
Suomi.fi-fullmakter
Hur kan jag begära fullmakt för ett företags räkning?



Med en begäran om fullmakt begär du i ditt företags namn om rätt att uträtta ärenden för en annan persons eller ett 
företags räkning. Begäran om fullmakt ändras till en gällande ärendefullmakt först när mottagaren av begäran har bekräftat 
den.

Du kan begära fullmakt för ett företags räkning om

• du i handelsregistret anges som företagets verkställande direktör eller ställföreträdare för den verkställande direktören

• du i handelsregistret anges som företagets namntecknare med rätt att representera företaget ensam

• du i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är registrerad som enskild näringsidkare

• någon av ovan nämnda har gett dig rätten att befullmäktiga andra personer i företagets namn att uträtta ärenden det 
här företagets räkning utifrån de fullmakter de fått (representantens fullmaktsrätt).

Observera att en prokura är en personlig rätt att representera företaget. En prokurist kan inte överlåta prokuran på annan. 
Därför kan en prokurist begära fullmakter för ett företags räkning i Suomi.fi-fullmakter endast om han eller hon har 
representantens fullmaktsrätt.

Om du använder Suomi.fi-fullmakter för ett företags räkning men inte använder tjänsten på två timmar måste du välja att 
uträtta ärenden för ett företags räkning på nytt.



Hur kan jag begära fullmakt för 
ett företags räkning?

Identifiera dig i Suomi.fi med ditt 
personliga identifieringsverktyg, det 
vill säga som dig själv.





Välj att uträtta ärenden för ett företags 
räkning och välj det företag för vars 
räkning du vill uträtta ärenden. När du 
vill uträtta ärenden för ett firmanamns 
räkning ska du också välja företag.





Du begär fullmakten i fyra steg.



Steg 1: Välja parter

När du begär fullmakt för ett företags räkning 
är företaget den befullmäktigade. FO-numret 
och företagets namnuppgifter hämtas 
automatiskt från handelsregistret och FODS.

Fullmaktsgivaren är den person för vars 
räkning du begär rätten att uträtta ärenden.

• När du begär fullmakt av en person ska 
du fylla i personens efternamn, för- eller 
tilltalsnamn och personbeteckning. Den 
person du skickar begäran om fullmakt åt 
måste ha fyllt 18 år och vara myndig. Om 
du vill kan du begära fullmakt av flera 
personer på en gång.

• Om du begär fullmakt av ett företag ska 
du fylla i dess FO-nummer. Du kan också 
söka företaget utifrån namnet. Om du vill 
kan du begära fullmakt av flera företag på 
en gång.



Om du begär fullmakt av flera personer 
eller företag på en gång skickas samma 
begäran om fullmakt till dem alla: 
det företag du representerar är den 
befullmäktigade, alla fullmaktsgivarna ger 
ditt företag rätt att uträtta samma 
ärenden och fullmakten har samma 
giltighetstid.



Steg 2: Välja fullmaktsärenden

Välj önskat fullmaktsärende på listan genom att klicka på 
ärendets namn. Du kan bläddra i listan eller söka 
fullmaktsärenden utifrån namnet eller ett ord som 
förekommer i beskrivningen, ärendekategorin eller e-
tjänstens namn. Se beskrivningen av ett fullmaktsärende för 
att kontrollera vad det företag du representerar kan göra för 
den befullmäktigades räkning med varje fullmakt.

Du kan välja flera fullmaktsärenden eller en hel 
ärendekategori på en gång. Du måste välja minst ett 
fullmaktsärende innan du kan gå vidare. Nere på sidan ser 
du vilka fullmaktsärenden du valt och där kan du också ta 
bort fullmaktsärenden.

Om det fullmaktsärende du valt använder en specifikation av 
fullmakten kan du vid behov avgränsa eller rikta fullmakten 
till att gälla exempelvis endast vissa enheter eller 
avdelningar inom en organisation innan du går vidare. Varje 
organisation som använder Suomi.fi-fullmakter bestämmer 
själv om specifikationen är i bruk i dess tjänster. Använd 
specifikationen endast om du har fått anvisningar för 
användningen. Det är inte obligatoriskt att använda 
specifikationen, så du kan ge en fullmakt också utan den.



Steg 3: Fastställa giltighetstiden

Start- och slutdatum ska alltid 
fastställas för fullmakten.

Du kan antingen ange den begärda 
fullmaktens giltighetstid som datum 
eller välja giltighetstiden 1, 5, 15, 20 
eller 25 år. Fullmakten som du begär 
kan gälla minst ett dygn och högst upp 
till 25 år.



Steg 4: Bekräfta fullmakten

Kontrollera att uppgifterna i begäran om 
fullmakt är rätt:

• Vem är fullmaktsgivare, det vill säga ger dig 
rätt att uträtta ärenden för sin räkning.

• Ditt företag är den befullmäktigade, det vill 
säga kan uträtta ärenden för 
fullmaktsgivarens räkning.

• För vilka ärenden begär du fullmakt att 
uträtta ärenden för fullmaktsgivarens 
räkning.

• Är den giltighetstid du har angett för 
fullmakten rätt, det vill säga tiden då 
fullmakten börjar och slutar gälla.

Om du vill ändra uppgifterna innan du bekräftar 
begäran om fullmakt kan du gå bakåt ett steg i 
taget.



När du skickar en begäran om fullmakt, 
förmedlas den vidare i Suomi.fi-
fullmakter till mottagaren för att bli 
bekräftad.

• Om mottagaren av en begäran om 
fullmakt har tagit i bruk Suomi.fi-
meddelanden får han eller hon 
information om den nya begäran 
om fullmakt i Suomi.fi-
meddelanden.

• Om mottagaren av en begäran om 
fullmakt inte har tagit i bruk 
Suomi.fi-meddelanden ska du själv 
informera mottagaren om begäran 
om fullmakt.

För att fullmakten som du har begärt 
ska träda i kraft från och med det 
angivna startdatumet måste 
mottagaren bekräfta den.



Suomi.fi-fullmakter
Vad ska mottagaren av en begäran om fullmakt
göra?



Vad ska mottagaren av en 
begäran om fullmakt göra?

Identifiera dig med ditt personliga 
identifieringsverktyg, det vill säga som 
dig själv. Välj att uträtta ärenden för ett 
företags räkning och välj det företag 
för vars räkning du vill uträtta ärenden. 
När du vill uträtta ärenden för ett 
firmanamns räkning ska du också välja 
företag.



Mottagaren av en begäran om fullmakt 
måste bekräfta en begäran om 
fullmakt för att den som skickat 
begäran ska ha rätt att uträtta ärenden 
för fullmaktsgivarens räkning.



Begäranden om fullmakt som tagits 
emot syns på sidan Begäran om 
fullmakter. Mottagaren måste antingen 
bekräfta eller förkasta begäran om 
fullmakt.



En bekräftelse innebär att fullmakten 
är i kraft från och med det angivna 
startdatumet. Du kan ändra 
fullmaktens giltighetstid innan du 
bekräftar den.

Ett förkastande innebär att fullmakten 
aldrig träder i kraft och att den tas bort 
från Suomi.fi-fullmakter.







Fullmaktsgivaren ser alla bekräftade 
begäranden om fullmakt på sidan 
Givna fullmakter och den 
befullmäktigade ser dem på sidan 
Erhållna fullmakter.



Alla instruktioner om Suomi.fi-fullmakter 
är tillgängliga Suomi.fi-webbtjänsten

www.suomi.fi/anvisningar-och-
stod/information-om-fullmakter

Suomi.fi-tjänster tillhandahålls av 
Befolkningsregistercentralen


