
 
Från: Joche Svavarsson <joche@grb.se> 
Skickat: 2012-10-08 13:51:01 
Till:  <kassaregister@skatteverket.se> 
Ämne: Sv: Skatteverkets föreskrifter  
Hej!  
   
Jag skulle vilja ha ett litet förtydligande på SKV M 2012:07  28§  
   
Ifall vi har en butik som har det juridiska namnet är t.ex.:  
   

- >Butiken på hörnet i Göteborg AB  
   
>Och på kvittot står det  
   

- Butiken på hörnet  
 
Enligt bolagsverket står det : ”Även kallat  Butiken på hörnet AB”  
   
VAD SKALL STÅ PÅ KVITTOT ?????  

- Butiken på hörnet  
- Butiken på hörnet AB  
- Butiken på hörnet i Göteborg  
- Butiken på hörnet i Göteborg AB    

 

Med vänliga hälsningar 

        Joche 
 

 
 
  Gamlestadsvägen 2, B27 
    415 02 GÖTEBORG 
         joche@grb.se 
           www.grb.se 
  Telefon: 031 – 49 70 00 
 

Samarbetspartner / Återförsäljare 

 

      

  
Innehållet i detta e-postmeddelande är konfidentiellt och avsett endast för adressaten. All spridning, kopiering eller utnyttjande av innehållet är förbjuden. Om 

detta meddelande av misstag gått till fel adressat, vänligen radera det ursprungliga meddelandet och underrätta avsändaren via e-post. 
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is obtained only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of 
this e-mail is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please delete the original message and notify the sender by e-mail. 
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From: kassaregister@skatteverket.se [mailto:kassaregister@skatteverket.se]  

Sent: Monday, October 08, 2012 2:37 PM 
To: joche@grb.se 

Subject: Sv: Skatteverkets föreskrifter ID:12MBSKV825452 

 

Hej! 
Det fullständiga juridiska namnet ska stå på kvittot, dvs "Butiken på hörnet i Göteborg AB". 
Om du hade drivit butiken som enskild firma så skulle det stå ex.vis "Joachim Andersson" och ditt personnummer. 
Dock får det också på kvittot stå "butiken på hörnet" om man vill det. 
 
Det är grund för att ta ut avgift om 10 000 kronor om man inte har det fullständiga juridiska namnet på kvittot. 
  
Mvh  
Tomas Skelte   
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