
Råd & tips
vid anlitande av 
underentreprenör



De senaste åren har det byggts mer än på mycket länge 
i Sverige. Det är goda nyheter för oss i byggbranschen. 
Men dessvärre finns det en  baksida. Den byggboom 
som varit har också fört med sig en hel del lycksökare. 
Företag som inte har i  brans chen att göra. För Byggföre-
tagen och våra drygt 3800 medlemsföretag är det   här 
 mycket oroande. Sund konkurrens är en våra prioritera-
de frågor. Snedvriden konkurrens till följd av oseriös och 
kriminell  verksamhet drabbar de företag som följer 
 lagar och  regelverk. 

Byggföretagen har under en lång period arbetat för att 
hitta sätt att aktivt stävja osund konkurrens. Arbetet 
med att stävja och utreda ekonomisk brottslighet ska 
naturligtvis i första hand skötas av våra rättsvårdande 
myndigheter, såsom  Polisen, Ekobrottsmyndigheten 
och Skatteverket. Emellertid kommer dessa aktörer ofta 
in i efterhand, när oegentligheter redan  förekommit.  

Det seriösa aktörer kan bidra med är att kontrollera  vilka 
 företag/aktörer som anlitas, eftersom oseriösa aktörer 
är  beroende av de seriösa aktörerna. Utan inter aktion 
mellan dessa skulle de oseriösa företagen inte kunna 
 finansiera sin verksamhet och försvinna. Många 
 oseriösa aktörer skaffar sig en seriös fasad, men bakom 
 fasaden kan allt från skatte undandragande till 
 männi skohandel gömma sig.

Byggföretagens kollektivavtal, Byggavtalet och Väg- 
och  Banavtalet, reglerar redan skyldigheter att kontroll-
era  omständigheter inför ett utlämnande av arbete på 
nämnda avtals områden. Genom medlem skapet har fö-
retaget således tagit ett första viktigt steg för konkur-
rens på lika villkor.  Medlemskapet i sig innebär att före-
taget åtar sig att leva upp till grundläggande 
kollektivavtalsvillkor.

För att skydda seriösa företag, och dessutom försvåra 
för de  oseriösa aktörerna, krävs viss kontroll av potenti-
ella  affärspartners inför en affär. Det är även bra med 
uppföljning under avtals tiden. Genom några relativt 
enkla kontroller kan seriösa företag skaffa sig en bättre 
bild av en tilltänkt affärs partner. Detta medför ett ökat 
skydd från att bli indragna i  oseriös verksamhet, och i 
förlängningen innebär kontroller att marknaden för de 
oseriösa aktörerna krymper.  

Det kan dessvärre inte uteslutas att enskilda företag, 
trots  genomförda kontroller, kan råka ut för oseriösa 
 aktörer. Byggföretagens förhoppning är att denna 
 broschyr ska tjäna som ytterligare en hjälp till 
 företagen, och samtidigt försvåra för oseriösa aktörer 
att göra affärer i byggbranschen.

Catharina Elmsäter-Svärd 
Vd Byggföretagen



Vem är motpart? Kontrollera att företaget 
existerar samt vem som står bakom 
 företaget (”verklig huvudman”). Verklig 
 huvudman för svenska aktiebolag kan 
 kontrolleras kostnadsfritt hos Bolagsver-
ket (via inloggning med bank-id). Kontroll-
era också att avtalen som ingås innehåller 
rätt parter (bolagsnamn och organisa-
tionsnummer). 

Att bolaget lämnat årsredovisning för ti-
digare räkenskapsår. Kontrollen görs hos 
Bolagsverket, Allabolag.se, Hitta.se eller 
Credit Safe. 

