilda skäl talar emot att du 
har rätt till uppskov. 

Så gör du när du avvecklar  
din verksamhet
Om du har beslutat dig för att avsluta din verksamhet 
så ska du lämna en anmälan om avregistrering till 
Skatteverket. En anmälan om avregistrering går att 

*  Om datum då inkomstdeklarationen ska lämnas infaller på en helgdag ska deklarationen i stället lämnas senast den första var-

dagen som infaller närmast efter detta datum. Juridiska personer (företag och förening) får lämna inkomstdeklarationen en månad 

 senare än ordinarie förfallodag om den lämnas elektronisk.

När ska debiterad preliminärskatt betalas och inkomstdeklarationen lämnas?*
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Övriga uppgifter

Vad händer efter att du har lämnat din anmälan?
Handläggningen av din anmälan tar i normalfallet två 
till sex veckor. Efter registreringen får du ett registerut-
drag. där det framgår om du är godkänd för F-skatt, 
regi strerad som arbetsgivare och/eller för moms. På 
regi sterut draget finns också uppgift om den verksamhet 
som du be driver. 

Har du registrerats som arbetsgivare och/eller för moms 
kommer du att få en arbetsgivardeklaration och moms-
deklaration för varje redovisningsperiod.

Anmäl ändringar 
Meddela Skatteverket om någon av de uppgifter som 
du lämnade i din anmälan ändras. Du ska också med-
dela Skatteverket om du vill återkalla ditt godkännande 
för F-skatt eller om du ska  avregistrera dig som arbets-
givare och/eller för moms. Använd Skatteverkets e-tjänst 
på verksamt.se eller blanketten Ändringsanmälan 
(SKV 4639). Du ska meddela Skatte verket inom två 
veckor från det att ändringen inträffade.

Övr. uppgifterArbetsgivare F-skatt Moms Prel. skattVerksamhetenFöretagsuppgifter

Uppgift om namn, adress, person-  
eller organisationsnummer
När du gör din anmälan via Skatteverkets e-tjänst på 
verksamt.se, är adressen redan ifylld. För enskild firma 
hämtas adressen från folkbokföringsregistret. Har du en 
särskild postadress så är det den adressen som presen-
teras. För bolag visas den adress som är regi strerad hos 
Bolagsverket. Om du behöver ändra adress för ett bolag 
kan du göra det kostnadsfritt via Bolags verkets e-tjänst 
på verksamt.se.

Använder du papperblanketten Företagsregistrering (SKV 
4629 4620) fyller du själv i namn, postadress och orga-
nisa tions nummer för företaget som ansöker. Om du 
ansöker om registrering för en enskild firma så är det 
ditt namn, din adress och ditt personnummer som ska 
fyllas i. 

Uppgifter om besöksadress
Om ditt företag har en verksamhetslokal där du tar emot 
dina kunder (t.ex. butik, verkstad eller kontor) och 
besöks adressen inte är densamma som postadressen ska 
du även lämna uppgift om företagets besöksadress när 
du gör din anmälan till Skatteverket. Besöksadressen 
kommer att registreras hos Skatteverket och kommer 
att lämnas vidare till Statistiska centralbyråns (SCB) 
företagsregister. Med anledning av detta är det viktigt 
att du meddelar Skatteverket om du behöver lägga till/
ändra eller ta bort dina uppgifter om besöksadress.

Uppgifter om särskild skatteadress
Du kan även anmäla att du vill att dina moms- och 
arbets givardeklarationer och kontoutdrag ska skickas 
till en annan adress än företagets egen adress, t.ex. före-
tagets redovisningsbyrå eller revisor. 

Använder du Skatteverkets e-tjänst lämnar du informa-
tion om särskild besöksadress och skatteadress under av-
snittet Övriga uppgifter. Använder du pappersblanketten 
lämnar du denna information redan på första sidan.

