
Organisationsnummer

Personnumret är en unik och enhetlig identitetsbeteckning för 
fysiska personer. Motsvarande identitetsbeteckning för myndigheter, 
företag m.fl. organisationer (i regel s.k. juridiska personer) kallas 
organisationsnummer. Det infördes år 1975. 

Ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer behövs bl.a. 
för att underlätta det allt större informationsutbytet mellan olika före-
tag och mellan företag och myndigheter. 

Lagbestämmelser 

Bestämmelser om organisationsnummer finns i lag 
om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. 
(SFS 1974:174 och senaste ändring SFS 2006:600). 
Enligt denna lag ska organisationsnummer fastställas 
för 

•  aktiebolag, europabolag och europakooperativ   
 med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk 
 förening och samfällighetsförening 

•  erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening  
 och annan allmän inrättning som enligt lag eller  
 annan författning står under offentlig tillsyn

• kommun, landsting, kommunalförbund och annat  
 organ för samverkan mellan kommuner, och

• registrerat trossamfund och dess organisatoriska  
 delar.

Organisationsnummer ska vidare fastställas för 
annan juridisk person om den juridiska personen 
eller statlig myndighet så begär. Detta gäller även 
enkla bolag, partrederier och utländska företags 
filialer. 

Skatteverket är tillsynsmyndighet och för register 
över tilldelade organisationsnummer. 

Beslut om tilldelat organisationsnummer överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol. 

Konstruktion 

Organisationsnummer består i likhet med person-
nummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid 
lägst en tvåa för att undvika förväxling med person-
nummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra. 
Tilldelat organisationsnummer ska vara bestående 
och unikt, d.v.s. numret följer den juridiska personen 
under hela dess existens och två identiska nummer 
förekommer inte. Utöver organisationsnumret åsätts 
en tvåsiffrig kod som anger juridisk form. 

Gruppnumret i kombination med den särskilda 
koden för juridisk form anger den nuvarande klassifi-
ceringen för juridiska personer m.fl. som används för 
taxerings- och avgiftsändamål.

Siffra  1  2  3  4  5  6   7  8  9  10

Anger  G  0  0  0  0  0    -  0  0  0  K

G = Gruppnummer

 0 = Ordningsnummer

K = Kontrollsiffra 

Observera att koden för juridisk form inte ingår i ett organisationsnummer. 
Man kan således inte utläsa den juridiska formen av enbart organisationsnumret.

SKV 709 utgåva 8



Vem tilldelar organisationsnummer? 

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet 
som registrerar den juridiska personen när den 
bildas eller när det annars finns anledning att införa 
organisationen i myndighetens register. De num-
mertilldelande myndigheterna framgår av följande 
uppställning: 

Bolagsverket

Aktiebolag 
Bostadsrättsföreningar
EEIG, Europeisk ekonomisk intressegruppering
Ekonomiska föreningar
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete 
– EGTS
Europabolag
Europakooperativ 
Kooperativa Hyresrättsföreningar
Handelsbolag 
Kommanditbolag 
Utländska företags filialer 
Bankaktiebolag 
Försäkringsaktiebolag 
Sparbanker 
Medlemsbanker
Bankfilial
Utländska bankers filialer 
Ömsesidiga försäkringsbolag 

Finansinspektionen 
Understödsföreningar

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
Arbetslöshetskassor 

Statistiska centralbyrån 
Allmänna försäkringskassor 
Hypoteksföreningar 
Kommunalförbund 
Landsting 
Offentliga korporationer och anstalter
Kommuner 
Regionala statliga myndigheter 
Statliga myndigheter 

Länsstyrelsen 
Vattenförbund 

Lantmäteriet 
Samfällighetsföreningar 
Vägföreningar
 
Kammarkollegiet

Registrerat trossamfund

Organisationsnummerregistret 

Skatteverket för ett centralt register över samtliga 
tilldelade organisationsnummer i hela landet. 

Förfrågningar om vem som har eller har haft visst 
organisationsnummer kan göras hos Skatteverket. 
Om det gäller en juridisk person som avregistrerats 
för mer än sju år sedan görs förfrågan hos Skatte-
verket, Applikationsstödsenheten, postadress 171 94 
Solna, telefonnummer 0771-778 778. 

I Skatteverkets centrala organisationsnummer-
register finns uppgift om 
•  organisationsnummer 
•  namn 
•  adress 
•  geografiska koder för säte (län och kommun) 
•  kod för juridisk form 
•  markering i förekommande fall för konkurs  
 eller likvidation 
•  tidpunkt för registrering och eventuell av-  
 registrering i organisationsnummerregistret 

OBS! Organisationsnummerregistret innehåller 
endast ovanstående uppgifter och saknar alltså upp-
gift om firmatecknare etc. 