Vilka sitter i bolagets styrelse? Har 
 styrelsen  nyligen bytts ut? Om styrelsen 
är ny kan detta tyda på att bolaget nyligen 
bytt ägare, och det kan då vara osäkert om 
den kompetens och seriositet som  bolaget 
tidigare stått för kvarstår. Det är inte ovan-
ligt att oseriösa aktörer köper  företag med 
gott anseende, och utnyttjar dessa för 
skatteundandragande och  annan ekono-

Inför anlitande av  underentreprenör 
 rekommenderar  Byggföretagen att 
 poten tiella affärspartners kontrolleras. 
 Kontrollerna syftar dels till att skydda det 
anlitande företaget från att drabbas av 
 negativa konsekvenser i form av ansvar för 
icke utbetalade löner, skadestånd p.g.a. 
kollektivavtalsbrott, skatter och  avgifter, 
förseningar etc, dels till att försvåra för 
oseriösa företag att komma in på markna-
den. Bristande kontroller medför en af-
färsrisk då en oseriös aktör kan förorsaka 
stora oförutsedda kostnader. Om arbetet 
som ska utföras är  tidskritiskt eller inne-
fattar en hög skadeståndsrisk, eller om det 
är fråga om mindre kvalificerade arbeten, 
kan det finnas  anledning att  särskilt kont-
rollera den tilltänkte affärspartnern.

Det följer också av regleringen i Bygg-
avtalet respektive Väg- och Banavtalet att 
en arbetsgivare som avser att anlita under-
entreprenör eller bemanningsföretag ska 
göra vissa kontroller inför anlitandet. 
 Medlemsföretag i Byggföretagen kan 
dock anlitas utan åtgärd. 

En första granskning inför anlitande ska 
 innehålla följande kontroller: 

Är det anlitade  företaget godkänt för 
F-skatt, har det registreringsbevis samt 
har relevant ansvarsförsäkring? 
Kontrolleras hos Skatteverket, ” Hämta 
företags information”  alternativt via 
 blankett 4820. Saknas godkännande för 
F-skatt blir anlitande företag skyldigt att 
göra skatteavdrag med 30 procent.  Då 
 erhålls även uppgift om  bolaget är regist-
rerat som arbetsgivare  (registrerat för 
arbets givaravgifter), något som normalt 
krävs om bolaget har  anställda. Av Skatte-
verkets information framkommer även hur 
mycket arbets givaravgifter som företaget 
har redovisat de senaste tre månaderna i 
Sverige. Kontroll skyldigheten kan fullgö-
ras genom att Byggföretagens  blankett 
UE2021  används (UE2015 gäller fram till 1/9 
2021 avseende Väg- och banavtalet). 
Byggföretagen rekommenderar dock att 
informationen också söks hos 
 Skatteverket.

misk brottslighet. Kontroll av nuvarande 
 styrelse och historik görs enklast hos Bo-
lagsverket (Näringslivs registret), allabo-
lag.se eller Credit Safe (eller liknande kre-
ditupplysningsföretag).  

Kontroll av  kollektivavtal för arbete på 
annat  avtalsområde. Kontrollera  tecknat 
kollektivavtal vid  utlämnande av arbete 
inom exempelvis elinstallation, vvs- eller 
plåtarbeten. Medlemsföretag i respektive 
arbetsgivarorganisation omfattas automa-
tiskt av  kollektivavtal för sådana arbeten, 
medan andra företag inte gör det.

Att företaget inte har tvistiga 
 lönefordringar från arbetstagare som 
förfallit till betalning. Det finns starka 
ekonomiska skäl till kontroll,  eftersom 
entreprenörs ansvaret innebär att en ar-
betstagare som inte får betalt av sin ar-
betsgivare kan vända sig med krav till en 
annan entreprenör i entreprenad kedjan.

Kontroll av kollektivavtal för 
 ifrågavarande arbete. 
Byggföretagen rekommenderar att kon-
trollskyldigheten fullgörs genom att blan-
ketten UE2021 används. För mer utförlig 
information, se bilaga D, Byggavtalet res-
pektive kapitel 23, Väg- och Banavtalet.

Att företaget inte har någon klar (d.v.s. 
otvistig) och förfallen fordran från 
 arbetstagare på lön eller annan ersät-
tning. Kontrollen fullgörs genom att 
under entreprenören skriftligen lämnar 
sanningsförsäkran på blankett UE2021 
(UE2021 laddas ner från medlemswebben 
byggforetagen.se).

