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BOLAGSVERKETS REGISTER MOT PENNINGTVÄTT 

I Bolagsverkets register mot penningtvätt är företag och personer som 

bedriver viss typ av näringsverksamhet skyldiga att anmäla sig. Nedan lista 

visar de mer vanliga verksamhetstyper som är skyldiga att anmäla sig till 

registret: 

• Yrkesmässig handel med varor där det förekommer kontant betalning av 

varor på ett belopp som uppgår till 5 000 euro eller mer per transaktion, t.ex. 

bilhandlare, juvelerare, konst- och antikvitetshandlare. Beloppet omfattar 

både köp och försäljning. Värdet 5 000 euro kan gälla flera olika 

affärsuppgörelser som antas ha ett samband. 

• Bokförings- eller revisionstjänster som inte utförs av registrerat 

revisionsbolag 

• Skatterådgivning 

• Oberoende jurister som agerar åt kund vid t.ex. vissa finansiella 

transaktioner och fastighetstransaktioner 

• Bolagsmäkleri, bolagsbildningstjänster 

• Tillhandahållande av kontorshotell och postboxföretag 

• Förmedling, förvaring och handel med konsthantverk där transaktioner 

överstigande 10 000 euro förekommer 

Verksamheter som står under tillsyn hos andra myndigheter ska inte anmäla 

sig till Bolagsverkets register. Detta gäller bland annat registrerade 

revisionsbolag, fastighetsmäklare och advokater. 

Det ställs en hel del krav på verksamhetsutövare som är skyldiga att anmäla 

sig i Bolagsverkets register och som därmed omfattas av Lagen om åtgärder 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det gäller bland annat krav 

på interna rutiner och riktlinjer avseende riskbedömning och 

kundkännedom. Länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter och 

sanktionsavgifterna som dessa kan dela ut är höga. 

Om du misstänker att din verksamhet kan medföra skyldighet att registrera 

sig i Bolagsverkets register rekommenderar vi att du snarast undersöker 

saken vidare, gör en eventuell registrering i Bolagsverkets register samt 

sätter dig in i regelverket och de krav det ställer på dig som företagare. Vi på 

ess2 hjälper såklart gärna till att guida dig i detta. 

NYTT NYHETSBREV 
FRÅN ESS2 

Här kommer ett nytt 

nyhetsbrev från oss med lite 

smått och gott som kan vara 

bra för er att ha koll på.  

Ni är alltid varmt välkomna 

att kontakta er konsult här på 

ess2 om ni har några 

funderingar. 

 

 

 

 

 



 

VI TIPSAR OM ESS2-APPEN! 

Efter ett par års utvecklande och testande är vår egna kvittoapp nu så pass 

uppdaterad så vi kan erbjuda alla våra kunder möjlighet till en förenklad 

inlämning av kvitton och andra dokument. 

I appen kan ni lämna in kvitton, fylla i milersättning samt lämna in andra 

dokument till er konsult på ess2. För kvitton fyller ni i belopp och vad 

utlägget avser samt fotograferar kvittot. Ni behöver då inte lämna in de 

fysiska kvittona till oss på byrån, dessa sparar ni som bokföringsunderlag i 

original. För bolag med flera användare kan en attestfunktion användas. 

Det finns även möjlighet till att lämna in dokument. Det kan exempelvis vara 

ett bankkontoutdrag er konsult på ess2 saknat. Detta fotograferas då och 

sänds enkelt in direkt i appen.  

Appen laddar ni ner gratis där andra appar finns. Via appen kommer ni åt 

våra nyhetsbrev samt inloggning till Finsit rapportering. 

För kvitto, milersättning och dokumentinlämning krävs 

inloggningsuppgifter, för beställning av tjänsten kontakta er konsult hos oss. 

Effektivt för både er och oss! 

 

Kontakta oss 

ess2 redovisning & revision AB 

 

Sundsvallskontoret 

Besöksadress: 

Landsvägsallén 4 

Postadress: 

Box 874 

851 24 Sundsvall 

060-60 66 900 

 

Ångekontoret 

Besöksadress: 

Bankgatan 5 

Postadress: 

Box 86 

841 21 Ånge 

0690-125 70 

 

Stödekontoret 

Besöksadress/postadress: 

Gyllenvägen 1 

864 41 Stöde 

 

www.ess2.se 
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Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 

 Ess2 redovisning & revision AB  

 ess2redovisningochrevision 


