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SKAFFA ORGANISATIONSNUMMER
TILL DIKNINGSFÖRETAGET?
Sedan 1 juli 2000 kräver Postgirot, Bankgirot och bankerna, att
juridiska personer har ett organisationsnummer, när de vill
öppna konton. Detta har medfört problem för äldre
torrläggningsföretag, som i några fall inte kunnat få eget
organisationsnummer. Men det finns lösningar - här är några
förslag till hur företagen kan göra.
Vad är organisationsnummer?

Organisationsnumret är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer, vilket infördes 1975.
Numret behövs för att bl.a. underlätta det allt större informationsutbytet mellan företag liksom
mellan företag och myndigheter. Numren tilldelas av sju myndigheter; bl.a. får vattenförbund sina
organisationsnummer av Länsstyrelsen, medan samfällighetsföreningar och vägföreningar får sina
nummer av Lantmäteriet. Problemet är att företag eller samfälligheter, som bildats enligt
dikningslagen från 1879 och vattenlagen från 1918 inte nämns eller likställs med dessa kategorier
och därför inte fatt organisationsnummer. - I lagen (197 4: 17 4) om identitetsbeteckning för
juridiska personer m.fl. står det i § 2, att organisationsnummer ska fastställas för juridiska personer,
som ansöker om det, säger skattejuristen Mauritz Toll vid skattemyndigheten i Jönköping.
Torrläggningsföretagen är ju juridiska personer, så de ska få sina organisationsnummer efter
ansökan hos de lokala skattekontoren.

Ansökan om organisationsnummer

Det finns inget formellt krav på hur en ansökan ska se ut, men det här bör framgå:
• företagets namn
• ansökan om organisationsnummer enligt lagen 1974:174
• att den juridiska formens kod är 98 (=övriga svenska juridiska personer bildade enligt
särskild lagstiftning)

•
•

styrelsens ledamöter med personnummer enligt utdrag ur Länsstyrelsens föreningsregister
protokollsutdrag, som visar att personen i fråga har fått i uppdrag av företaget att ansöka
om organisationsnummer.

- Företaget förs sedan in i skattedatabasen, förklarar Mauritz Toll vidare. Det innebär, att det bl.a.
kommer ·att få deklarationsblanketter varje år. Även om företaget inte haft någon skattepliktig
omsättning, måste deklarationen fyllas i med respektive nollor och skickas in - annars riskerar man
förseningsavgift på 500 eller i värsta fall 2 000 kronor.
För torrläggningsföretagets deklaration torde främst inkomstkällan kapital vara intressant. Det finns
ju ofta pengar på ett konto, som ger ränta varje år. Juridiska personer betalar 28 % skatt från första
kronan av ränteinkomster. Eventuell förmögenhet över 25 000 kronor beskattas med 0, 15 %.
Skattebelopp under 25 kronor behöver man dock inte betala. Bankerna har ingen skyldighet att
betala in preliminär skatt för räntan på juridiska personers konton. För att göra det lite enklare, kan
torrläggningsföretaget avtala med banken, att den ändå gör det.

Via ideell förening

"Kila-Flatö dikningsföretag från 1950" i Bohuslän löste problemet genom att först bilda en ideell
intresseförening, som skattemyndigheten sedan tilldelade eget organisationsnummer.
- I "Kila-Flatö Dikningsföretags ideella intresseförening" ingår bara ledamöterna i "moderföretagets"
– dikningsföretagets - styrelse, berättar ordförande Sören Eriksson. Vi har fastställda stadgar, där det
framgår, att föreningens enda uppgift är att "ombesörja dikningsföretagets administrativa och
ekonomiska förvaltning".

Via personligt konto

En tredje metod är, att en styrelseledamot i eget namn öppnar ett konto åt företaget. Då hamnar
torrläggningsföretagets ev. ränteinkomst med 30 % preliminärt skatteavdrag och förmögenhet varje
år i dennes deklaration, vilket dock är enkelt att ändra. Problem kan dock uppstå för företaget, när
kontoinnehavaren avgår, flyttar eller avlider.
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