Att göra när du startar aktiebolag
Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag
Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till
ekonomiskt stöd när du startar företag. Du kan i vissa fall också få hjälp med bedömning av din
affärsidé. Kontakta Arbetsförmedlingen
(http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Starta-eget-foretag.html)
innan du startar din verksamhet för att få mer information.

Förbered inför registrering av aktiebolaget
Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även
företag och föreningar kan starta aktiebolag. Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare.

Stiftelseurkund och bolagsordning
När du beslutat att starta aktiebolaget ska ett dokument som kallas stiftelseurkund upprättas
(http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/urkund-1.3220). Dokumentet innehåller
bland annat uppgifter om hur mycket som ska betalas för varje aktie och vilka som ska sitta i
styrelsen.
Du ska även upprätta en bolagsordning
(http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/bolagsordning) som är företagets
samling med regler.

Betala in aktiekapital
De som startar aktiebolaget köper också aktier i företaget. Det krävs minst 50 000 kronor i
aktiekapital. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller av egendom som är till nytta för
verksamheten. Egendomen kallas apportegendom och ska värderas av en revisor som utfärdar ett intyg
om värdet.
När du ska starta aktiebolag behöver Bolagsverket få in ett bankintyg från din bank. Intyget ska
visa att aktiekapitalet är inbetalt. Din banktjänsteman kan lämna bankintyget elektroniskt på
verksamt.se. Om du använder en blankett när du startar aktiebolaget ska du bifoga bankintyget på
papper.
Läs gärna Bolagsverkets broschyr om att starta aktiebolag (pdf)
(http://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.7738!/Menu/general/column-content/file/starta_aktiebolag.pdf)

Registrera aktiebolaget
När du startar ett aktiebolag måste du registrera det. Det gör du på våra e-tjänster här på
verksamt.se. Du loggar in med hjälp av din e-legitimation och får via e-tjänsten hjälp att fylla i
anmälan.
Logga in för att registrera aktiebolag (https://www.verksamt.se/mina-sidor-registrera-foretag)
Vid registreringen lämnar du uppgift om:
- namnförslag
- verksamhetsbeskrivning
- vilka som ska vara styrelseledamöter, suppleanter
- vem som ska vara revisor
- uppgifter om hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
- priset på aktierna
- vem som är stiftare, det vill säga grundare av bolaget
- kontaktuppgifter
- bankintyg - ett intyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt
En del av dessa uppgifter kommer från företagets stiftelseurkund
(http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/urkund-1.3220) som är ett dokument som
visar att ni har beslutat att starta ett aktiebolag.
Andra uppgifter kommer från bolagsordningen
(http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/bolagsordning) som är företagets
samling med regler.

Vad kostar det?
Det kostar 1900 kronor att anmäla ett aktiebolag, avgiften betalas i samband med registreringen via
e-tjänsten. Om du vill registrera en bifirma eller parallellfirma kostar det ytterligare. Att
anmäla via pappersblankett kostar 2 200 kr.

Organisationsnummer och namnskydd
Företaget får vid registreringen hos Bolagsverket sitt namn och organisationsnummer. Företagets
namn skyddas i och med registreringen i hela landet. På Bolagsverkets webbplats hittar du aktuella
handläggningstider (http://bolagsverket.se/om/oss/verksamhet/service/handlaggningstider).

Aktiekapitalet ska vara inbetalt innan registreringen
Innan aktiebolaget kan registreras behöver Bolagsverket få in ett bankintyg från din bank. Intyget
ska visa att aktiekapitalet är inbetalt.

Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket
När ditt aktiebolag registrerats ska du anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig
huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. Det kan vara en
person som äger merparten av företaget, eller som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av
styrelseledamöterna.
- Du kan anmäla flera huvudmän, om flera personer har stort inflytande i företaget.
- Du kan anmäla att huvudman inte kan fastställas, om man inte lyckas komma fram till vem som är
verklig huvudman.
- Du kan anmäla att huvudman saknas, om man kommer fram till att företaget saknar verklig
huvudman.
Du har du fyra veckor på dig att anmäla verklig huvudman från det att företaget registrerats.
Läs mer och anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats
(http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/om-verklig-huvudman/om-verklig-huvudman-aktieb
olag-1.14794)

Ansök om att bli godkänd för F-skatt
När ditt aktiebolag är registrerat hos Bolagsverket och har fått sitt organisationsnummer ska du
ansöka om godkännande för F-skatt. Det gör du på våra e-tjänster här på verksamt.se. Du loggar in
med hjälp av din e-legitimation. Att ansöka om F-skatt är gratis.
Logga in för att ansöka om F-skatt (https://www.verksamt.se/mina-sidor-ansok-om-skatt)
När registreringen är klar får bolaget ett registerutdrag som visar att det är godkänt för F-skatt
samt uppgifter om vilken preliminär skatt som ska betalas in.

