
           Ifyllnadsbeskrivning av ID06 Kontoansökan: 

 

1. Organisationsnummer för företaget som ansöker ex. 555555-2222 
2. Företagets Juridiska Namn – vänligen fyll i det namn som står på registreringsbeviset. 
3. Telefonnummer till företaget som ansöker om ID06 konto 
4. Postadress till Erat företag, till denna adress kommer all fortsatt kommunikation och korten att 

skickas. 
5. Företagets Postnummer 
6. Företagets Postort 
7. Adressen på företagets Webbsida  
8. Firmatecknare: Här skall den som tecknar företaget och är ansvarig för denna ansökans namn 

fyllas i. 
9. E-post till ansvarig firmatecknare ovan, hit kommer användarnamn och lösen att skickas. 
10. Faktureringsadress: Företagets Juridiska Namn om annan än ovan. 
11. Faktureringsadress: Företagets postadress om annan än ovan. 
12. Faktureringsadress: Företagets postnummer om annan än ovan. 
13. Faktureringsadress: Företagets postort om annan än ovan. 
14. Tryck på VÄLJ knappen för att bifoga Erat registreringsbevis från bolagsverket 

(detta använder vi på Angeno för att säkerställa att företaget uppfyller de krav som ID06 
reglerna ställer.) 

15. Tryck på VÄLJ knappen för att bifoga Erat F-skattebevis 
(detta använder vi på Angeno för att säkerställa att företaget uppfyller de krav som ID06 
reglerna ställer.) 

16. Sätt kryss här ifall Ni önskar hjälp med att beställa registreringsbevis från bolagsverket. 
17. Tryck på VÄLJ knappen för att bifoga Er Logga om Ni önskar den på Erat ID06  

behörighetskort. Loggan måste vara av filformat jpg, eps eller pdf och av god kvalitet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Delegering önskas skall delegeringsfälten fyllas i, dessa personer äger då rätt att beställa samt 
administrera ID06 Behörighetskort enligt ID06 regler. 

18. Personnummer på personen som delegeringen gäller. 
19. Personens för och efternamn som delegeringen gäller. 
20. Telefonnummer till personen som delegeringen gäller. 
21. Mobilnummer till personen som delegeringen gäller. 
22. Företagsnamn till personen som delegeringen gäller 
23. Postadress till företaget som delegeringen gäller. 
24. Postnummer till företaget som delegeringen gäller. 
25. Postnummer till företaget som delegeringen gäller. 
26. E-post adress till personen som delegeringen gäller. 

Har man önskemål om fler personer skall punkt 18-26 fyllas i på alla de delegerade personerna 

 

När Ni fyllt i alla fält, trycker Ni på SKICKA DOKUMENT knappen och era uppgifter skickas till oss 
på Angeno Business Solutions AB.  

 

Vi kontrollerar att Ni uppfyller alla krav och att alla uppgifter ser rätt ut och skickar sedan över en 
ID06 Kontoansökan för underskrift av Firmatecknare till Er. När Ni får denna per post är det viktigt att 
Ni kontrollerar att alla uppgifter stämmer, och att alla firmatecknare signerar dokumentet. 

 



 

 

 

När firmatecknaren signerat (ifall fler måste alla firmatecknare signera dokumentet) dokumentet 
skickar Ni det per post till: 

 

Angeno Business Solutions AB 

 

175 72 Järfälla 

 

Märk gärna Er försändelse med ID06.  

 

När vi mottagit Er påskrivna kontoansökan börjar vi arbetet med att lägga upp Er som användare.  

Dessa användaruppgifter skickas sedan ut via de E-postadresser Ni angivit i Er ansökan. 

När Ni mottagit denna e-post kan Ni sedan logga in via Angeno Business Solutions ID06 
Beställningsportal och börja beställa Era ID06 Behörighetskort. 

 

Har Ni frågor eller funderingar gällande Eran ansökan är Ni hjärtligt välkomna att höra av Er till oss 
då vi finns till Erat förfogande. Vi nås på id06@angeno.se eller på 08-760 93 90. 

 

Vi ser fram emot ett nära samarbete tillsammans med Er.  

 


