
Lathund ID06 Bolagsdeklaration, statusregelverk 2021-11-29 

Kontrollområde  OK  Observera  Ofullständig  Undersök  Varning  
F-skatt Finns   Statusen kan 

förekomma  
 Finns inte  

Företagsstatus  Ingen 
statuspåverkan  

17 möjliga utfall  Statusen kan 
förekomma  

11 möjliga utfall  7 möjliga utfall  

Företags- och 
organisationsform  

AB  
EF  
HB  
KB  

Alla övriga  Statusen kan 
förekomma  

  

Svenska 
momsregistret  

Registrerad+  
Kommuner  
Kommunförbund  
Region statlig 
myndighet  
Statliga enheter  

  Inte registrerad   

Svenska  
arbetsgivarregistret  

Registrerad och 
uppgift om 
anställda finns  

Registrerad i 
arbetsgivarregistret 
men inga anställda 
uppgivna 
 
eller 
 
Är inte registrerad i 
arbetsgivarregistret 
och redovisar inte 
heller några 
anställda 

Uppgift om 
registrering i 
arbetsgivarregistret 
saknas 

Inte registrerad 
men uppgift finns 
om anställda  
 
eller 
 
Är registrerad men 
det saknas uppgift 
om antal anställda 
 
eller 
 
Är registrerad och 
den senaste 
arbetsgivar-
deklarationen är 
noll, då anges 
senaste period när 
deklarationen 
översteg noll 

Har inte deklarerat 
några 
arbetsgivaravgifter men 
är fortfarande 
arbetsgivarregistrerade. 
Anges då de samtliga 
10 senaste arbetsgivar-
deklarationerna varit 0 

 

Företrädarkontroll 
på svenska AB  

Ingen negativ 
information 
finns  

 Statusen kan 
förekomma  

Negativ information 
finns på företrädare  

 

Skuldsaldo skatter 
och avgifter hos 
Kronofogden  

Inga eller ringa 
skuldsaldo,  
<2 kSEK, 
avseende 
allmänna mål 

Om företaget har 
skuldsaldo 
avseende allmänna 
mål mellan 2-25 
kSEK 
 

Statusen kan 
förekomma  

Om allmänna mål 
hos KFM överstiger 
25 kSEK och det 
totala skuldsaldot 
understiger 1 % av 
omsättningen eller 
högsta  
omsättningsintervall  

Om allmänna mål hos 
KFM överstiger 25 kSEK 
och det totala 
skuldsaldot hos KFM 
överstiger 1% av 
omsättningen eller 
högsta  
omsättningsintervall  



Skuldsaldo enskilda 
mål hos 
Kronofogden  

Inga eller ringa 
skuldsaldo, 
<5kSEK, 
avseende 
enskilda mål 

 

Om företaget har 
skuldsaldo 
avseende enskilda 
mål mellan 5-50 
kSEK 
 

Status kan 
förekomma  

Om enskilda mål 
hos KFM överstiger 
50 kSEK och det 
totala skuldesaldot 
understiger 1 % av 
omsättningen eller 
högsta  
omsättningsintervall  

Om enskilda mål hos 
KFM överstiger 50 kSEK 
och det totala 
skuldsaldot hos KFM 
överstiger 1 % av 
omsättningen  
eller högsta  
omsättningsintervallen  

Kontroll av krav för 
revisor  

Har revisor 
registrerad 
(uppgifter om 
lekmannarevisor 
anges inte)   

Saknar revisor och 
har ett förbehåll 
registrerat  

Statusen kan 
förekomma  

Saknar revisor trots 
lagkrav   

Revisor har lämnat på 
egen begäran  

Rating  Mycket låg risk 
till medelstor  
risk för insolvens  
inom 12 
månader  

7 möjliga utfall  Statusen kan 
förekomma  

Hög eller mycket 
hög risk för 
insolvens inom 12  
månader +10  
möjliga utfall  

11 möjliga utfall  

 


