Så registrerar du ditt företag
Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna
förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer
du guiden är du klar på en kvart.
För att göra det lättare har jag startat en fiktiv firma som heter Camilla
Frilansfirma. Det är alltså Camilla som registrerar firman nedan. Firman ska
göra olika uppdrag åt tidningar. Företaget är en enskild firma och har inga
anställda. Guiden gäller alltså inte aktiebolag, handelsbolag osv med anställda.
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Gå in på Verksamt.se och logga in med din e-legitimation. Klicka på ”Mina
sidor” och sedan ”Starta företag”. Välj företagsform ”Enskild firma”. Klicka
sedan dig vidare till Skatteverkets e-tjänst.

Följande gäller för att registrera företagsnamnet hos Bolagsverket:
– Vill du registrera ett företagsnamn, vilket kostar 900 kronor, går du bara
tillbaka hit efter att du gjort denna registrering och går in på
Bolagsverkets tjänst.
– Om du inte vill registrera namnet - du måste inte göra detta - skippar du
detta steg. Det kostar då ingenting att starta företaget.
– 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.

2

Fyll sedan i enligt bilden nedan.
Det vill säga: Att verksamheten är nystartad. Klicka på Spara och fortsätt.
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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 dock att jag ska börja den 1 april 2011.
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Klicka dig vidare till dess att du kommer till SNI-kod. Här ska du välja
den kod som din verksamhet har, vilket du kan se om du klickar på det lilla
frågetecknet bredvid SNI-kod. Jag fyller i 90 030 för litterärt och
konstnärligt skapande. Fyll även i hur mycket pengar du tror att du kommer att
dra in till företaget de 12 första månaderna (omsättning). Detta är ofta omöjligt
att veta. Men jag chansar på att jag kommer att sälja artiklar för 180 000 kronor
det första året, vilket i snitt är 15 000 kronor i månaden. På det ska jag även
lägga på moms, men det ska INTE räknas med här. Var inte orolig för om du
skriver i fel belopp här - du kan alltid ändra i efterhand. Det är bättre att ta i i
underkant och skriva t ex några tusenlappar om du är osäker på hur mycket du
kommer att tjäna. Som sagt, du kan alltid ändra!
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På nästa sida ska du fylla i vad ditt ärende gäller. Här kan du enkelt
fylla i enligt denna bild, dvs att du inte ska ha några anställda, att du
ansöker om F-skatt eller FA-skatt och att du ska registrera dig för moms:

Klicka sedan i att du ansöker om F-skatt. Det betyder att du inte ska
vara anställd samtidigt som du driver ditt företag (kommer du ha en
anställning samtidigt kan du såklart klicka i det, men då gäller inte denna guide
fullt ut).
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Sedan kommer du till sidan där du ska berätta om verksamheten. Så
här fyller jag i (se bild nedan). Obs! Det här är ingenting som är hugget i
sten. Du kan ju inte veta om du kommer att ha en uppdragsgivare eller
hundra osv. Så gör en uppskattning bara – du kommer INTE att straffas för den
sedan.
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På nästa sida ska du fylla i startdatum för moms. Har du köpt varor
tidigare, fyll i detta här. Har du inte gjort det, sätt samma datum som du har
tänkt starta upp. På sidan som kommer efter det fyller du i när du beräknar
göra ditt första inköp.
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Därefter fyller du i var du kommer att bedriva handel. Jag kommer i det
här exemplet bara att sälja tjänster i Sverige.
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På sidan efteråt fyller du i din preliminära årsomsättning exkl.
moms igen. Här blir det alltså 180 000 kronor igen för mig.
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På nästa sida, välj redovisningsperiod. Är din omsättning relativt
blygsam i början, välj det första alternativet: Inkomstdeklarationen för
helt beskattningsår.
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Klicka dig vidare och välj Bokslutsmetoden som
redovisningsmetod. Den är enklast i början.
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Sedan ska du fylla i preliminärskatt.

Ange först verksamhetens överskott: Jag gissar alltså att jag kommer att
sälja artiklar för 15 000 kronor i månaden (180 000 kr/året). Mitt första
räkenskapsår, som börjar 1 april och slutar 31 december, ger mig därmed 135
000 kronor. Jag gissar även att jag kommer att ha kostnader i firman på runt 20
000 kronor. Jag har inga avskrivningar på maskiner eller liknande. Då ser det ut
så här för mig:
Beräknade intäkter: + 135 000 kr
Beräknade kostnader: - 20 000 kr
Beräknad vinst = 115 000 kr
Schablonavdrag* – 25 % vilket är 28 750 kr
Verksamhetens överskott: 86 250 kr
* Om du inte fyllt 26 år när du fyller i detta är schablonavdraget bara 17 %. Om du vid årets
ingång fyllt 65 år är schablonavdraget 10 %. Samma gäller om du är yngre än 65 år men under
hela inkomståret haft hel ålderspension eller under någon del av inkomståret haft hel sjuk- eller
aktivitetsersättning.

Sedan ska du ange utgående och ingående moms:
Utgående moms = Det du ska plussa på företagets inkomst. Om jag skickar
en faktura på 15 000 kronor en månad ska jag lägga på 25 procent i moms
(momssatsen kan variera men är normalt 25 %). Det blir alltså:
Beräknad inkomst: 15 000 kronor för april-december = 135 000 kr
Utgående moms: 135 000 x 0,25 = 33 750 kr
Ingående moms: Den del av mina kostnader som är moms. Om jag har
kostnader på 20 000 kronor är 25 procent av denna summa moms. Det blir
alltså:
Beräknade kostnader: 20 000 kronor
Ingående moms: 20 000 x 0,25 = 5 000
Sedan kommer följande:
Underlag särskild löneskatt på pensionskostnad: Nej, jag har ingen sådan.
Fyller alltså inte i något här.
Eget pensionssparande som dragits av vid beräkning 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 betalningen av den debiterade
preliminärskatten: Nej, det behövs inte. Om du vill ha det kan du klicka i ”ja”.

Så här ser det ut på skärmen:
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På nästa sida fyller du i din nuvarande arbetsgivare (om du har en
sådan). Säg att jag fortfarande är anställd på ett företag och förväntas
sluta där den 25:e mars. Så här ser det då ut för mig (jag pensionssparar inte):
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På nästa sida ska du fylla i avdragsgilla kostnader i din
anställning. Jag fyller inte i något här eftersom jag inte har några
sådana. Jag har heller inget pensionssparande och ingen inkomst med
skatteavdrag, så jag klickar mig förbi den sidan som kommer härnäst:
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Därefter ska du fylla i dina kontaktuppgifter. Mobilnummer,
besöksadress osv.
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Sista sidan: Här granskar du att alla uppgifter stämmer – och
skriver under med din e-legitimation.

KLART!