Är företaget anslutet till ID06? Antal 
ID06-kort kan också kontrolleras. Kont-
rolleras enklast på ID06 hemsida:  
www.id06.se

Om ett utländskt företag anlitas är det 
möjligt att kontrollera om företaget har 
anmält eventuellt pågående utstation-
eringar till Arbetsmiljöverkets utsta -
tioneringsregister. Kontrollen görs hos 
Arbetsmiljöverket. Om det är en  utländsk 
 enskild näringsidkare (eller ett utländskt 
företag) som anlitas bör du dessutom 
kontrollera A1-intyg (detta ska kunna visas 
upp av den enskilde  arbetstagaren). 
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En första granskning kan också innehålla följande kontroller:

Innan ni ingår avtal eller  träffar en överenskommelse

Granskning

http://www.id06.se 


Om någon av ovanstående uppgifter inte 
verkar stämma, registreringar saknas etc. 
kan det finnas anledning att ifrågasätta 
detta och göra en fördjupad kontroll. En 
sådan kontroll kan bland annat innefatta:  

Kontroll av eventuella skatteskulder 
 (eller andra skulder) hos Kronofogden. 
Kontakta Kronofogden.

Efterfråga uppgifter från skattekontot” 
sen kommer ”uppgifter på skattekontot är 
numera sekretessbelagda. Det innebär att 
Skatteverket inte lämnar ut uppgifter om 
bland annat saldo och in- och utbetalning-
ar på skattekontot. Däremot kan den som 
har behörighet till ett skattekonto uppdra 
åt Skatteverket att förmedla skattekon-
tohistorik till en tredje part (exempelvis 
upphandlande företag), detta görs i 
e-tjänsten Skattekonto på skatteverket.se. 
Vid en fördjupad kontroll av skatte-

inbetalningar krävs med andra ord sam-
verkan med den part som ska kontrolleras. 
Om en tilltänkt avtalspart vägrar att för-
medla skattekontohistorik kan detta vara 
ett tecken på att företaget är oseriöst. 

Närmare granskning av bolagets årsre-
dovisning eller årsredovisningar. Om det 
finns årsredovisningar för flera år kan 
dessa jämföras. Är årsredovisningarnas 
innehåll (rapporterade siffror) identiskt 
finns anledning att ifrågasätta detta, eller 
välja en annan kontraktspart. Har bolaget 
revisor? Finns det i så fall någon revisors-
anmärkning i årsredovisningen? 

Finns verksamhetslokal, på vilken adress 
är företaget registrerat, har företaget en 
hemsida, finns telefonnummer registre-
rat på bolaget? Att  hemsida saknas behö-
ver inte betyda att företaget är oseriöst, 
men avsaknad av verksamhetslokal och 

telefonnummer, samtidigt som det enbart 
finns en boxadress registrerad, kan vara 
tecken på att företaget inte är seriöst. 

Har företrädaren för aktuellt företag 
 engagemang i många andra företag? Be-
driver företrädaren verksamhet inom sam-
ma område, eller vitt skilda områden? 
Många engagemang i företag inom helt 
olika branscher kan vara en indikation på 
en oseriös aktör – kontrolleras hos Bolags-
verket (Närings livsregistret). Ett kostnads-
fritt alternativ är Allabolag.se. 

Om det vid den fördjupande kontrollen 
framkommer uppgifter som det finns an-
ledning att reagera på, exempelvis skat-
teskulder hos Kronofogden, bör en poten-
tiell uppdragsgivare ifrågasätta varför det 
ser ut som det gör och överväga att inte 
genomföra affären.

Det är viktigt att följa upp affärspartners 
även  under avtalsperioden. Oseriösa 
 aktörer kan framstå som seriösa vid avta-
lets ingående (t. ex. nystartade bolag utan 
skatteskulder eller betalningsanmärk-
ningar).  Kontrollera:

Att underentreprenör, vid påbörjande 
av arbetet, tillhandahållit dokumenta-
tion som visar att anmälan till utstatio-
neringsregistret skett. Givet att ni som 
uppdragsgivare är s.k. tjänstemottagare 
ska underentreprenör (som utstationerar 
arbetstagare) tillhandahålla dokumenta-
tion till er som visar att anmälan till utsta-
tioneringsregistret skett. Detta kan ske 
genom att den bekräftelse, i form av ett 
e-postmeddelande som den utstatione-
rande arbetsgivaren får efter att en anmä-
lan om utstationering har gjorts på Arbets-
miljöverkets hemsida, vidarebefordras till 
tjänstemottagaren. Om sådan dokumen-
tation inte erhållits är ni som tjänstemotta-
gare skyldig att anmäla detta till Arbets-
miljöverket senast tre dagar efter att 
arbetet startat. Om anmälan till Arbetsmil-
jöverket inte sker kan det medföra en 
sanktionsavgift både för tjänstemottaga-
ren och den som utstationerar arbetstaga-
re.