Uppgift om telefonnummer
Här anger du ditt företags telefonnummer som du kan 
nås på under dagtid. Telefonnumret används endast 
för att Skatteverket ska kunna komma i kontakt med 
dig, och det sprids inte till andra.

Uppgift om kontaktperson
Ibland behöver Skatteverket kontakta dig för att stämma 
av eller begära in komplettering av de uppgifter du har 
skickat in. Om du vill att Skatteverket ska kontakta 
någon annan än dig i dessa fall, kan du ange denna 
person som kontaktperson. Personen är då kontakt-
person för just detta ärende. 

Att skriva under och skicka in
Innan ansökan skickas in till Skatteverket ska den skrivas 
under. I e-tjänsten gör du det detta med hjälp av din 
e-legitimation. Det är viktigt att du kontrollerar att sam-
tliga uppgifter stämmer innan du skickar in en ansökan 
till Skatteverket.

Om två eller flera företrädare för ett bolag eller en före-
ning måste skriva under en ansökan finns det möjlig-
het att använda funktionen ”multipel signering” i 
e-tjänsten. Denna funktion gör det möjligt för flera 
firmatecknare att signera en ansökan innan den skickas 
in till Skatteverket. I e-tjänsten visas de olika firma-
teckningssätt som bolaget eller den ekonomiska före-
ningen har. För att kunna använda multipel signering 
måste en behörig företrädare först välja vilket firma-
teckningssätt som ska användas.

Vad gör du om inte alla firmatecknare  
i ett bolag kan signera elektroniskt
Om någon av firmatecknarna inte kan signera an sö kan 
elektroniskt, exempelvis p.g.a. att man inte har e-legiti-
mation eller av annan anledning inte har  åtkomst till 
Skatteverkets e-tjänst, så finns det möjlighet att skicka 
in ansökan ofullständigt signerad. När det av någon 
anledning saknas en signatur i en ansökan som kommer 
in, kan Skatteverket vid senare tillfälle skriftligen begära 
kompletterande signaturer. 
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Filmer för nyföretagare
Funderar du på att starta företag eller har du precis 
startat? På www.skatteverket.se finns sex filmer där 
du får svar på vanliga frågor om bokföring, kostnader, 
moms, preliminärskatt, skattekonto och att vara 
arbets givare.

Om att vara arbetsgivare

Ska jag registrera mig som  
arbetsgivare trots att jag inte  
har några anställda? (4:25 min)

Om bokföring

Är det en bra idé att sköta bok - 
föringen själv? Vad ska jag  
egentligen bokföra? (5:06 min)

Om kostnader

Vilka kostnader kan jag dra av  
på mitt företag? Kan jag göra  
avdrag för mitt hemmakontor?  
(5:19 min)

Om moms 

Vad är det för skillnad mellan  
ingående och utgående moms?  
Hur ska jag redovisa momsen?  
(6:27 min)

Om preliminärskatt

Hur beräknar jag min preli- 
minärskatt? Hur gör jag om  
jag inte kan beräkna mitt  
överskott i förväg? (5:27 min)

Om skattekontot

Hur fungerar skattekontot?  
Hur sköter jag inbetalningarna  
till skattekontot? (3:40 min)

Bra att veta

Informationsträffar
Anmäl dig till en nyföretagarträff hos skattekontoret 
och få gratis information om bokföring, moms, F-skatt 
och arbetsgivaransvaret. På nyföretagarträffen får du 
även veta vad Kronofogden kan göra för dig. Mer in-
formation finns på www.skatteverket.se. Du kan även 
där anmäla dig till ”Starta företagdag”. Före läsare från 
sex myndigheter går igenom vad du be höver veta och 
göra på vägen till ett eget företag. 

Boka personligt besök
Som ny företagare har du möjlighet att boka ett per-
sonligt möte för att få svar på dina frågor och funde-
ringar. Vi ger en introduktion i hur det fungerar med 
skatter och avgifter för dig som nybliven företagare. 
Besöket tar cirka en timma och vi kommer gärna till 
ditt företag. Du kan också komma till oss om det 
 passar dig bättre.

