Föreståndare

943

Enskild näringsidkare

1 (2)

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se
Skicka till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Enskild näringsidkare
Samtliga förnamn och efternamn

Personnummer

Postadress

Postnummer

Postort

Land

Telefonnummer dagitd

2. Företagsnamn för den enskilda näringsverksamheten.

3. Verksamhet om den inte redan är registrerad hos Bolagsverket.
Kort beskrivning

Kommun

4. Föreståndare
Samtliga förnamn och efternamn

Personnummer

Postadress

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefonnummer dagitd

5. Övrigt

6. Försäkran och underskrift Näringsidkaren ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå bläckpenna.
Fullmakt
Jag ger föreståndaren fullmakt att i alla frågor, som gäller verksamheten i Sverige, handla på mina vägnar och ta emot stämning för mig samt
att själv eller genom annan föra min talan.
Jag försäkrar på heder och samvete följande:
- Föreståndaren är inte i konkurs och har inte förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.
- Föreståndaren har åtagit sig uppdraget.
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Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

7. Registreringsavgift Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende.
Betalt belopp

Datum
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Information

Använd den här blanketten när du ska anmäla en föreståndare för din enskilda näringsverksamhet. Du
kan också anmäla direkt i e-tjänsten på verksamt.se. E-tjänster och mer information hittar du på
bolagsverket.se. Vi skickar ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet.
1. Enskild näringsidkare
Fyll i näringsidkarens person- och adressuppgifter.
2. Företagsnamn
Fyll i företagsnamnet. Om du ännu inte fått ditt företagsnamn godkänt av Bolagsverket fyller du i det först
föreslagna företagsnamnet.
3. Verksamhet
Skriv företagets verksamhet och den kommun där du bedriver verksamheten om det inte redan är registrerat
hos Bolagsverket.
4. Föreståndare
Fyll i föreståndarens person- och adressuppgifter.
Om du är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och vill driva verksamhet i Sverige,
måste det finnas en person i Sverige som ansvarar för verksamheten. Denna person kallas föreståndare.
Föreståndaren ska vara bosatt (folkbokförd) i Sverige. Han eller hon får inte vara underårig, i konkurs, ha
näringsförbud eller ha förvaltare enligt föräldrabalken.
5. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter. Om du vill avregistrera föreståndaren kan du fylla i det här.
6. Försäkran och underskrift
Näringsidkaren ska skriva under anmälan.
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7. Registreringsavgift
Skriv när och hur mycket du betalar. Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. På betalningen ska du skriva
näringsidkarens personnummer. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende. Vi
betalar inte tillbaka avgiften när vi har börjat arbeta med ärendet.