Meddelanden om registrering m.m. 
Efter registrering i organisationsnummerregistret får 
alla registrerade ett meddelande om tilldelat organi-
sationsnummer. Ett meddelande skickas också ut 
vid avregistrering. Meddelandet innehåller uppgifter 
om organisationsnummer, namn, adress, geografiska 
koder, juridisk form och tidpunkt för registrering. 

Om meddelandet på något sätt är felaktigt ska du 
underrätta Skatteverket för att man där ska kunna 
föra in rätt uppgifter i organisationsnummerregistret. 

Anmälan om rättelse gör du lämpligen genom att 
skriva de rätta uppgifterna på meddelandet, som du 
sedan skickar till Skatteverket. En rad myndigheter 
får då automatiskt uppgift om ändring, t.ex. Försäk-
ringskassan, Vägverket och Lantmäteriverket. 

Skatteverket 
Enkla bolag 
Familjestiftelser 
Ideella föreningar 
Oskiftade dödsbon 
Partrederier 
Övriga stiftelser 



Kommentarer till vissa uppgifter 

Geografiska koder 
De geografiska koderna informerar om den juridiska 
personens säte (län och kommun). 

Kod för juridisk form 
För att kunna särskilja olika typer av juridiska per-
soner som ingår i organisationsnummerregistret 
finns uppgift om juridisk form. Om ingen juridisk 
form med säkerhet kan fastställas vid uppläggningen 
sätts koden 99. 

Koden för den juridiska formen ingår inte i organisa-
tionsnumret.

Tidpunkt för registrering respektive 
avregistrering 
Organisationsnummerregistret innehåller uppgift om 
tidpunkt för registrering respektive avregistrering i 
registret. 

Konkurs/Likvidationsmarkering 
Om den registrerade är försatt i konkurs eller lik-
vidation anges detta i registret. 

Bevis om tilldelat organisationsnummer 

Skatteverket utfärdar på begäran bevis om tilldelat 
organisationsnummer. Sådant bevis innehåller 
uppgifterna i Skatteverkets organisationsnummer-
register och accepteras bl.a. av banker, inskrivnings-
myndigheter m.fl. Beviset är avgiftsbelagt. 

Kod för juridisk form 
21  Enkla bolag 
22  Partrederier 
31  Handelsbolag, kommanditbolag 
32  Gruvbolag 
41  Bankaktiebolag 
42  Försäkringsaktiebolag
43 Europabolag
49  Övriga aktiebolag 
51  Ekonomiska föreningar 
53  Bostadsrättsföreningar
54  Kooperativ Hyresrättsförening
55 Europakooperativ och Europeisk gruppering för  
 territoriellt samarbete – EGTS 
61  Ideella föreningar 
62  Samfälligheter 
63  Registrerat trossamfund
71  Familjestiftelser 
72  Övriga stiftelser och fonder 
81  Statliga enheter 
82  Kommuner
83  Kommunalförbund 
84  Landsting 

85  Allmänna försäkringskassor
87  Offentliga korporationer och anstalter
88  Hypoteksföreningar 
89  Regionala statliga myndigheter 
91  Oskiftade dödsbon 
92  Ömsesidiga försäkringsbolag
93  Sparbanker 
94  Understödsföreningar 
95  Arbetslöshetskassor 
96  Utländska juridiska personer
98  Övriga svenska juridiska personer bildade enligt  
 särskild lagstiftning
99  Juridisk form ej utredd 

Upplysningar 

Ytterligare upplysningar lämnas av skattekontoret på 
orten. 

OBS! Anmälan om rättelser ska göras till respektive 
skattekontor, inte till Skatteverkets huvudkontor. 

Har ditt företag flyttat? 
Anmäl den nya postadressen. 

RING 020-97 98 99
eller gå in på 

www.adressandring.se 

OBS! För Bolagsverketbolag och andra företag som 
är registrerade på Bolagsverket ska anmälan om 
adressändring även göras dit. Blanketter för adress-
ändring hos Bolagsverket finns på deras webbplats 
www.bolagsverket.se. Ändringen är kostnadsfri. 
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Självbetjäning dygnet runt
Webbplats: www.skatteverket.se

Servicetelefon: 020-567 000

Personlig service
Skatteupplysning: 0771-567 567
Från utlandet: +46 8 564 858 70

Skatteupplysningens öppettider:
Måndag–torsdag kl. 8–19, fredag kl. 8–16