Utländska företag
Denna broschyr vänder sig till företag som är obegrän-
sat skattskyldiga i Sverige. Utländska företag som ska 
bedriva näringsverksamhet i Sverige är  oftast begränsat 
skattskyldiga. Det innebär att de bara är skattskyldiga 
här för inkomster från ett fast driftställe. Begränsat 
skattskyldiga i Sverige är
• utländska juridiska personer
• filialer till utländska företag
• enskilda näringsidkare som inte vistas stadig -varande 

och inte heller har väsentlig anknytning till Sverige.

Med en utländsk juridisk person avses ett utländskt 
bolag, en utländsk förening, stiftelse eller annan sam-
manslutning som enligt lagstiftningen i hemlandet 
bland annat kan ingå avtal och föra talan i domstol.

Ett utländskt företag ska lämna en skatteanmälan till 
Skatteverket om det har ett fast driftställe i Sverige, är 
arbetsgivare eller bedriver mervärdesskattepliktig verk-
samhet här. För att en utländsk företagare ska bli god-
känd för F-skatt gäller också att redovisning och betal-
ning av skatter och avgifter ska ha skötts i hemlandet. 
För att ansökan ska kunna beviljas ska sökanden därför 
bifoga ett intyg från berörd myndighet som visar att 
sökanden inte har några skatteskulder i sitt hemland. 
Ett sådant intyg kan även behövas för företagsledare i 
utländska företag som är fåmansföretag.

För dig som är begränsat skattskyldig i Sverige finns en 
särskild anmälningsblankett, Skatteanmälan för ut-
ländska företagare (SKV 4632). Blanketten hittar du 
på www.skatteverket.se.
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Enkla bolag och partrederier
I enkla bolag och partrederier ansvarar den enskilde 
bolagsmannen för redovisning och betalning av sina 
skatter och avgifter i bolagets verksamhet. För att inte 
varje bolagsman ska behöva registreras för moms och som 
arbetsgivare kan Skatteverket efter ansökan regi strera en 
av bolagsmännen som representant. Representanten 
måste utses av samtliga del ägare. Bifoga blanketten 
Representantansökan (SKV 5711) till bolagets skatte- 
och avgiftsanmälan. Ett enkelt bolag/partrederi kan inte 
bli godkänd för F-skatt. Det är  endast delägare som kan 
ansöka om och bli godkända för F-skatt.

Frivillig skattskyldighet för moms  
vid uthyrning av lokaler
Normalt är hyra av lokal undantaget från momsplikt. 
Men om hyresgästen bedriver momspliktig verksam-
het kan du bli frivilligt skattskyldig och lägga moms 
på hyran.

Hyresgästen får då möjlighet att dra av momsen. Från 
den 1 januari 2014 gäller ny lagstiftning för frivillig 
skattskyldighet vid uthyrning av lokaler. I de flesta fall 
behöver du inte ansöka eller anmäla till Skatteverket 
att en lokal ska omfattas av frivillig skattskyldighet. Det 
som krävs är att en faktura som avser uthyrningen ställs 
ut med moms. Fakturan måste utfärdas senast sex  månader 
från den första dagen som hyresperioden i fakturan avser. 
Skattskyldigheten inträder första dagen i hyresperioden 
som fakturan avser, dock tidigast den dag hyresgästen 
tillträde lokalen. Är du inte sedan tidigare registrerad 
för moms måste du dock inkomma med en vanlig 
anmälan för momsregistrering (via e-tjänsten eller på 
pappersblanketten). Läs mer i broschyren Frivillig skatt-
skyldighet för moms vid uthyrning av lokaler (SKV 563).

