Företagsärenden för ombud

Bli mer effektiv med
Företagsärenden för ombud
Den här tjänsten är utvecklad för
dig som hjälper andra att registrera
företag och som skickar in många
aktiebolagsärenden till oss.
Har ditt företag fler än 10 aktiebolagsärenden per år hos Bolagsverket,
är det här tjänsten för dig!

I tjänsten kan du

• starta privata aktiebolag
• göra ändringar i aktiebolag,
exempelvis ändringar av företagsnamn, styrelse, revisor, bolagsordning och postadress.
För att komma igång med tjänsten
krävs en del förberedelser. Därefter
får du tillgång till den snabbaste,
enklaste och mest effektiva hanteringen av företagsärenden som vi
kan erbjuda.

Använd gärna fullmakt

Om du har en fullmakt kan du
både skriva under och skicka in
dina kunders ärenden i tjänsten.

Både enklare och billigare

Du betalar enkelt dina ärenden med
kort, internetbank eller depostionskonto.
Dessutom betalar du en lägre
registreringsavgift jämfört med om
du skickar in ett pappersärende.

Ärendeöversikten ger kontroll
I ärendeöversikten har du kontroll
över hur det går med ditt ärende.
Du kan exempelvis se om ärendet

Tips!
Har du färre än 10 aktiebolagsärenden per år hos Bolagsverket
så rekommenderar vi att du
istället använder verksamt.se.

- Nu kan du som ombud ge dina kunder ännu bättre service. Med den här tjänsten
underlättar du arbetet både för dig själv och din kund, säger Camilla Kruse,
produktansvarig för tjänsten Företagsärenden för ombud.

är signerat, om bankintyget är klart,
om handläggningen påbörjats och
när ärendet registrerats.
Det här underlättar både för dig
och din kund. Ärendehanteringen
går snabbare och blir enklare för
er båda.

Låter det här bra?

På följande sidor kan du läsa om vad
som behövs för att komma igång med
tjänsten.
Du får även en kortfattad beskrivning av hur det fungerar att starta ett

privat aktiebolag och göra en styrelseändring samt hur du skriver under,
skickar in och betalar ärendet.

Så kommer du igång med Förtagsärenden för ombud
Förberedelser
j1

Skaffa en e-legitimation.

k2

Prata med din bank så att
de kan utfärda elektroniska
bankintyg.

3

Läs igenom och acceptera
villkoren för användning av
e-tjänsten Företagsärenden
för ombud.

m4

Anpassa ditt it-system så att det
kan hantera XML-filer eller
ordna programvara.

l5

Fyll i och skicka in din ansökan
om att bli kund i tjänsten.

n6

Välj hur du vill betala ärenden
- med kort, internetbank eller
depostionskonto.

Ordna programvara
För att kunna starta privata aktiebolag och göra ändringar i aktiebolag
behöver du en särskild programvara
eller så behöver du anpassa ditt
it-system.
Bolag Online från Wolters Kluwer
heter den programvara som finns att
köpa på marknaden.
Vill du istället göra en anpassning
av ditt it-system, kan du beställa tekniska anvisningar för hur xml-filerna
ska se ut på: ombud@bolagsverket.se.

Om du vill använda depositionskonto för att betala dina ärenden i
tjänsten behöver du ansöka om det.

Mer information och ansökan
På Bolagsverkets webbplats finns
mer information om tjänsten, hur
du ansöker om att bli kund och
ansöker om depostionskonto.
Där finns även dokumentet
Villkor för användning samt de
ansökningshandlingar du behöver:
www.bolagsverket.se/ombud.

Ansök om depositionskonto
Depositionskonto innebär att du i
förväg betalar in ett större belopp
till Bolagsverket. Allt eftersom du
skickar in ärenden dras avgifterna
automatiskt från ditt konto.

Vill du ha hjälp att
komma igång?
I vår demo kan du själv se hur tjänsten
fungerar, www.bolagsverket.se/ffodemo.
Du kan även kontakta oss. Vi hjälper
dig gärna att komma igång med tjänsten
Företagsärenden för ombud.
Telefon: 0771-670 670
E-post: ombud@bolagsverket.se

Prata gärna med oss: Katarina, Angelica, Karin, Lotta, Marie,
Stina, Linda och Oskar.

Starta aktiebolag
I tjänsten kan du starta privata
aktiebolag.
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Logga in med e-legitimation
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Skapa ett ärende
Gå in på fliken Ärenden och
vidare till Skapa. Välj Starta
aktiebolag i listan.
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Ladda upp dina dokument
Hämta och ladda upp anmälan,
bolagsordning och stiftelseurkund. Dessa filer har du
redan skapat på din dator.
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Elektroniskt bankintyg
Skicka ett meddelande till
din bankman som skapar
ett elektroniskt bankintyg.
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Skriv under, betala och
skicka in
Läs om hur det går till på
nästa uppslag.

Ändra i aktiebolag
I tjänsten kan du ändra styrelse,
revisor, företagsnamn, adress
samt göra vissa ändringar i
bolagsordningen.
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Logga in med e-legitimation
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Skapa ett ärende
Gå in på fliken Ärenden och
vidare till Skapa.Välj Ändra
aktiebolag i listan.
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Ladda upp dina dokument
Hämta och ladda upp de filer
som krävs för ändringen. Dessa
filer har du redan skapat på din
dator.
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Ärendeöversikten
I ärendeöversikten kan du se att
handlingarna väntar på under
skrift.
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Skriv under, betala och
skicka in
Läs om hur det går till på
nästa uppslag.

Skriv under
När du ska skriva under och skicka
in handlingarna kan du välja mellan
att göra på två olika sätt
Använd fullmakt och skriv under
Du kan själv skriva under handlingarna om du har en fullmakt från din
kund. Skapa en elektronisk avskrift
av fullmakten i tjänsten eller skicka
fullmakten med post till Bolagsverket.
Bjud in förträdare
Du kan bjuda in en företrädare i företaget, som med sin e-legitimation kan
skriva under handlingarna som du
förberett.

Betala och skicka in ditt ärende
Du kan välja mellan tre sätt att
betala dina ärenden i tjänsten:
• kort
• internetbank
• depositionskonto.
Skicka in handlingarna
När du betalat kan du skicka in handlingarna till Bolagsverket. När vi tagit
emot handlingarna får du en kvittens.
Registreringsbeviset i ärendeöversikten
När ärendet är klart ser du i ärendeöversikten att det är registrerat.
Där finns också registreringsbeviset.
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