
När du lämnar moms- och arbetsgivardeklarationer  
via skatteverket.se kan du

•  lämna dem när det passar dig – du behöver inte vänta på att få hem dina deklarationsblanketter 
• få hjälp med uträkning och summering
• få en omedelbar kvittens på att deklarationerna har kommit in
• få momspengarna tillbaka snabbare. 

I tjänsten finns vissa inbyggda kontroller som hjälper dig att göra rätt från början. Här kan du också 
ändra i tidigare lämnade deklarationer.

Du hittar tjänsten på www.skatteverket.se/momsocharbetsgivardeklarationer.

Vem kan använda tjänsten

Enskild firma

Har du en enskild firma och en e-legitimation kan du redan nu använda tjänsten för att lämna dina 
moms- och arbetsgivardeklarationer.

Bolag eller ekonomisk förening
Om moms- och arbetsgivardeklarationer ska lämnas av firmatecknare i ett bolag eller en ekonomisk 
förening har du automatiskt behörighet för ditt företags räkning om du är registrerad hos Bolagsverket 
som vd eller ensam firmatecknare.

Om du inte är registrerad som vd eller ensam firmatecknare hos Bolagsverket måste du först registreras 
hos Skatteverket. Det gör firmatecknaren i tjänsten Ombud och behörigheter på 
www.skatteverket.se/ombudochbehorigheter. När registreringen är godkänd får du en bekräftelse på 
detta och du kan då börja använda tjänsten.

Vill du att någon annan ska lämna dina eller företagets deklarationer?
Om någon annan hjälper dig med ekonomin kan du lägga till den som behörig person i tjänsten Ombud 

och behörigheter. Då kan den personen lämna in dina deklarationer och även ha koll på ditt skatte-
konto via tjänsten Skattekonto. Du hittar tjänsten på www.skatteverket.se/ombudochbehorigheter.

Testa tjänsten

Du hittar tjänsten på www.skatteverket.se/momsocharbetsgivardeklarationer. Du kan enkelt testa 
tjänsten utan att logga in.

Lämna dina moms- och 
arbetsgivardeklarationer 
på skatteverket.se
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För att logga in behöver du en e-legitimation

För att använda tjänsten behöver du en e-legitimation, t.ex. BankID. Har du 
ingen e-legitimation kan du enkelt få en via din bank eller Telia. Mer information 
hittar du på www.skatteverket.se/e-legitimation.