Om en tjänstemottagare vill kontrollera 
den information som den utstationerande 
arbetsgivaren lämnat in till Arbetsmiljö-

verket, är det möjligt att begära ut detalje-
rad information genom att kontakta Ar-
betsmiljöverket. Där framgår exempelvis 
namn på de utstationerade arbetstagarna. 

Redovisning av skatter- och  avgifter.
Detta görs hos Skatteverket, ”Hämta före-
tagsinformation”. Efterfråga även skat-
tekontohistorik. Den som har behörighet 
till ett skatte konto kan uppdra åt Skatte-
verket att förmedla skattekontohistorik till 
en tredje part (exempelvis upphandlande 
företag). Detta görs i e-tjänsten Skat-
tekonto på skatteverket.se. Om en av-
talspart vägrar att förmedla skattekon-
tohistorik kan detta vara ett  tecken på att 
företaget är oseriöst. 
Utländska företag som bedriver perso-
naluthyrning (ställer personal till förfogan-
de för verksamhet i Sverige) ska från och 
med 1 januari 2021 registrera sig som ar-
betsgivare i Sverige och göra skatteavdrag 
å de anställdas vägnar. Kontrollera att ett 
utländskt bemanningsföretag gör rätt för 
sig i Sverige genom att kontrollera att före-
taget är registrerat som arbetsgivare i Sve-
rige (se ”Hämta företagsinformation”). 
Även gjorda skatteavdrag kan kontrolleras 
genom att begära skattekontoutdrag, se 
ovan.

Läs mer om det nya regelverket här: 
Arbetsgivarguiden (länk)

Fakturornas utformning. Kontrollera vil-
ket företagsnamn och organisationsnum-
mer som anges på fakturan – stämmer 
namnet och organisations numret överens 
med de uppgifter som har angivits vid tidi-
gare kontakter och i uppdragsavtal? Till-
lämpas udda betalningslösningar, exem-
pelvis kontant betalning? Om 
bankgiro- eller postgironummer används, 
kontrollera att detta tillhör ”rätt” företag. 
Anges enbart ett bankkontonummer? 
Stämmer telefonnummer och adress som 
anges på fakturan överens med vad som 
tidigare angivits vid kontakt med företa-
get?

Byte av affärspart under pågående 
 avtalsperiod kan indikera att oseriösa 
aktörer står bakom  företagen. Be att få 
en förklaring till varför den  ursprungliga 
affärsparten behöver bytas ut, och 
 kontrollera både den nya parten och den 
ursprungliga affärs parten. Om den 
 ursprungliga parten försätts i konkurs kan 
det vara ett tecken på oseriös verksamhet. 

Överväg om det finns behov av ett 
 arbetsplatsbesök, bl.a. för att kontrollera 
vilka som befinner sig på arbetsplatsen, att 
de har ID06-kort, hur det ser ut på arbets-
platsen; om det råder ordning och reda, 
om arbetstagarna använder skyddsutrust-
ning och i övrigt verkar följa ordnings- och 
skyddsregler på arbetsplatsen m.m.
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Uppföljning under avtalsperioden

Om det finns anledning - genomför en fördjupad kontroll

https://medlem.arbetsgivarguiden.se/nyheter/22819
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F-skatt
Godkännande för F-skatt innebär att företaget 
redovisar och betalar sina egna skatter och 
avgifter. Detta innebär att ett  anlitande före-
tag inte behöver göra skatteavdrag, betala 
social avgifter eller lämna kontrolluppgift vid 
betalning för tjänster  utförda av ett företag 
som är godkänt för F-skatt. Det finns inget 
krav på att ett företag måste vara godkänt 
för F-skatt, men om företaget ska utföra 
tjänster där arbetsinsats krävs (t.ex. bygg-
verksamhet) är företaget normalt sett god-
känt för F-skatt. 