Omvänd skattskyldighet
Vid omvänd skattskyldighet är det köparen som ska 
redovisa momsen. Säljaren ska då ställa ut en faktura 
utan moms och skriva på fakturan att det är köparen 

som ska redovisa momsen. Reglerna om omvänd skatt-
skyldighet innebär att även näringsidkare som  normalt 
inte har någon momspliktig verksamhet ska momsregis-
trera sig om de köper tjänster från utländska företagare.  

De vanligaste tillfällena då omvänd skattskyldighet ska 
tillämpas är när du under vissa förutsättningar:
• Köper varor från andra EU-länder.
• Köper tjänster från företagare i andra länder.
• Är verksam inom byggsektorn och köper bygg-

tjänster. 
• Bedriver handel med avfall och skrot från vissa 

 metaller.

Läs mer om omvänd skattskyldighet på 
www.skatteverket.se. Reglerna för moms vid handel 
med andra EU-länder och länder utanför EU beskrivs 
också i broschyren Moms vid utrikeshandel (SKV 560). 

Personalliggare
Du som bedriver verksamhet inom restau rang-,  tvätteri 
eller frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell 
liggare över vilka som arbetar i din lokal. Skyldig heten 
att föra personalliggare gäller inte om bara närings id karen, 
dennes make/maka eller barn  under 16 år är verksamma. 
På www.skatteverket.se kan du läsa mer och även beställa 
personal liggare (SKV 605).

Kassaregister
Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning 
eller betalning med kontokort måste ha ett certifierat 
kassaregister. Du ska anmäla innehav till Skatteverket 
innan verksamheten påbörjas. Läs mer om kassa register 
på www.skatteverket.se/kassaregister.

Punktskatter
Skatteverket är beskattningsmyndighet för samtliga 
punktskatter. Mer information hittar du på 
www.skatteverket.se.

Nu kan du få din myndighetspost digitalt i stället för 
på papper. Tjänsten heter Mina meddelanden och för-
valtas av Skatteverket.

Det enda du behöver är en e-legitimation och en säker 
digital brevlåda som är ansluten till Mina meddelanden. 

Säker e-post – Mina meddelanden

Vill du få din myndighetspost i en säker  
digital brevlåda i stället för på papper?

När du skaffat en digital brevlåda och registrerat en profil 
kan du öppna din myndighetspost med e-legitimationen 
och läsa den i din dator, läsplatta och mobil – när som 
helst och var du än är.

På www.minameddelanden.se kan du läsa mer om 
hur du skaffa dig en digital brevlåda och om vilken 
myndighetspost du kan få digitalt redan nu.
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För dig som inte kan registrera ditt  
företag via e-tjänsten på verksamt.se

Så här fyller du i pappers-
blanketten Företagsregistrering 
(SKV 4620)
• De rosamarkerade fälten är obligatoriska fält där alla 

som lämnar ansökan/anmälan ska lämna uppgifter.
• Läs i rutorna för de turkosmarkerade fälten för att se 

om du tillhör dem som ska lämna uppgiften.
• Under varje rubrik finns en hänvisning till under 

vilken rubrik i denna broschyr du hittar mer infor-
mation om respektive avsnitt.

Blanketten Företagsregistrering (SKV 4620) hämtar 
du på www.skatteverket.se eller på ditt skattekontor. 

Ansökan/anmälan
Läs mer i denna broschyr under:
• F- och FA-skatt, sidan 8
• Arbetsgivare, sidan 7
• Moms, sidan 10

Avsnitt A

Uppgifter om företaget

Läs mer i denna broschyr under:
• Uppgifter om företaget, sidan 5
• Övriga uppgifter, sidan 17 

Avsnitt B 

Uppgifter om verksamheten 

Läs mer i denna broschyr under: 
• Uppgifter om verksamheten, sidan 6 

Avsnitt D 

Uppgifter om delägare 

Läs mer i denna broschyr under: 
• Uppgifter om företaget, sidan 5

Avsnitt E

Uppgifter för registrering som arbetsgivare

Läs mer i denna broschyr under:
• Arbetsgivare , sidan 7

Obligatoriska fält för alla.