Momsregistrera
Om du ska bedriva momspliktig verksamhet ska du ansöka om momsregistrering samtidigt som du
ansöker om F-skatt. De flesta verksamheter är momspliktiga, undantag är till exempel viss kulturoch vårdverksamhet. Om du säljer för högst 30 000 kr om året är du i de flesta fall befriad från
moms.
Se film och läs om hur du redovisar moms.
(https://www.verksamt.se/driva/skatter-och-avgifter/moms-redovisa-och-betala)
Läs fördjupad information om moms hos Skatteverket
(http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms).

Registrera dig som arbetsgivare
Du är som ägare av aktiebolaget anställd av ditt eget företag. Därför ska du registrera dig som
arbetsgivare, även om det bara är du som arbetar i aktiebolaget.
Logga in för att registrera dig som arbetsgivare
(https://www.verksamt.se/mina-sidor-anmala-arbetsgivarregistrering)
Du som person kommer att ha en A-skatt, och aktiebolaget kommer att vara godkänd för F-skatt. Du
räknas därmed inte som egen företagare när det gäller socialförsäkringen. Om du blir sjuk får du ta
ut sjuklön från företaget.
På verksamt.se kan du läsa information om information om skatter och avgifter för arbetsgivare
(http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare.4.76a43be412206334b89800047942.ht
ml).

Ta reda på om din verksamhet behöver något
tillstånd
Många typer av verksamheter kräver tillstånd från kommun, länsstyrelse eller annan myndighet. Du
kan ta reda på om din verksamhet behöver tillstånd genom att använda tjänsten Lämna uppgifter och
sök tillstånd (https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/hitta-tillstand) här på verksamt.se.
Tänk också på att du kan behöva anmäla företaget till registret mot penningtvätt (hos Bolagsverket)
(http://bolagsverket.se/om/oss/fler/penningtvatt).

Upprätta bokföring
Alla ekonomiska transaktioner i företaget ska bokföras. Med transaktion menas när du till exempel
köper eller säljer något eller tar ett lån, det vill säga någon form av affärshändelse.
När räkenskapsåret är slut ska du upprätta en årsredovisning. En årsredovisning består av en
förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och tilläggsupplysningar.
Årsredovisningen ska skickas till Bolagsverket. Läs mer och se film om bokföring
(https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start/bokforing)
Ladda gratis ner broschyren "Att föra bok" från Bokföringsnämnden
(http://www.bfn.se/sv/informationsmaterial/att-fora-bok)

Välj revisor
En revisor ska granska företagets redovisning och styrelsens skötsel av företaget.
Flertalet aktiebolag räknas som små. Små aktiebolag behöver inte ha revisor. Men om ditt aktiebolag
uppfyller minst två av följande kriterier ska det ha en kvalificerad revisor:
þÿ " fler än 3 anställda (i medeltal),
þÿ " mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning,
þÿ " mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.
Ett och samma kriterium ska ha varit uppfyllt under två år i sträck. Detta innebär att nystartade
bolag inte omfattas av revisionsplikt under de första två åren.

Även om du startat ett aktiebolag utan revisor, måste du skicka in bolagets årsredovisning till
Bolagsverket.
Revisorn får aldrig sköta företagets bokföring.

Du behöver ett VAT-nummer
För att kunna handla inom EU och med andra länder, behöver du ett internationellt momsnummer, ett
så kallat VAT-nummer. Numret får du när du momsregistrerar dig hos Skatteverket.

Köpa varor från andra länder
Köpa varor från ett annat EU-land
Du behöver inte tulldeklarera varor som du köper in från ett annat EU-land. Däremot finns det
särskilda momsregler för sådan handel. Företag i andra EU-länder kan sälja till dig utan moms om du
uppger ditt giltiga momsregistreringsnummer (VAT-nummer) till säljaren. Du ska då själv beräkna
momsen på varuvärdet och redovisa den till Skatteverket.
Du kan också behöva lämna uppgifter om din EU-handel till Statistiska Centralbyrån, SCB. I så fall
får du ett meddelande från SCB. Varor som du tillverkar, importerar eller säljer inom EU/EES ska
uppfylla nationella eller EU:s produktsäkerhetskrav. Produkter som ska uppfylla kraven i EU:s
produktlagstiftning ska CE-märkas. Övriga varor måste uppfylla kraven i nationella produktregler
eller produktsäkerhetslagen.
Läs mer om produktsäkerhet och CE-märkning
(https://www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera/standarder-certifiering-och-markning/pr
oduktsakerhet-och-ce-markning)
Läs mer om att köpa varor inom EU
(https://www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera/handel-med-varor/import-av-varor-fran-e
u/ees)

