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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna 
företagsregistret 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 6, 7 och 10 §§ förordningen (1984:692) om det 

allmänna företagsregistret1 ska ha följande lydelse. 

6 §2    Registret ska innehålla följande uppgifter: 

– organisations- eller personnummer

– företagsnamn

– fysisk persons namn

– juridisk form enligt Skatteverkets register över tilldelade organisations-

nummer enligt 5 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska 

personer m.fl. 

– län och kommun där styrelsen har sitt säte eller – i fråga om handels-

bolag och enskild näringsidkare – där bolagets huvudkontor är beläget eller 

näringsidkaren är folkbokförd  

– postadress

– huvudnäringsgren enligt svensk standard för näringsgrensindelning

(SNI)  

– antal anställda (storleksklass)

– arbetsställen

– arbetsställenummer för de arbetsgivare som av Statistiska centralbyrån

har tilldelats sådana nummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställe-

nummer m.m. 

– uppgift (statusmarkering) huruvida företaget är aktivt, vilande eller av-

registrerat  

– uppgift om att en fysisk eller juridisk person inte önskar adresserad

direktreklam. 

7 §3    I registret får det också föras in uppgifter om  

– besöksadress

– telefonnummer

– faxnummer

– e-post

– särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande

språk  

– övriga näringsgrenar (binäringar)

– export- och importstorlek samt export- och importland (klass)

– utländskt ägande och land

1 Förordningen omtryckt 1986:549. 
2 Senaste lydelse 2003:937. 
3 Senaste lydelse 2002:657. 
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– statuskod och sektorskod

– omsättningsklasser

– könskvot.

För uppgift om arbetsställe enligt 6 § får det också anges om arbetsstället

är huvudarbetsställe.  

Tidpunkten för den senaste ändringen av det register från vilket upp-

gifterna har hämtats får också anges i det allmänna företagsregistret. 

10 §4    För det allmänna företagsregistret ska det på begäran lämnas uppgifter 

till Statistiska centralbyrån från nedan angivna register enligt följande:  

1. Beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av upp-

gifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

– organisations- eller personnummer

– fysisk persons namn

– företagsnamn samt markering om det finns flera företagsnamn

– juridisk form

– län och kommun där styrelsen har sitt säte eller – i fråga om handels-

bolag och enskild näringsidkare – där bolagets huvudkontor är beläget eller 

näringsidkaren är folkbokförd  

– postadress

– antal anställda hos den som har nyregistrerats i beskattningsdatabasen

– besöksadress

– markering om den registrerade driver sin verksamhet på flera arbets-

ställen  

– binäringar inklusive tilläggsnummer och verksamhetsbenämning, om

sådan finns, i fråga om den som har registrerats som redovisningsskyldig för 

mervärdesskatt   

– huvudnäringsgren

– tidigare organisations- eller personnummer (vid ombildning och vissa

överlåtelser)  

– statusmarkeringar

– tidpunkt för registrering av uppgifterna

2. Bolagsverkets aktiebolagsregister

– aktiebolags särskilda företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på

främmande språk  

3. Bolagsverkets europabolagsregister

– europabolags särskilda företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse

på främmande språk 

4. Bolagsverkets europakooperativsregister

– europakooperativs särskilda företagsnamn eller företagsnamn i dess

lydelse på främmande språk  

5. Bolagsverkets handelsregister

– enskild näringsidkares eller handelsbolags särskilda företagsnamn eller

företagsnamn i dess lydelse på främmande språk 

4 Senaste lydelse 2008:350. 
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– uppgifter som ska registreras om den som driver jordbruk, skogsbruk,

trädgårdsodling eller som håller djur. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

MAGDALENA ANDERSSON 

Magnus Bengtson 

(Finansdepartementet) 
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