Utländska företag kan ansöka om att bli god-
kända för svensk F-skatt på samma sätt som 
svenska företag. Om den utländske företaga-
ren är godkänd för svensk F-skatt gäller 
 samma sak som för svenska företag som är 
godkända för F-skatt, det vill säga skatteav-
drag ska inte göras på den ersättning som 
betalas till företaget. Inte heller utgår några 
social avgifter på utbetald ersättning. 

Saknas godkännande för svensk F-skatt (al-
ternativt beslut från Skatteverket om befriel-
se från skatteavdrag) blir det anlitande före-
taget skyldigt att göra skatteavdrag om 30 
procent vid fakturabetalning. 

Mer information om att köpa tjänster från 
utländska företag: länk  

Arbetsgivaravgifter
Den som betalar ut lön för arbete utfört i Sve-
rige ska normalt sett betala svenska arbets-
givaravgifter. Undantag gäller bland annat 
för den som är utsänd till Sverige och har ett 
giltigt  A1-intyg, se nedan1

Den som är skyldig att betala arbetsgivarav-
gifter ska vara registrerad hos Skatteverket. 
Arbetsgivaravgiften utgör normalt cirka en 
tredjedel av lönesumman i ett företag (Un-
dantag gäller utländska företag utan fast 
driftställe i Sverige, där uppgår de sociala av-
gifterna till 20,7 procent (mot normala 31,42 
%). Genom uppgift om ett företags besluta-
de arbetsgivaravgifter, löneförhållandena i 
branschen samt eventuella övriga förhållan-
den som uppdragsgivaren känner till kan 
uppdragsgivaren få en uppfattning om hur 
många personer företaget avlönar. 

Exempel:
Redovisade  arbetsgivar avgifter: 75.000 kr.
Ungefärlig lönesumma: Ca 230.000 kr  
(75.000/0,33)

Mer information om  arbetsgivaravgifter: länk

Termer och begrepp
A1-intyg

För att kunna styrka vilket lands socialförsäk-
ringssystem som en enskild arbetstagare till-
hör, ska den enskilde kunna visa upp ett intyg 
om tillämplig lagstiftning, d.v.s. vilket lands 
social försäkringssystem personen tillhör. Så-
dant intyg utfärdas av myndighet i respektive 
land.²  Inom EU/EES benämns sådant intyg 
A1 (tidigare E 101). Observera att intyget är 
personligt och har två sidor. Av intyget ska 
det framgå om arbetstagaren är anställd eller 
egenföretagare, under vilken period som ar-
betet ska pågå och vilket företag den utsän-
de ska arbeta för. 

Giltigt A1-intyg innebär att personen i fråga 
kvarstår i  hemlandets socialförsäkringssys-
tem, och inte ska betala sociala  avgifter 
 (arbetsgivaravgifter eller egenavgifter) i Sve-
rige. Finns  inget  giltigt A1-intyg ska svenska 
sociala avgifter betalas på  ersättningen. 

Utländsk enskild  näringsidkare som är god-
känd för svensk F-skatt behöver inte uppvisa 
A1-intyg. Saknas godkännande för svensk 
F-skatt och giltigt A1-intyg utgår sociala av-
gifter även på ersättningar till enskild näring-
sidkare.  

Mer om utsändning och A1-intygens 
 betydelse här. Länk

Utstationering 
En arbetstagare som vanligtvis arbetar i ett 
annat land och skickas till Sverige av sin ar-
betsgivare eller av sin arbetsgivares kund 
(vid uthyrning) för att arbeta här under en be-
gränsad tid kan vara utstationerad. En ar-
betsgivare som utstationerar sina arbetsta-
gare i Sverige har sitt säte i ett annat land, 
och tillhandahåller tjänster över gränserna. 

Utstationeringen får endast pågå under en 
begränsad tid och kan ske genom att arbets-
givaren:

• sänder arbetstagare till Sverige enligt ett 
avtal som arbetsgivaren ingått med en tjäns-
temottagare i Sverige, 

• sänder arbetstagare till en ett företag i Sve-
rige inom den egna koncernen, eller

• hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft 
till förfogande och sänder arbetstagare till 
ett användarföretag i Sverige. 

