
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


 ()
* Skatteverket
Skicka din anmälan till:
Skatteverket
593 85 Västervik 
Den här blanketten använder ni som vill ge firmatecknare/ombud rätt att använda Skatteverkets e-tjänst för att begära utbetalning för rot- och rutarbete för er räkning
Utförare (Bolag, stiftelse, förening eller enskild näringsidkare)
Firmatecknare/ombud som ska använda e-tjänsten
Vad innebär behörigheten?
Undertecknad utförare ger ombudet rätten att använda Skatteverkets e-tjänst för att begära utbetalning för rot- och rutarbete för utförarens räkning, eller för att ändra eller ta bort en sådan begäran. Ombudet får även företräda utföraren i kontakter med Skatteverket avseende utbetalning för rot- och rutarbete.Behörigheten gäller tills den skriftligen återkallas hos Skatteverket.
Underskrift av utförare (bolag, stiftelse, förening eller enskild näringsidkare)
Om firman tecknas av flera personer i förening ska alla skriva under.
Den här blanketten använder ni som vill ge firmatecknare/ombud rätt att använda 
Skatteverkets e-tjänst för att begära utbetalning för rot- och rutarbete för er räkning.
Firmatecknaren/ombudet behöver en personlig e-legitimation för att använda tjänsten.
Skatteverket registrerar firmatecknaren/ombudet i ett behörighetsregister. Firma-tecknaren/ombudet har sedan kvar behörig-heten tills utföraren eller ombudet själv anmäler att behörigheten ska upphöra.
Till SkatteverketDu som utförare kan antingen lämna in denna anmälan via vår e-tjänst ”Anmäla behörig Person” (Anmäla e-tjänster-Ombud) eller skriftligen lämna in denna blankett.
Om bolaget tecknas av flera personer i förening måste samtliga firmatecknare underteckna anmälan. Om blanketten lämnas skriftligen ska den undertecknas av utföraren och skickas till Skatteverket,593 85 Västervik.
Stiftelser, ideella föreningar och utländska juridiska personerStiftelser, ideella föreningar och utländska juridiska personer ska bifoga en handling som styrker att firmatecknaren är behörig. Det kan t.ex. vara en kopia av registreringsbevis eller ett bestyrkt protokollsutdrag.
Nystartade bolagOm ert bolag är nytt och ännu inte är registrerat hos Bolagsverket, ska ni bifoga en styrkt kopia av ett protokoll från konstituerande stämma. Detta för att styrka att firmatecknaren är behörig. När ni undertecknar blanketten intygar ni att uppgifterna är korrekta.
Skatteverket kan kontrollera uppgifternaSkatteverket kan kontrollera aktiebolags, handelsbolags och ekonomiska föreningars uppgifter om behöriga firmatecknare hos Bolagsverket.
Avregistrering/återkallelse
Behörighet till e-tjänsten gäller tillsvidare. Anmälan om avregistrering av ombud kan lämnas av nuvarande behörig/behöriga firmatecknare eller vd, personsom givit behörighet eller den som är registrerad som ombud. 
Avregistrering/återkallelse kan göras viae-tjänsten Anmälan-E-tjänster-Avregistrering/återkallelse ellerskriftligen.
Om blanketten lämnas skriftligen ska den undertecknas av utföraren och skickas till Skatteverket, 593 85 Västervik.
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