
Så registrerar du ditt 
företag – direkt i mobilen!
Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. Här får du veta ex-
akt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du 
klar på en kvart. Och du kan göra det direkt i mobilen.

För att göra det lättare har vi startat en fiktiv firma som ska göra olika uppdrag åt tidningar. Företaget i vårt 
exempel är en enskild firma och har inga anställda. Innehavaren är bara sysselsatt i företaget och har ing-
en anställning vid sidan av. Guiden gäller alltså inte aktiebolag, handelsbolag osv med anställda.
  
  Men innan du börjar: Förbered genom att uppskatta ungefär hur stor omsättning du kommer att ha
första året. Det här är svårt att veta exakt. Men det går alltid att justera uppgifterna hos Skatteverket efter 
hand. Denna guide är för dig som inte tänker ha en anställning vid sidan av utan bara leva på ditt företag – 
alltså dig som vill ha en vanlig F-skattsedel.

  Om du bara ska sälja varor behöver du egentligen inte ha F-skatt, utan det räcker att registrera moms. 
Dock väljer många att ha det ändå för att visa att man följer de regler som krävs för att ha företag.

Sätt igång!

1
Gå in på verksamt.se.
Logga in på Mina Sidor 
med ditt BankID alterna-
tivt din e-legitimation. 

2
Välj Registrera företag 
och klicka på Gå vidare.

3
Välj företagsform. Här 
väljer jag enskild firma 
och trycker på OK.

4
Här finns två alternativ: 
Skatteverkets e-tjänst och 
Bolagsverkets e-tjänst. Jag 
väljer Skatteverket. En ny 
sida öppnas. Scrolla ner 
och tryck på Starta.
(Vill du registrera ett 
företagsnamn hos Bolags-
verket – kostar 900 kro-
nor på nätet – går du bara 
tillbaka hit efter att du 
gjort klart registreringen 
på Skatteverket och går in 
på Bolagsverkets tjänst.
Om du inte vill registrera 
namnet – du måste inte – 
skippar du det.



5
Scrolla först ner och 
klicka på Starta. Sedan 
börjar beskrivningen av 
företagets verksamhet. Är 
verksamheten är nystar-
tad? Klicka i, spara och 
fortsätt.

6
Välj datum för din första 
affärshändelse. Har du till 
exempel gjort ditt första 
inköp till firman inköp 
för tre månader sedan så 
skriver du det datumet 
här. Jag väljer 1 juni 2016 
som startdatum.

7
Nu kommer en ruta upp 
om räkenskapsår. Pro-
grammet konstaterar att 
mitt räkenskapsår blir 1 
juni–31 december 2016. 
Klicka på Fortsätt.

8
På nästa sida scrollar du 
ner och klickar på Lägg 
till. Därefter kommer 
en ny ruta där du ska 
nu ange vilken SNI-kod 
din verksamhet har. Vet 
du inte så finns en länk 
till en hjälpsida nedan. 
Uppskatta dessutom vilka 
inkomster du kommer 
ha i företaget. Jag väljer 
180 000 kronor. Klicka på 
Lägg till. Du får nu upp 
en kontrollruta. Stämmer 
uppgifterna så spara och 
fortsätt.

9
Ska du ha anställda eller 
inte? Jag klickar i utan 
anställda, sparar och 
fortsätter.

10
Dags att söka om god-
kännande för F-skatt. Det 
sker i flera steg. Först ska 
man bekräfta att man 
ansöker, jag klickar i Ja.

11
Nu ska jag välja F-skatt 
eller FA-skatt. Eftersom 
jag inte ska ha en anställ-
ning vid sidan av väljer 
jag F-skatt.

12
Nu vill man veta om jag 
ska sälja tjänster till över-
vägande del. Jag väljer Ja. 
Då dyker en ruta upp där 
jag i korta ordalag beskri-
ver vilka tjänster jag ska 
sälja.



