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Utkom från trycket
den 10 juli 2001

utfärdad den 28 juni 2001.
Regeringen föreskriver att 3, 10 och 22 §§ förordningen (1984:692) om
det allmänna företagsregistret skall ha följande lydelse.
3 §1 I 2 § 3 avses sådana fysiska personer eller dödsbon
1. som hos en skattemyndighet har registrerats för mervärdesskatt enligt
3 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483),
2. som enligt 5 kap. 1 § skattebetalningslagen skall göra skatteavdrag,
dock inte
– sådana enskilda arbetsgivare eller dödsbon som bara har arbetstagare
som är anställda för arbete i arbetsgivarens eller dödsboets hushåll
– enskilda arbetsgivare som i beskattningsdatabasen enligt lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet har antecknats som tillfälliga arbetsgivare eller som annars inte
bedriver någon näringsverksamhet,
3. som efter särskild debitering enligt 11 kap. 3 § skattebetalningslagen
skall betala F-skatt eller särskild A-skatt för inkomst av näringsverksamhet
enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
10 §2 För det allmänna företagsregistret skall på begäran lämnas uppgifter
till Statistiska centralbyrån från nedan angivna register enligt följande:
1. Beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
– organisations- eller personnummer
– fysisk persons namn
– firma samt markering om det finns flera firmor
– juridisk form
– län och kommun där styrelsen har sitt säte eller – i fråga om handelsbolag och enskild näringsidkare – där bolagets huvudkontor är beläget eller näringsidkaren är folkbokförd
– postadress
– antal anställda hos den som har nyregistrerats i beskattningsdatbasen
– besöksadress
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– markering om den registrerade driver sin verksamhet på flera arbetsställen
– binäringar jämte tilläggsnummer och verksamhetsbenämning, om sådan
finns, i fråga om den som har registrerats som redovisningsskyldig för mervärdesskatt
– huvudnäringsgren
– tidigare organisations- eller personnummer (vid ombildning och vissa
överlåtelser)
– statusmarkeringar
– tidpunkt för registrering av uppgifterna
2. Patent- och registreringsverkets aktiebolagsregister
– aktiebolags bifirma eller parallellfirma
3. Patent- och registreringsverkets handelsregister
– enskild näringsidkares eller handelsbolags bifirma eller parallellfirma
4. Lantbruksregistret vid Jordbruksverket
– uppgifter som skall registreras om den som driver jordbruk, skogsbruk,
trädgårdsodling eller som håller djur
5. Skogsstyrelsens register
– uppgifter om fastighets- och ägarförhållanden
22 §3 Den som hos Riksskatteverket eller en skattemyndighet begär att få
uppgifter ur beskattningsdatabasen för ett sådant ändamål som avses i 4 §
och som lika väl kan tillgodoses genom det allmänna företagsregistret skall
hänvisas till detta register.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Håkan Färm
(Justitiedepartementet)
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