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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188) 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 1 i, 3, 10 och 12–13 a §§ handelsregisterförord-

ningen (1974:188)1 ska ha följande lydelse. 

1 i §2    Vid sökning efter uppgifter som avser en näringsidkare som inte 

längre är registrerad i handelsregistret får endast organisationsnummer och 

företagsnamn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år 

sedan näringsidkaren avregistrerades. I fråga om en ideell förening och ett 

registrerat trossamfund får även föreningens eller trossamfundets namn 

användas som sökbegrepp.  

Vid sökning efter handlingar som har getts in i registreringsärenden och 

uppgifter i sådana handlingar får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första 

stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisa-

tionsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp. 

3 §3    När ett företagsnamn avregistreras, ska skälen för beslutet samt dag 

för beslutet och för kungörandet antecknas i registret. 

10 §4    En ansökan om registrering av en prokura ska innehålla de uppgifter 

som anges i 8 § handelsregisterlagen (1974:157). Tillsammans med ansökan 

ska det ges in  

1. uppgift om sökandens företagsnamn, och

2. prokuran i original eller kopia, om prokuran är skriftlig och i annat fall

en redogörelse för dess innehåll. 

12 §5    För registrering och dess kungörande samt för handläggning och 

prövning ska avgifter betalas med följande belopp:  

1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag,

ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 200 kronor, eller, om sådan 

ansökan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk under-

skrift, 900 kronor,  

2. vid anmälan av ändring av företagsnamn eller av särskilt företagsnamn

eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 900 kronor, eller, 

om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektro-

nisk underskrift, 700 kronor,  

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:988. 
2 Senaste lydelse 2008:108. 
3 Senaste lydelse 2008:108. 
4 Senaste lydelse 2008:108. 
5 Senaste lydelse 2016:916. 

SFS 2018:1805 
Publicerad 

den 29 november 2018 



2 

SFS 2018:1805 3. vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om sådan anmälan

överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 

kronor,  

4. vid anmälan om ändring av föreståndare, revisor, revisorssuppleant eller

prokurist för enskild näringsidkare, ändring av bolagsman, hur firman teck-

nas, firmatecknare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för handels-

bolag eller ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, hur namnet tecknas, 

namntecknare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för ideell förening 

eller registrerat trossamfund, 600 kronor, eller om sådan anmälan överförs 

elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 300 kronor, 

och  

5. vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 600 kronor, eller,

om sådan ansökan eller anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med 

en elektronisk underskrift, 400 kronor.  

Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller 

registrering av ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn 

eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 

första stycket 2 betalas för varje sådant företagsnamn. Samma avgift ska 

betalas för varje län och för varje företagsnamn eller särskilt företagsnamn 

eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om 

registrering enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) om-

fattar.  

Någon avgift ska inte betalas för 

1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt

med ansökan om registrering av näringsidkare, 

2. registrering enligt 16 § första–tredje styckena handelsregisterlagen och

kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag, 

3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphör-

ande eller om ändring av enbart efternamn eller postadress, 

4. avregistrering av företagsnamn och kungörande av det,

5. registrering av företagsnamn som felaktigt har avregistrerats enligt 17 §

tredje stycket handelsregisterlagen, 

6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.

Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in.

Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en

anmälan om registrering har påbörjats. 

13 §6    Om en stiftelse registreras eller avregistreras som bolagsman för ett 

handelsbolag, ska registreringsmyndigheten underrätta den länsstyrelse som 

är registreringsmyndighet för stiftelsen om bolagets organisationsnummer 

och företagsnamn.  

13 a §7    Om ett registrerat trossamfund registreras eller avregistreras som 

bolagsman för ett handelsbolag, ska registreringsmyndigheten underrätta 

Kammarkollegiet om bolagets organisationsnummer och företagsnamn. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

6 Senaste lydelse 1999:276. 
7 Senaste lydelse 2008:108. 
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