13
Nu kommer en rad frågor 
om momsen. Först svarar 
jag Ja – jag vill registrera 
mig för moms.

14
Startdatum för momsen. 
Jag har varken köpt eller 
sålt varor/tjänster än så 
jag klickar i nej på båda 
frågorna.

15
Här anger jag att första 
datum för momspliktigt 
är samma som mitt start-
datum för företaget.

16
Nu ska du berätta mer om 
verksamheten. Kommer 
du att bedriva handel i 
Sverige enbart, inom EU 
eller länder utanför EU? 
Klicka i det som gäller för 
dig. Spara och fortsätt. Jag 
väljer I Sverige som min 
marknad.

17
Här ska jag fylla i hur 
mycket jag tror att företa-
get kommer att omsätta 
första året. Jag fyller i 180 
000 kronor (momsen är 
inte inräknad). Ingen del 
är momsfri, så i den rutan 
skriver jag 0. Och får en 
slutsumma på 180 000 
kronor som beskattnings- 
underlag (scrolla ner).

18
Hur ofta vill du deklarera 
momsen – och när? Välj 
något av alternativen. 
”Helt beskattningsår. 
Momsdeklarationen läm-
nas separat i nära anslut-
ning till inkomstdeklara-
tionen.” är förvalt för mig. 
Det är ett bra alternativ 
om inkomsterna är små i 
företagets startskede.

19
Nu ska svara på hur du 
vill att momsen ska redo-
visas. Omsätter du mer än 
tre miljoner/år måste du 
välja faktureringsmeto-
den. Annars kan du även 
välja bokslutsmetoden 
(kontantmetoden). Är du 
inte bokföringsskyldig 
enligt bokföringslagen 
(gäller hobbyverksamhet 
till exempel) kan du välja 
det. Spara och fortsätt. Jag 
väljer bokslutsmetoden 
som är något enklare än 
faktureringsmetoden.



20
Sedan kommer följande:
Verksamhetens överskott.

Så här räknar jag:
180 000 kronor i årsom-
sättning betyder 15 000/
månad. Jag jobbar 7 må-
nader i företaget detta år, 
det ger 105 000  i intäkter.
Jag drar av 20 000 för 
kostnader (hyra t ex)
och får då 95 000 i över-
samt gör ett schablonav-
drag på 25 %*, alltså 23 
750 kronor.
Överskottet blir då 61 250 
kronor.

Underlag särskild löne-
skatt på pensionskostnad: 
Jag har ingen sådan. Fyl-
ler alltså inte i något här.

Eget pensionssparande 
som dragits av vid beräk-
ning av verksamhetens 
överskott: Jag väntar med 
att börja pensionsspara 
i företaget just nu. Så jag 
fyller inte i något här.

Önskar få uppskov i tre 
månader med betalning-
en av den debiterade pre-
liminärskatten: Nej, det 
behövs inte. Om du vill 
ha det kan du klicka i Ja.

21
På nästa sida handlar det 
om inkomst av tjänst. Ef-
tersom jag startar firman i 
juni har jag haft lön under 
årets första månader och 
fyller i 175 000 kronor i 
lön samt 52 000 i avdra-
gen A-skatt. Sparar och 
fortsätter.

22
Därefter ska jag uppskat-
ta lön och inkomster för 
resten av året. Då jag inte 
längre är anställd skriver 
jag 0 i rutorna.

23
Allmänna avdrag – gäller 
t ex om man har utländ-
ska socialförsäkringsav-
gifter. Jag skriver 0, sparar 
och fortsätter.

24
Ränteinkomster och 
utgifter. Fyll i om du har 
uppgifter som ska redovi-
sas här.

25
Sedan är det bara att 
kontrollera adressuppgif-
terna och eventuellt kom-
plettera med telefonnum-
mer och e-postadress, 
granska hela samman-
ställningen och skriva 
under med sitt BankID.

Klart!

* Schablonavdraget är 10 % 
för ålderspensionärer.