Här fyller aktiebolag och 
handelsbolag i vem som 
är ägare. 

Fylls i om företaget ska ha 
anställd personal. Du är inte 
själv anställd i din enskilda 
näringsverksamhet eller i ditt 
handelsbolag.
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Tänk på att

om du har inkomst från anställning och samtidigt 
ska ansöka om godkännande för F-skatt för din 
enskilda näringsverksamhet, ska du ansöka om 
FA-skatt. 
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För information om hur du fyller i blanketten, läs broschyren 
Företagsregistrering (SKV 418). Använd gärna e-tjänsten 
Registrera företag på verksamt.se i stället om du har möjlighet. 

Ansökan/anmälan avser

Företagsregistrering
F-skatt - Arbetsgivare - Moms

F-skatt
FA-skatt
(endast enskild näringsidkare) Arbetsgivarregistrering Momsregistrering

A. Uppgifter om företaget
Namn Person-/organisationsnummer

Postadress (gata/box, postnummer och ort) Telefonnummer

Enskild
näringsidkare Aktiebolag

Handels- och
kommanditbolag

Ekonomisk
förening

Annan företagsform

Nystartad Övertagen Ombildad

Verksamheten är Tidigare person-/organisationsnummer Datum för första bokslut (åååå-mm-dd)

Företagets besöksadress inkl. postnummer och ort (om annan än postadress)

Ja Nej

Bedrivs verksamhet på flera fasta adresser?

Särskild skatteadress dit moms- och arbetsgivardeklarationer samt kontoutdrag ska skickas (om annan än postadressen)

B. Uppgifter om verksamheten (Fylls i av alla)
Summan av verksamheterna ska vara 100 % och beräkningen gör du utifrån omsättningen. Behöver du fler rader kan du lämna 
uppgifterna på en separat bilaga. Du hittar SNI-koder på Statistiska centralbyråns webbplats www.sni2007.scb.se.
Verksamhet 1 Andel av total verksamhet %SNI-kod

Verksamhet 2

Verksamhet 3

Summa 100 %Om företaget bedriver kontanthandel ska du anmäla ditt kassaregister på Skatteverkets 
webbplats, skatteverket.se/kassaregister. 

C. Beskrivning av verksamheten 
Beskriv din verksamhet så tydligt som möjligt

D. Uppgifter om ägare i fåmansföretag
Lämna uppgifter om samtliga ägare. Uppgifterna avgör t.ex. vem som förväntas deklarera som ägare/delägare i ett fåmans-
företag. Behöver du fler rader kan du lämna uppgifterna på en separat bilaga. Läs mer om fåmansföretag på skatteverket.se.
Namn på delägare Pers.-/org.-/VAT-nummer Antal aktier/andelar

Summa, totalt antal aktier/andelar
E. Uppgifter för registrering som arbetsgivare
Datum för första löneutbetalning Företaget ska delta i offentlig upphandling eller få 

anställningsstöd* och behöver bli registrerat som 
arbetsgivare redan från anställningsdatum. 

Datum

Antal månader per år som lön ska betalas ut Beräknat antal anställda Beräknad lönesumma för ett år (12 månader)

* Mer information om anställningsstöd finns på arbetsformedlingen.se/arbetsgivare

SKV4620-33-01
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Avsnitt F

Uppgifter för momsregistrering

Läs mer i denna broschyr under:
• Moms, sidan 10

Avsnitt G 

Uppgifter för beräkning av preliminär skatt 

Läs mer i denna broschyr under: 
• Preliminär skatt, sidan 14 

Inkomst av näringsverksamhet 

Obs! Handelsbolag ska inte lämna uppgifter här. I stället 
ska delägarna lämna uppgifter i en preliminär inkomst-
deklaration. 
• Även om verksamheten går med förlust eller om du 

räknar med ett nollresultat, ska du fylla i noll i rutan 
Verksamhetens överskott.

