Ändra näringsidkare
Enskild näringsidkare
851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Skicka till:

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

1. Nuvarande näringsidkarens
personnummer

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Företagsnamn

2. Nuvarande näringsidkare (innehavare)
Efternamn

Samtliga förnamn

Postadress

Postnummer

Postort

3. Ny näringsidkare (innehavare) Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.
Efternamn

Samtliga förnamn

Postadress

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefonnummer dagitd

Personnummer

Land (om bosatt utomlands)

4. Företagets nya adress
Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Kommun

Län

5. Övrigt

6. Nuvarande näringsidkarens underskrift Obs! Använd blå bläckpenna.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

7. Nya näringsidkarens underskrift Obs! Använd blå bläckpenna.

Bolagsverket 945 2017-02-23

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

8. Registreringsavgift Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende.
Betalt belopp

Datum

945
1 (2)

2 (2)

Information
Använd den här blanketten när en ny person ska ta över och driva din enskilda näringsverksamhet.
Använd blanketten Ändringsanmälan, nr 913 när du ska anmäla andra ändringar i ditt företag. Vi
skickar ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet.
I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan du kontrollera vad som händer med
ditt ärende och även betala registreringsavgiften. E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se.
1. Nuvarande näringsidkarens personnummer och företagsnamn
Fyll i personnummer och företagsnamnet.
2. Nuvarande näringsidkare (innehavare)
Fyll i person- och adressuppgifter för den nuvarande näringsidkaren.
3. Ny näringsidkare (innehavare)
Fyll i person- och adressuppgifter för den nya näringsidkaren. Fyll i e-postadress och telefonnummer så att vi
enkelt kan kontakta dig om vi har frågor. Vi registrerar inte e-postadressen eller telefonnumret i handelsregistret. Tänk på att vi i första hand skickar meddelanden till e-postadressen. Om du inte skriver någon epostadress skickar vi meddelanden med post.
Observera att det finns krav på att du som ska starta en enskild näringsverksamhet inte är i konkurs, har
näringsförbud eller har förvaltare enligt föräldrabalken.
Under 18 år

Den som har fyllt 16 år men inte 18 år får vara enskild näringsidkare om förmyndarna och överförmyndaren i
kommunen ger sitt tillstånd. Förmyndarnas och överförmyndarens tillstånd ska finnas i anmälan eller som en
bilaga.
Bosatt utomlands

Om den nya näringsidkaren inte har ett svenskt personnummer ska du istället fylla i ett samordningsnummer.
Samordningsnumret får du från Skatteverket. Skicka in en kopia av beslutet från Skatteverket. Skicka också in
pass eller annan id-handling (bestyrkt kopia) om du inte är folkbokförd i Sverige. Dessutom måste du som är
bosatt utanför EES anmäla en föreståndare i Sverige. Använd blanketten Föreståndare, nr 943.
4. Företagets nya adress
Fyll i den nya adressen här. Glöm inte att fylla i kommunen och länet. Om företaget och innehavaren har
samma adress, skriv innehavarens namn som c/o i fältet för företagets postadress. Detta för att handlingar från
oss ska komma fram till företaget. Om du vill ta bort den nuvarande e-postadressen och inte anmäla någon ny
skriv det på raden E-postadress. Observera att du alltid måste ändra adressen både direkt hos Bolagsverket
och hos Svensk Adressändring.
5. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter. Om du har en speciell kontaktperson i det här ärendet fyller du i hans eller
hennes person- och adressuppgifter här.
6. Nuvarande näringsidkarens underskrift
Den nuvarande näringsidkaren ska skriva under anmälan.
7. Nya näringsidkarens underskrift
Den nya näringsidkaren ska skriva under anmälan.

Bolagsverket 945 2017-02-23

8. Registreringsavgift
Skriv när och hur mycket du betalar. Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. På betalningen ska du skriva
företagsnamnet. När anmälan har kommit in till oss och fått ett ärendenummer kan du istället betala avgiften
på bolagsverket.se. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende. Vi betalar inte
tillbaka avgiften när vi har börjat arbeta med ärendet.

