* Skatteverket

Begäran/Svar
Offentliga uppgifter
Datum

Gör så här

A. Besvarad blankett ska skickas till

Fyll i blankettens övre del och skicka blanketten till
Skatteverket
871 87 Härnösand
Du kan även skicka den via fax eller e-post:
010- 577 96 25 eller 010- 577 96 26
upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se

Namn och postadress:

Svar kan inte lämnas via e-post.
Vill du har svar via fax? Ange faxnummer

Har du frågor kan du vända dig till Skatteverket,
telefon 010-577 95 15.
Se även information på sidan 2.

B. Information önskas om
Företag/person eller organisation som information önskas om

Organisations/Personnummer

Om gruppregistreringsnummer till mervärdesskatt finns, ange nummer

C. Information om dig som frågar
Namn på företaget eller organisationen

Kontaktperson

Telefonnummer

Skatteverkets svar
Registrerad i organisationsnummerregistret
Ja
Registrerad för

Registrerad som arbetsgivare

Nej

Ja

Nej

F-skatt

FA-skatt

A-skatt

Registrerad för mervärdesskatt
Ja

Nej

Beslutade arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna
Månad

Kr

Månad

Kr

Månad

Har företaget restförda skulder avseende skatter och avgifter hos
Kronofogden enligt Skatteverkets register?

Kr

Ja

Nej

Datum då uppgifter har hämtats ur Skatteverkets register

Telefonnummer

Namnförtydligande

Kronofogdens svar
Skuldbelopp avseende skatter och avgifter, kr

Avbetalningsplan finns

Ja

20

sv

00

01

Underskrift/Uppgifterna lämnade av

Avbetalningsplan följs

Nej

Ja

SKV

4820

Datum då uppgifter har hämtats ur Kronofogdens register

Underskrift/Uppgifterna lämnade av

Namnförtydligande

Telefonnummer

Nej

Information
Begäran/Svar Offentliga uppgifter
Blankettens användning
Den här blanketten kan användas av dig som ska
lämna anbud enligt 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap.
13 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Blanketten kan även användas av dig som vill få
information om ett företag sköter sina skatter och
avgifter. Skatteverket kan på begäran lämna aktuell
information när som helst under avtalstiden, alltså inte
bara vid upphandlingstillfället. Om det förekommer
underleverantör i ett eller flera led kan du även begära
uppgifter på dessa företag.

Gör så här
A. Ange den adress dit svaret ska skickas. Vill du ha
svaret via fax skriver du i stället faxnummer.
B. Fyll i namn och person-/organisationsnummer på den
du vill ha upplysning om. Om företaget är en enskild
firma fyller du i personnumret för den som driver firman.
C. Ange ditt namn och telefonnummer.
Skicka in blanketten
Skicka blanketten per post till Skatteverket, 871 87
Härnösand, via fax eller e-post till den adress/nummer
som finns angivet på blankettens framsida.
Vad händer sedan?
Skatteverket skickar besvarad blankett till den
postadress eller det faxnummer som du har angivit.
Svar kan inte lämnas via e-post.
Om det finns restförda skulder avseende skatter och
avgifter, besvaras blanketten även av Kronofogden.

Skatteverkets svar
Registrerad som arbetsgivare?
Om ersättning betalas till person som har A-skatt är
utbetalaren att se som arbetsgivare. Han ska då vara
registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Om
arbetsgivarregistrering saknas kan detta innebära att
personal hyrs in eller att underleverantör anlitas. Du
kan begära uppgifter även för dessa underleverantörer.
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20

sv

00

01

Registrerad för mervärdesskatt?
Eftersom i stort sett all omsättning av varor och
tjänster inom Sverige är momspliktig, är nästan alla
näringsidkare momsregistrerade.
Registrerad för F-skatt, FA-skatt eller A-skatt?
Det finns inget krav på att man måste ha F-skatt för
att bedriva näringsverksamhet. Inom viss näringsverksamhet, t.ex. varuhandel är det inte nödvändigt
att ha F-skatt. Om ett företag ska utföra tjänster där
arbetsinsatser sker är det normala att företaget har
F-skatt.

F-skatt. Företag som är godkända för F-skatt betalar
själva sin preliminära skatt och sina sociala avgifter.
Om du anlitar ett företag för ett arbete ska du inte
innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter om
företaget är godkänt för F-skatt.
FA-skatt. Innehar det företag eller den person som du
anlitar FA-skatt måste företaget åberopa att det är
godkänt för F-skatt i offert, anbud, avtal eller på faktura.
Om godkännandet för F-skatt inte skriftligen åberopas
anses personen ha A-skatt.
A-skatt. Om företaget eller personen som du anlitar
inte är godkänt för F-skatt måste du innehålla skatt och
betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. Vid utbetalning till en juridisk person med A-skatt (t.ex. aktiebolag,
handelsbolag, förening) ska skatteavdrag göras med
30 % av ersättningen. Arbetsgivaravgifter ska inte
betalas för juridisk person.
Uppgift om arbetsgivaravgifter de tre senaste
månaderna
Arbetsgivaravgiften utgör normalt cirka en tredjedel av
lönesumman. Genom att du får uppgift om företagets
arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna kan
du få en uppfattning om hur många personer företaget
avlönar.
Har företaget restförda skatteskulder hos
Kronofogden enligt Skatteverkets register?
Om ett företag har en skatteskuld på skattekontot vid
den avstämning som sker varje månad får företaget ett
betalningskrav. Om skulden samt månadens upplupna
skatter och avgifter inte har betalats vid nästa månadsavstämning så kommer skulden, under förutsättning att
den överstiger 10 000 kr, att restföras hos Kronofogden. Om det enligt Skatteverkets registeruppgifter finns
en restförd skatteskuld hos Kronofogden överlämnas
blanketten dit för att besvaras.

Kronofogdens svar
Kronofogden får träffa överenskommelse med
gäldenären om avbetalningsplan för den restförda
skulden om någon av följande förutsättningar föreligger
- det är till fördel för det allmänna
- det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga
förhållanden
- frågan om anstånd med betalningen prövas av
behörig myndighet.
Avbetalningsplan gäller under förutsättning att betalning
sker i enlighet med planen och att inte några nya
skulder tillkommer. Kronofogden kan lämna ytterligare
information om villkor m.m. för avbetalningsplaner.