Inkomst av tjänst 

Fylls i av enskilda näringsidkare.

Inkomst av kapital och allmänna avdrag

• Avdragsgillt pensionssparande för dig som har 
 inkomst av anställning.

• Ränteutgifter som inte avser näringsverksamhet 
m.m.

Underlag för fastighetsavgift

• Fastighetsavgift, sidan 15

Kontaktperson
Läs mer i denna broschyr under:
• Övriga uppgifter, sidan 17 

Fylls i om företaget be driver 
momspliktig verksamhet eller 
är skattskyldigt för moms 
endast för inköp av varor från 
annat EU-land eller tjänster 
från utlandet.

Obligatoriskt fält för alla.

Fylls i av dig som har 
enskild näringsverksam-
het och som även har 
inkomst av anställning, 
starta eget bidrag eller 
pension.

Fylls i om sökande är 
fastighetsinnehavare.

Fylls i om du önskar upp-
skov med betalning av 
debiterad preliminärskatt.

Lämna uppgiften om du vill 
att någon annan person än 
du själv ska kontaktas vid 
frågor.

Obligatoriskt fält för alla.
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F. Uppgifter för momsregistrering

Ange det tidigaste av datumen för 
första inköp eller försäljning:

Startdatum för momspliktig verksamhet
Om varken inköp eller momspliktig 
försäljning har skett, ange beräknat 
datum för första inköp eller försäljning: 

Företaget har även momsfri verksamhet
Ange beräknad momsfri försäljning:

Företaget är skattskyldigt för moms endast för inköp av 
varor från annat EU-land eller tjänster från utlandet.

Övriga uppgifter

Redovisningsperiod och deklarationstidpunkt (hur ofta och när momsdeklarationen ska lämnas)
Beskattningsunderlag*
(beräknat på 12 månader) Företaget ska handla med företag i andra EU-länder

Ett beskattningsår
Den 26 i andra månaden efter 
redovisningsperioden

Momsdeklarationen lämnas i samband med inkomst-
deklarationen** (ej handel med företag i andra EU-länder)

Ett kalenderkvartal

En kalendermånad

Den 12 i andra månaden efter 
redovisningsperioden (beskattnings-
underlaget är högst 40 miljoner kr)

Den 26 i första månaden efter redovisningsperioden 
(måste användas när beskattningsunderlaget överstiger 
40 miljoner kr)

* Summan av momspliktig försäljning (exkl. moms) och inköp med omvänd skattskyldighet. Inköp från andra EU-länder och import ska inte räknas med. 
**Kan inte användas av handels- och kommanditbolag, konkursbon, representanter i enkla bolag m.fl. Exakt deklarationstidpunkt framgår av momsdeklarationen.

Den 12 i andra månaden efter 
redovisningsperioden

Redovisningsmetod (hur företaget bokför fakturor)
Sammanlagd årsomsättningFaktureringsmetoden (måste användas vid 

årsomsättning över 3 miljoner kr) 
Bokslutsmetoden (får användas vid 
årsomsättning under 3 miljoner kr)

G. Uppgifter för beräkning av debiterad preliminärskatt (Preliminär inkomstdeklaration)
Nedan efterfrågade uppgifter har i stället lämnats i Skatteverkets e-tjänst Preliminär inkomstdeklaration.

Inkomst av näringsverksamhet 
Överskott av näringsverksamhet 
(avser hela beskattningsåret)
Underlag för särskild löneskatt på 
pensionskostnader, eget pensionssparande
Underlag för särskild löneskatt på 
pensionskostnader, anställda

Skatteavdrag som andra gör

Inkomst av kapital och allmänna avdrag 
Ränteinkomster, utdelningar m.m. som 
skatteavdrag görs från
Ränteinkomster, utdelningar m.m. som 
skatteavdrag inte görs från

Ränteutgifter m.m.

Allmänna avdrag för pensionssparande m.m.

