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Innehåll

• Digital och säker 
tvåvägskommunikation

• Ny tjänst för att lämna 
Inkomstdeklaration 2 digitalt

• Ansökan omställningsstöd

• Nya skatteverket.se

• Bolagsverket informerar
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DIGG – myndigheten för digital förvaltning
digg.se

https://www.digg.se/


Svenskarna och internet
svenskarnaochinternet.se 

https://svenskarnaochinternet.se/


Digital och säker 
tvåvägskommunikation 

• En ny kundhändelse skapas på 
Mina sidor

• Enklare att besvara frågor, 
förslag till beslut, påminnelse 
och meddelande
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Ansökan om förlängt 
omställningsstöd

• Omställningsstödet utökas med 
perioderna maj och juni ‒ juli 2020

• Ansökan görs på Mina sidor

• Tjänsten öppnar 20 oktober 2020

• Ansökan ska göras senast 
30 november 2020
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Omställningsstödsombud

Omställningsstödsombud har rätt att
• Skapa ansökan om 

omställningsstöd

• Signera och skicka in ansökan 
om omställningsstöd

• Se status och resultat av ansökan 
om omställningsstöd
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Nyheter i e-tjänsten Ombud 
och behörigheter

• Användaren kan nu välja att 
avisera om fler behöver skriva 
under

• Tillgänglighetsanpassningar i 
e-tjänsten 

• Förbättrat visningen för 
skyddade personer i e-tjänsten
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Att tänka på  

Avregistrering/återkallelse av 
behörigheter
• Glöm inte att avregistrera dig 

som ombud 

• Tips – se över vilka behörigheter 
du har

skatteverket.se » Om oss » Press » Nyheter 
2020 » 2020-09-28 Skatteverket varnar för 

bedrägerier med ombudsregistrering 
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https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/skatteverketvarnarforbedrageriermedombudsregistrering.5.569165a01749e7ae789c62.html


Ny e-tjänst för ansökan om 
särskild inkomstskatt (SINK)

• Tjänsten kan användas av 
‒ den som är bosatt utomlands 

och arbetar i Sverige kortare tid 
än 6 månader

‒ får pension från Sverige

• En e-postadress behövs för att 
kunna skapa tillfällig inloggning

• För att minska handläggnings-
tiden är det viktigt att fylla i 
samtliga frågor i e-tjänsten 
korrekt
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Allt samlat

Dina händelser
• Aktivitet

• Status

• Dina viktiga datum
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Hösten 2020

Nytt från 
Bolagsverket



16%

22

Allt fler aktiebolag lämnar in sin årsredovisning digitalt. 
I början av hösten 2020 är siffran uppe i drygt 
16 procent. Att jämföra med 7 procent för helåret 2019. 

Läs mer: bolagsverket.se/digital-arsredovisning

https://www.bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning


• Från den 3 september visar vi 
OCR-nummer vid betalningar i våra 
e-tjänster.

• 12 december inför vi OCR vid alla 
betalningar av registreringsavgifter. 
Det innebär att om du inte betalar i 
en av våra e-tjänster ska du vänta 
på ett meddelande från oss med 
OCR-nummer och belopp innan du 
betalar. 

OCR vid betalningar av 
registreringsavgifter 
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Populära tjänster som ger överblick och kontroll
- appen och Mina sidor
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Mer information

• skatteverket.se

• Skatteupplysningen
telefon 0771-567 567

• Bolagsverket.se

skatteverket.se/infotraffar
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https://www.skatteverket.se/infotraffar
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