Utstationering kan också ske genom att ar-
betsgivaren hyr ut arbetstagare till ett annat 
företag, ett s.k. användarföretag, som i sin 

tur sänder arbetstagarna till Sverige under 
förhållanden som motsvarar en utstationering 
enligt vad som ovan angetts och varken ar-
betsgivaren eller användarföretaget har sitt 
säte i Sverige. 

Den 30 juli 2020 trädde nya regler om utsta-
tionering i kraft. I korthet innebär reglerna att 
utstationerade arbetstagare ska få ett starka-
re skydd och villkor som är mer lika de som 
arbetstagare i Sverige. 
Regelverket medför även ett nytt krav för den 
som är tjänstemottagare i förhållande till den 
utstationerade arbetskraften. Den som är 
tjänstemottagare ska, senaste tre dagar efter 
att arbetet startat, ha mottagit dokumenta-
tion som visar att anmälan till utstationerings-
registret skett. Har sådan dokumentation inte 
mottagits måste tjänstemottagaren anmäla 
detta till Arbetsmiljöverket.  

Tjänstemottagare är typiskt sett den som tar 
emot den utstationerade arbetskraften. Ut-
stationering kan ske på flera sätt, bl.a. genom 
att en arbetsgivare sänder arbetstagare till 
Sverige enligt ett avtal med en tjänstemotta-
gare i Sverige, att en arbetsgivare sänder ar-
betstagare till ett företag i Sverige som tillhör 
samma koncern eller när en arbetsgivare hyr 
ut arbetstagare till ett användarföretag i Sve-
rige.

Entreprenadkedjor kan medföra att det upp-
står oklarheter kring vem som egentligen är 
den som tar emot den utstationerade arbets-
kraften. Det är därför viktigt att det tydligt 
framgår vem som är tjänstemottagare i den 
specifika entreprenadsituationen. Detta kan 
till exempel preciseras i avtalet som ligger till 
grund för att tjänstemottagaren tar emot ut-
stationerad arbetskraft. Underlåter en tjäns-
temottagaren eller en utstationerande arbets-
givare att uppfylla sina skyldigheter enligt Lag 
om utstationering av arbetstagare kan det 
medföra att Arbetsmiljöverket påför en sank-
tionsavgift.

I vår arbetsgivarguide finns ett arbetsgivar-
nytt angående dessa regler.Länk

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns 
 ytterligare information om utstationering. 
Länk

1 Undantag gäller utländska företag utan fast driftställe i Sverige, där uppgår de sociala avgifterna till 20,7 procent 20,7 procent (mot normala 31,42 procent). 
De sociala avgifterna är också lägre för anställda födda 1938-52.  

2 I Sverige intygas socialförsäkringstillhörigheten av Försäkringskassan, detta gäller om en person som tillhör svensk socialförsäkring ska arbeta utomlands.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/kopatjanster/anlitautlandsktforetagforarbeteisverige.4.71004e4c133e23bf6db800098385.html 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag.4.18e1b10334ebe8bc80005862.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.12/1357.html 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.12/1357.html 
https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/08/Arbetsgivarnytt-Utstationering-2020-08-21.pdf
https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/08/Arbetsgivarnytt-Utstationering-2020-08-21.pdf
 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering/
 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering/
 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering/
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Råd & Tips vid anlitande av underentreprenör

Termer och begrepp
ID06

ID06 lanserades av Byggföretagen år 2006 
för att  främja sund konkurrens och säkra ar-
betsplatser i  byggbranschen.Det är ett sys-
tem för att lätt kunna identifiera personer på 
 arbetsplatsen och koppla  varje person till en 
arbetsgivare. ID06 har flera 
 användningsområden såsom närvaroregist-
rering i  elektronisk  personalliggare, digitali-
sering av utbildningsbevis, företagskontroll 
och inpasserings- och låsfunktioner.

ID06-systemet baseras på tre grundläggan-
de principer:

1. Företag i ID06-systemet ska i realtid upp-
fylla  lagstadgadekrav för näringsverksam-
het.

2. Individer i ID06-systemet ska ha en, och 
endast en,  säkerställd identitet.

3. Arbetsgivarsamband mellan företag och 
individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

Ytterligare information om ID06 och 
kontroll av företag: länk

Årsredovisning
Aktiebolag ska årligen upprätta en årsredo-
visning och  skicka in till Bolagsverket. Förut-
om årsredovisningen ska bolaget även skicka 
in:

• Fastställelseintyg.