Importera varor från ett land utanför EU
När du köper varor från en säljare utanför EU kallas det import. Du ska då lämna en
tulldeklaration till Tullverket
(http://www.tullverket.se/deklareravarorvidimport.4.78aa922815794d801e223.html) och betala tull,
moms och ibland andra avgifter.
Du behöver inget generellt tillstånd för att börja importera. Däremot behöver du ett speciellt
registreringsnummer, ett EORI-nummer. Du kan ansöka om EORI-nummer
(http://www.tullverket.se/sv/foretag/tillstandochregistreringar/eori.4.6ac2c843157b7beb007364.html)
via Tullverkets webbformulär.
Du kan också behöva tillstånd för att få importera vissa varor, exempelvis vapen eller
utrotningshotade djur. Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor du kan behöva tillstånd för
att importera
(http://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/varormedimportrestriktioner.4.6ac2c843157b7beb0
07638.html).
För vissa andra varor har man begränsat hur stor kvantitet som får importeras från vissa länder.
Begränsningarna sker genom kvoter och du som företagare måste Jordbruksverket
(http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/bearbetadejordbruksvarorochdrycker/genere
llareglerforimportavjordbruksprodukter/importlicenser.106.1b8a384c144437186eafdd7.html).
Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel (SKV 560)
(http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/560.4.dfe345a107ebcc9baf800
04581.html)
Läs mer om att köpa varor från länder utanför EU
(https://www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera/handel-med-varor/import-av-varor-utanfo
r-eu/ees)

Sälja tjänster till andra länder
Du behöver inte etablera ditt företag i ett EU-land för att sälja tjänster där. Du och ditt företag
har rätt att fritt prova andra marknader och ta tillfälliga jobb inom EU.
Du kan komma att behöva vissa tillstånd från myndigheter i det EU-land du ska vara verksam i. Varje
land inom EU har en egen webbplats, så kallade Kontaktpunkter för tjänster inom EU
(https://www.verksamt.se/om-verksamt/kontaktpunkt-for-tjanster) där du kan få information och
ansöka om tillstånd.
Läs mer om att sälja tjänster inom EU
(https://www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera/handel-med-tjanster/export-av-tjanstertill-eu/ees)
Läs mer om att sälja tjänster till länder utanför EU
(https://www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera/handel-med-tjanster/export-av-tjansterutanfor-eu/ees)

Beskattning av tjänster
En tjänst beskattas i det land där den är omsatt. Det innebär oftast att när du säljer en tjänst
till företag som har sin verksamhet (etableringsställe) i ett annat land, ska du inte ta ut svensk
moms. Däremot ska du ta ut svensk moms om du säljer tjänster till privatpersoner i andra länder.
Bestämmelserna om i vilket land en tjänst är omsatt skiljer sig åt beroende på vilken typ av tjänst
det är fråga om och vem som är köpare (näringsidkare eller privatperson). Läs mer i Skatteverkets
broschyr Moms vid utrikeshandel (SKV 560)
(http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/560.4.dfe345a107ebcc9baf800
04581.html)
Export av tjänster kan vara momsfri men kontrollera alltid vad som gäller i det land som du
exporterar till.

Elektronisk skattedeklaration
Skattedeklaration är ett samlingsnamn för flera olika deklarationer som du lämnar till
Skatteverket, till exempel moms- och arbetsgivardeklaration.
Om du är ensam firmatecknare ska du på Skatteverkets blankett SKV 4801
(http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4801.4.6efe6
285127ab4f1d2580003874.html) anmäla att du ska lämna elektronisk skattedeklaration (momsdeklaration
och arbetsgivardeklaration).
Om två eller flera personer tecknar firman i förening, det vill säga tillsammans, kan de inte bli
registrerade för e-tjänsten Skattedeklaration. Däremot kan de utses som deklarationsombud. Det gör
du genom att anmäla behörig person på e-tjänsten blankett SKV 4801
(http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4801.4.6efe6
285127ab4f1d2580003874.html) för att ansöka om deklarationsombud.

Dina val
- Jag ska inte anställa någon vid företagsstarten
- Jag ska inte ta emot kontant betalning
- Jag ska köpa varor från andra länder
- Jag ska sälja tjänster till andra länder
- Jag är eller kommer bli arbetslös
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