Registerutdrag
Kontor 0200
171 94 SOLNA
0771-567567

Datum

Person-/Org-/Reg.nummer

2017-03-08

556053-0338

AKTIEBOLAGET NACKA RÖR
RÅDJURSVÄGEN 4
131 42 NACKA

Ni är registrerad hos Skatteverket enligt följande
Huvudsaklig verksamhet

Värme- och sanitetsarbeten

SNI-kod/-er

Bokslutsdatum

43221

31 december

Juridisk form

ÖVRIGA AKTIEBOLAG
Särskild skatteadress (används vid utskick av moms- och arbetsgivarhandlingar från Skatteverket, om så önskas av den skattskyldige)

Besöksadress

Telefon

Fr.o.m.

Godkänd för F-skatt

1993-01-01
Fr.o.m.

Arbetsgivare

1978-02-08
Fr.o.m.

Moms

1980-01-01

Momsreg.nr/VAT-nr

SE556053033801

SKV

4621

12

sv

00

11

Moms redovisas för varje kalenderkvartal
Momsdeklarationen lämnas den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden
Redovisning ska ske enligt faktureringsmetoden

Vad innehåller registerutdraget?
Registerutdraget visar bland annat följande information om ditt företag:
•
•
•

om det är godkänt för F-skatt
om det är registrerat för moms
om det är registrerat som arbetsgivare.

Det visar inte om företaget är registrerat för punktskatt eller har ett kassaregister.
Registerutdraget visar situationen vid den aktuella tidpunkten. Registreringar eller ändringar
som ska börja gälla längre fram i tiden visas inte.
Registerutdraget gäller tillsvidare och ett nytt utdrag skickas inte ut förrän någon registrering
ändras eller avslutas. Du kan när som helst beställa ett registerutdrag genom att ringa
Skatteverkets servicetelefon, 020-567 000 direktval 6806. Utdraget får du utan kostnad.

Ändring av uppgifter som visas på utdraget
Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska du anmäla det till
Skatteverket inom två veckor efter ändringen. En ändringsanmälan görs med fördel i
Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se. E-tjänsten kan användas av enskilda näringsidkare,
aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt av ekonomisk förening och
bostadsrättsförening så länge som behörig företrädare har giltig e-legitimation. Det går också
att använda blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639). Den finns att ladda ned på
skatteverket.se.
Särskilt att tänka på vid ändring av redovisningsperiod för moms
Moms ska redovisas i en momsdeklaration för varje redovisningsperiod. De
redovisningsperioder som finns är helt beskattningsår, kalenderkvartal eller kalendermånad.
Vilken redovisningsperiod företaget normalt ska tillämpa bestäms av beskattningsunderlaget.
Företag, som väljer att redovisa oftare än vad som normalt krävs, måste redovisa på det sättet i
minst 24 månader i följd innan det går att ändra. Ändring kan göras tidigare om du har så
kallade särskilda skäl. Minskat beskattningsunderlag eller ”praktiska skäl” anses normalt inte
som särskilda skäl.
Avregistrera ditt företag
Om ditt företags verksamhet upphör ska du anmäla till Skatteverket att företaget ska
avregistreras. Företagets registreringar upphör när Skatteverket beslutat om det.
Om lager eller inventarier finns kvar, ska du inte avregistrera ditt företag för moms innan du
sålt eller uttagsbeskattat detta.
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Om ditt företag har registrerat ett kassaregister eller ett ombud eller deklarationsombud ska du
även anmäla att dessa ska avregistreras. Läs mer på skatteverket.se.

Ändring av ”Beslut om debiterad preliminärskatt”
Om ditt företags överskott ändras ska du skicka in en preliminär inkomstdeklaration.
Detsamma gäller om du avslutar företaget. Använd med fördel e-tjänsten Preliminär
inkomstdeklaration, som finns på skatteverket.se. Du kan också använda blanketten Preliminär
inkomstdeklaration 1 (SKV 4314) för fysiska personer eller Preliminär inkomstdeklaration 2
(SKV 4313) för juridiska personer. Blanketterna finns att ladda ned på skatteverket.se.