Inkomst av tjänst*
Inkomst och skatt 
hittills under året Lön och förmåner

Lön och förmåner

Pensioner

Pensioner

                                             Avdragen A-skatt
Inkomst av tjänst 
resten av året

_
Ange med siffror vilka månader inkomsten 
under resten av året avser. 
T.ex. mars   december skrivs 03 - 12

_

OBS! Måste fyllas i vid inkomst av tjänst 
resten av året 
- varav lön m.m. från huvudutbetalaren

_
* Avslutas ditt första räkenskapsår den 31 december det andra kalenderåret, 
lämnar du endast information för 1 januari   31 december det andra kalenderåret 
(uppges i fälten för Inkomst av tjänst resten av året).

Underlag för fastighetsavgift

Småhus: Hel avgift

                                             Halv avgift

Hyreshus: Hel avgift

                                             Halv avgift
Ev. ytterligare underlag för beräkning av debiterad preliminärskatt lämnas under Övriga upplysningar.

Önskar uppskov i tre månader med betalning av den debiterade preliminärskatten.

Övriga upplysningar

Anmäl ändring: Om någon av de uppgifter som du har lämnat ändras, ska du meddela det till Skatteverket inom två veckor från det att 
ändringen inträffade. Du kan använda Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se eller blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639).

Namn Telefonnummer
Kontaktperson i detta ärende

Skicka blanketten till: 
Skatteverkets inläsningscentral 
FE 4600 
956 85 ÖVERKALIXUnderskrift

Sökandens/behörig firmatecknares underskriftDatum

Namnförtydligande

SKV4620-33-02

Obs! Glöm inte namnteckning

Tänk på att

• Lämna telefonnummer så att du kan nås dagtid, dock aldrig 
hemligt tele fonnummer.

• Ansökan ska under tecknas av behörig/behöriga firmatecknare.



Skaffa e-legitimation?

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling, och en vanlig e-legitimation 
är BankID En e-legitimation fungerar ungefär som ett körkort eller ett vanligt 
id-kort. Skillnaden är att du använder den när du ska göra ärenden elektroniskt, 
t.ex. betala räkningar eller  använda tjänster hos myndigheter och kommuner. 
På www.skatteverket.se kan du bland annat göra följande om du skaffar en 
e-legitimation: 

• anmäla flyttning

• anmäla bankkonto för skatteåterbäring

• ansöka om skattejämkning (ändrad beräkning av preliminär skatt)

• lämna din inkomstdeklaration inklusive de flesta bilagor

• lägga till eller ändra uppgifter i inkomstdeklarationen

• låta ett deklarationsombud lämna de flesta av dina deklarationer* 

• lämna kontrolluppgifter

• lämna moms- eller arbetsgivardeklarationer 

• lämna din preliminära inkomstdeklaration

• se saldot på ditt skattekonto

• se hur mycket rot- eller rutavdrag du utnyttjat (s.k. köparintyg)

• skriva ut personbevis.

Du kan också använda din e- legitimation för att skaffa en säker digital brevlåda 
via www.minameddelanden.se. Då kan du få din myndighetspost digitalt i stället 
för på papper. På www.minameddelanden.se kan du läsa vilken myndighetspost 
du för närvarande kan få  digitalt.

På www.verksamt.se kan du med din e-legitimation bland annat registrera ditt 
 företag, ansöka om godkännande av F-skatt och skapa en affärsplan. 

Läs mer om e-legitimation och hur du gör för att skaffa en på www.skatteverket.se/ 
e-legitimation.

*  Använd e-tjänsten ”Anmäla behörig person” om du vill att ett ombud ska få tillgång till dina 

 deklarationer och ditt skattekonto.

SKV 418 utgåva 31. Utgiven i februari 2015.

Självbetjäning dygnet runt:
Webbplats: skatteverket.se
Servicetelefon: 020-567 000

Personlig service:
Ring Skatteupplysningen, 

inom Sverige: 0771-567 567  
från utlandet: + 46 8 564 851 60


