
Instruktion Kontroll av leverantörer  
Efter genomförd kreditupplysning via verktyget får du ett svar på bildskärmen. Svaret består av 

leverantörens namn, adress, en färgsignal (grön, gul eller röd) samt orsak till om annan färg än grönt 

angetts. 

• Grön = inga anmärkningar. Du kan välja leverantören.  

• Gul = det kan finnas anledning att titta närmare på leverantören. En gul signal innebär inte 

nödvändigtvis att de är olämpligt att anlita leverantören, utan att det finns information som 

behöver kontrolleras.  

• Röd = det kan finnas anledning att överväga att annan leverantör anlitas.  

Nedan följer en genomgång av de olika parametrarna som kontrolleras när du gör en upplysning via 

tjänsten. Nedan anges även vilka vidare kontroller du kan göra om du väljer att kontrollera 

leverantören ytterligare.  

Genomgång av parametrarna  
 

• Rating 

Rating används för att bedöma ett företags risk för att hamna i en situation där de inte längre 

kan betala sina skulder.   

 

Rating ska beaktas för att inte utsätta staden för onödiga risker och för att säkerställa leverans 

av god kvalitet.   

 

GRÖN  Rating som överstiger 40 Företag med medelrisk  

GUL Rating mellan 15 och 35  Företag med hög risk  

RÖD Rating under 15 Företag med mycket hög risk  

 

Om en leverantör har rating som understiger 40, kan man begära att de kommer in med utdrag 

från Creditsafe som visar orsaken till ratingen (rating motiveras med fem punkter av 

Creditsafe) samt underlag som visar att deras ekonomiska och finansiella ställning är sund.  

Underlaget kan bestå av aktuell balans- och resultaträkning, moderbolagsgaranti eller 

revisorsintyg. Därefter ska man ta ställning om leverantör kan anlitas eller ej.  

 

• F-skatt 

Du har rätt att kräva att leverantören är godkänt för F-skatt. Alla företagare som uppfyller 

grundläggande villkor har möjlighet att bli godkända för F-skatt, inklusive utländska företag.  

 

GRÖN  Företaget har F-skatt 

RÖD Företaget har inte F-skatt   

 

Om du köper tjänster från ett företag som inte är godkänt för F-skatt är du skyldig att göra 

skatteavdrag samt lämna kontrolluppgifter. Du ska även betala sociala avgifter om företaget 

inte är juridisk person.  

 

Om du vill veta mer om ett företags skatteregistrering (om de någon gång varit registrerade för 

F-skatt, när de registrerades för F-skatt eller om deras F-skatt blivit återkallad och varför) eller 

F-skatt generellt kan du kontakta Skatteverket på 0771-567 567. 

 

• Moms  



Företag som säljer momspliktiga varor och tjänster ska vara momsregistrerade och ta ut 

moms.  

 

GRÖN  Företaget är registrerad för moms 

GUL Företaget är inte registrerad för moms 

 

De allra flesta varor och tjänster är momspliktiga, det finns dock undantag såsom sjukvård och 

social omsorg. 

 

Om du vill veta mer om en viss vara eller tjänst är momspliktig kan du söka på Skatteverkets 

hemsida eller kontakta dem på 0771-567 567. 

 

• Arbetsgivaravgifter  

Den som betalar lön eller annan ersättning för arbete ska vanligtvis vara registrerad för 

arbetsgivaravgifter. Det gäller även för ägare av aktiebolag. 

 

GRÖN  Företaget är registrerad för arbetsgivaravgifter 

GUL Företaget är inte registrerad för arbetsgivaravgifter 

 

Om du vill veta mer om vem som behöver vara registrerad för arbetsgivaravgifter kan du söka 

på Skatteverkets hemsida eller kontakta dem på 0771-567 567.  

 

Du kan även använda deras tjänst ”Hämta Företagsinformation” på Skatteverkets hemsida. Då 

får du information, förutom ett företags skatteregistrering, även om beslutade 

arbetsgivaravgifter de tre senaste månader.  

 

Beslutade arbetsgivaravgifter avser i normalfallet de belopp som företaget själv har rapporterat 

till Skatteverket. Beslutet behöver dock inte innebära att avgifterna är betalda. Om du vill 

säkerställa att företaget även har betalat avgifterna kan du begära att de ska visa upp utdrag 

från sitt skattekonto.  

