Överklagande av förseningsavgift
Till Förvaltningsrätten i Härnösand

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Skicka till:

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckteckna blanketten och skicka in den i
original. Läs mer på sidan 2.

1. Organisationsnummer

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Företagsnamn

2. Kontaktuppgifter
Förnamn och efternamn

Företagsnamn

Postadress

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefonnummer dagtid

Jag är ombud och har fullmakt

Jag är behörig företrädare

3. Vilket beslut överklagar du?
Referensnummer

Datum för beslut

4. Varför och på vilket sätt vill du att beslutet ändras?

5. Skickar du med några bilagor?
Nej

Fullmakt som visar att jag är ombud

6. Underskrift Obs! Använd blå bläckpenna.
Bolagsverket 750 2020-01-02

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Andra bilagor

750
1 (2)

2 (2)

Information

Använd den här blanketten när du vill överklaga en förseningsavgift. När du överklagar beslutet ska
du skriva till förvaltningsrätten men blanketten ska skickas till Bolagsverket.
I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan du kontrollera vad som händer med
ditt ärende. E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se.
1. Organisationsnummer och företagsnamn
Fyll i organisationsnummer och företagsnamnet för det företag som beslutet gäller.
2. Kontaktuppgifter
Fyll i person- och adressuppgifter om den som är kontaktperson i ärendet.
En behörig företrädare kan vara en styrelseledamot, styrelsesuppleant, firmatecknare eller den verkställande
direktören.
3. Vilket beslut överklagar du?
Fyll i uppgifterna om det beslut som du överklagar.
4. Varför och på vilket sätt vill du att beslutet ändras?
Fyll i vaför och på vilket sätt du vill att vi ändrar beslutet eller efterger avgiften.
Mer information om ändring, eftergift och överklagande av förseningsavgifter hitttar du på bolagsverket.se.
5. Skickar du med några bilagor?
Markera om du skickar med några bilagor. Om du skickar med en fullmakt ska den vara i original och skrivas
under av företagets firmatecknare.
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6. Underskrift
En behörig företrädare ska skriva under överklagandet.