• Revisionsberättelse – om bolaget har krav 
på revisor  (mindre aktiebolag kan välja att 
inte ha revisor, medan större  aktiebolag mås-
te ha revisor).

• Koncernredovisning och koncernrevisions-
berättelse – om bolaget är ett moderbolag i 
en större koncern.

Handlingarna ska skickas till Bolagsverket 
inom en månad efter att årsstämman har 
fastställt balans- och resultaträkningen.

Det innebär att årsredovisningen ska  finnas 
hos Bolagsverketsenast sju månader efter rä-
kenskapsårets slut.

Om inte handlingarna kommer in i tid till Bo-
lagsverket måste  aktiebolaget betala en för-
seningsavgift. I vissa fall kan  dessutom den 
som inte har upprättat en årsredovisning i 
rätttid åtalas för bokföringsbrott.

Mer information om årsredovisningens 
innehåll och  formaliteterkring denna: länk

Firmatecknare /
Behörig företrädare
Firmatecknare är den eller de fysiska perso-
ner som har rätt attskriva under i företagets 
namn med rättslig bindande  verkan, t.ex. 
ingå avtal. Vem som har rätt att teckna ett 
aktiebolagsfirma måste alltid registreras hos 
Bolagsverket.

Mer information om  firmatecknare: länk

Entreprenörsansvar
Entreprenörsansvaret innebär att en ar-

betsgivare kan bli ansvarig för lön till en ar-
betstagare hos ett annat företag. En arbets-
tagare som inte får betalt av sin arbetsgivare 
kommer att kunna vända sig till en annan en-
treprenör i entreprenadkedjan. Det finns där-
för starka ekonomiska skäl att kontrollera 
tilltänkta underentreprenörer inför anlitan-
de. Ansvaret följer av dels Byggavtalet dels 
lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för 
lönefordringar. Det lagstadgade ansvaret 
gäller avtal ingångna från och med den 1 ja-
nuari 2019.

På Byggavtalets område har parterna enats 
om att i huvudsak behålla den kollektivavta-
lade lösningen rörande huvudentreprenörs-
ansvar men på Väg- och Banavtalets område 
finns i dagsläget inte någon motsvarande 
kollektivavtalsreglering. Lagen blir därför 
tillämplig på Väg- och Banavtalet och i vissa 
delar på Byggavtalet. 

Läs mer i detta cirkulär. Länk

Mycket av den information som finns hos 
myndigheterna finns även hos kreditupplys-
nings företag (exempelvis UC,  Intrum, Credit 
Safe, Bisnode etc.).

Genom kreditupplysningsföretaget kan en 
sammanställning av relevant  information 
 erhållas, i stället för att  kontakt behöver tas 
med  respektive  myndighet.

Arbetsmiljöverket
www.av.se
Telefon 010-730 90 00

Bolagsverket
www.bolagsverket.se
Telefon 0771-670 670

Ekobrottsmyndigheten
www.ekobrottsmyndigheten.se
Telefon 010-562 90 00

Kronofogden
www.kronofogden.se
Telefon 0771-73 73 00

Skatteverket
www.skatteverket.se
Telefon 0771-567 567

Byggföretagen
www.byggföretagen.se
Telefon 08-698 58 00

https://id06.se/
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning
https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/firmateckning-1.3165
https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/03/Blatt_cirkular20181119A-1.pdf
http://www.av.se
http://www.bolagsverket.se
http://www.ekobrottsmyndigheten.se
http://www.kronofogden.se
http://www.skatteverket.se
http://www.byggforetagen.se 


byggforetagen.se

Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för 
seriösa bygg-,  anläggnings- och special företag verksamma 

på den  svenska bygg marknaden. Våra medlemmar finns i alla 
 storlekar och verkar över hela landet.

Vi jobbar för att förbättra villkoren för våra egna 
 medlemsföretag och bygg- och  anläggningsbranschen i stort. 

Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder.


