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Behörigheten "firmatecknare" eller "ombud"
Anmäl på webben via e-tjänsten Ombud och
behörigheter eller skicka denna blankett till ditt
skattekontor.
Information - se sidan 2.

Datum

Företag
Namn

Person-/organisationsnummer

2

Ensam firmatecknare och/eller VD

Du kan anmäla flera personer på samma blankett
Namn

Ombud som ska få läsa uppgifter

Personnummer

Behörighetens giltighetstid
Fr.o.m.
T.o.m.

Personnummer

Behörighetens giltighetstid
Fr.o.m.
T.o.m.
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Du kan anmäla flera ombud på samma blankett
Namn

Underskrift av behörig person
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Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Personnummer

Telefonnummer

Personnummer

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Telefonnummer

Personnummer

Telefonnummer

web 08

Personnummer

Telefonnummer

Det utsedda ombudet får inte bevittna underskriften
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress

Adress

Telefonnummer

Telefonnummer
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4801
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Bevittning - Om anmälan gäller ombud ska behörig persons underskrift bevittnas av två personer

2 (2)

Information
1

Vad innebär behörigheterna?

Behörigheten "ombud" ger endast rätt att
- läsa uppgifter från lämnade moms- och
arbetsgivardeklarationer
- läsa uppgifter från skattekontot.
Behörigheten "firmatecknare" ger rätt att
- lämna elektroniska moms- och
arbetsgivardeklarationer
- begära omprövning av tidigare redovisningsperioder
- lämna elektronisk preliminär inkomstdeklaration
- lämna elektronisk punktskattedeklaration
- lämna anmälan och deklarationer avseende den
särskilda ordningen för elektroniska tjänster (MOSS)
- göra registreringar på skattekontot
(begära utbetalning, anmäla/ändra bankkonto,
begära utbetalningsspärr/ta bort utbetalningsspärr)
- ansöka om återbetalning av punktskatt
- läsa moms- och arbetsgivardeklarationer eller beslut
- läsa uppgifter på skattekontot
- läsa uppgifter om slutlig skatt (e-tjänsten
Skattebesked).
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Vem kan få behörigheten "firmatecknare"?

Ensam firmatecknare eller VD som har svenskt personnummer samt e-legitimation kan få behörigheten. Om
ett företag har två firmatecknare som tecknar firman var
för sig och en VD kan företaget registrera alla tre. Det
finns ingen begränsning i hur många registrerade
personer företaget kan ha.
Om två eller flera personer tecknar firman i förening
kan de inte få behörigheten men kan istället utses som
deklarationsombud.
Du kan ansöka om deklarationsombud på webben via
e-tjänsten Ombud och behörigheter eller på blankett
SKV 4809 (Ansökan e-tjänster Deklarationsombud).
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Vem kan få behörigheten "ombud"?

Ett ombud ska vara en fysisk person som har svenskt
personnummer och e-legitimation.
Det finns ingen begränsning i hur många registrerade
ombud företaget kan ha.
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Enskilda näringsidkare
En enskild näringsidkare som vill använda e-tjänsterna
ska inte lämna in någon anmälan till Skatteverket, utan
loggar bara in med sin e-legitimation på
www.skatteverket.se.

En enskild näringsidkare med GD-nummer (utomlands
bosatta med särskilt registreringsnummer) måste
lämna in anmälan till Skatteverket. Person med GDnummer ska ange sitt GD-nummer under rubriken
”Företag” och sitt svenska personnummer under
rubriken ”Ensam firmatecknare eller VD som ska lämna
moms- och arbetsgivardeklarationer”.

Behörigheternas giltighetstid
Behörigheten börjar gälla när Skatteverket har registrerat in sökt behörighet. Den som har fått behörighet att
lämna deklarationer kan även lämna deklarationer för
tid innan registreringen.
Behörigheten gäller tills vidare om inte företaget har
angivit ett t.o.m. datum i anmälan. Om företaget har
angivit ett t.o.m. datum i anmälan skickar Skatteverket
inte ut något meddelande när behörigheten upphör.

Avregistrera behörighet
Du kan när som helst anmäla att behörigheten ska
upphöra att gälla. Anmälan om att avregistrera en
behörighet ska göras skriftligen och undertecknas av
behörig firmatecknare, VD eller av den som fått
behörigheten. Sådan anmälan kan t.ex. göras antingen
via e-tjänsten Ombud och behörigheter på
www.skatteverket.se eller på blankett SKV 4804
(Anmälan E-tjänster Avregistrering/återkallelse).
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Underskrift av behörig person

För aktie-/handels-/kommanditbolag och ekonomisk
förening kontrollerar Skatteverket uppgifter om behörig
firmatecknare hos Bolagsverket.
Övriga juridiska personer samt utländska juridiska
personer ska bifoga underlag där behörig firmatecknare
framgår, t.ex. registreringsbevis eller styrelse-/stämmoprotokoll.
VD får skriva under Anmälan e-tjänster.