 

Arbetsgivaravgifter multiplicerat med tre motsvarar ungefär lön före skatt för alla anställda. 

Då kan en rimlighetsbedömning göras om företaget avlönar sina anställda på ett korrekt sätt.  

 

• Skuldsaldo Kronofogden  

Om företaget inte har betalat sina skulder eller avgifter i tid kan de hamna hos Kronofogden. 

 

GRÖN  Företaget har inget aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden  

GUL Företaget har ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden, 
dock mindre än 5 000 kr  

RÖD Företaget har ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden som 
överstiger 5 000 kr 

 

Skuldsaldo hos Kronofogden är ett tecken på att allting inte står rätt till, det kan bero på dålig 

likviditet eller slarv. Skuld i enskilda mål kan även vara resultatet av en tvist. Enstaka skulder 

behöver inte vara tecken på att företaget är oseriöst eller har dålig likviditet; även seriösa 

företag kan bli restförda i enskilda fall.  

 

Särskilt uppmärksamhet krävs när det gäller skulder till det allmänna eller till privatpersoner. 

Att ett företag är restförd är allvarligt, och kan tyda på att företaget har likviditetsproblem. Det 

ska dock alltid göras en bedömning i det enskilda fallet.    

https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/hamtaforetagsinformation.4.3810a01c150939e893f3e69.html


 

Om tjänsten visar att företaget har ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden kan du kontakta 

Kronofogden på 0771-73 73 00. Då kan du få veta: 

o Aktuellt skuldsaldo i allmänna mål (belopp och vad skulden avser) 

o Aktuellt skuldsaldo i enskilda mål (belopp och vem skulden är till för) 

o Tidigare restförda skulder hos Kronofogden  

 

• Utmätningsförsök  

Om den som är skyldig pengar inte kan betala kan Kronofogden göra ett utmätningsförsök, 

dvs ta hand och sälja egendom för den som är skuldsatt. 

 

GRÖN  Det finns inga utmätningsförsök inom de närmaste 24 månader 

RÖD Det finns utmätningsförsök gjord eller gjorda av Kronofogden inom de 
närmaste 24 månader 

 

 

• Revisionsberättelse  

Vissa bolag ska ta fram och lämna årsredovisning till Bolagsverket. När det gäller bolag med 

större omsättning ska årsredovisningen dessutom granskas av en extern revisor. En revisor 

lämnar rekommendation att antingen fastställa resultat- och balansräkningen eller inte. En 

revisor kan även anmärka om det finns väsentliga felaktigheter i hur bolaget har skötts.  

 

GRÖN  Revisorn tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställes samt att 
det inte finns några anmärkningar i den senaste årsredovisningen.   

RÖD  Revisorn avstyrker att resultat- och balansräkningen fastställes eller det 
finns anmärkning i den senaste årsredovisningen.   

 

Du kan kontakta bolaget och begära att ta del av årsredovisningen inklusive 

revisionsberättelsen. Anmärkningen tyder på att bolaget brustit i sina skyldigheter på så sätt att 

det inte är lämpligt att anlita dem. Det krävs dock en individuell bedömning i varje ärende. 

 

• Eget kapital  

I ett aktiebolag har företrädarna i normalfallet inget personligt betalningsansvar för bolagets 

förpliktelser. Därför finns det regler som ska skydda långivare till bolaget. T.ex. finns det 

bestämmelser vad som ska ske om eget kapital i aktiebolaget understiger 50 % av det 

registrerade aktiekapitalet.  

 

GRÖN  Eget kapital överstiger 50 % av aktiekapitalet 

GUL Eget kapital understiger 50 % av aktiekapitalet 

RÖD Eget kapital är negativt  

 

 

Om eget kapital understiger 50 % av aktiekapitalet innebär det att bolagets buffert (den delen 

av verksamheten som finansieras med egna och inte lånade medel) är låg. Om eget kapital är 

negativt innebär det att bolagets skulder överstiger tillgångarnas värde.  

 

Du kan be bolaget att visa att de har återställt det egna kapitalet.  


