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Skaffa en VAT, affärsadress och personlig adress i UK 

Snabb och enkel registrering online. Adressen är aktiverad i regel dagen efter 
OBS! Man behöver INTE ha ett UK Ltd, du kan ha HK Ltd, svenskt AB osv. 

Personkonto kan man ha oavsett var i världen man bor… 

Gå direkt till registring för UK Post! 

 

Steg 1 = Välj Business Address 
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Steg 2 = Välj Dorset eller London 

 

 

 

Digital brevlåda, läs din post var du än befinner dig i världen! 

En fantastisk tjänst med massor av faciliteter som ingår. 
Vill du även ha en digital brevlåda i Sverige, Stockholm? 
Kontakta oss då på e-postadress enligt nedan   

mailto:ukpost@bolagsregistrering.nu?subject=UK%20Postadress
https://bolagsregistrering.nu/
https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=2409


 

ukpost@bolagsregistrering.nu www.bolagsregistrering.nu  Tel: 0855921323 

BOLAGSREGISTRERING.NU 

 

Steg 3 = Välj det alternativ som passar bäst 

 

PAYG = Pay As You Go – du betalar endast per mottaget brev 

 

LETTER = 10 – 100 – får du många brev, välj då alternativ efter det 
Är du osäker på vilket alternativ? Du kan alltid uppgradera efteråt! 
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Steg 4 = Betala per månad eller år.  

Du tjänar två månader på att betala 1 år 

 

 

 

Praktiskt: Alla i företaget kan läsa posten, OM de har inloggningsuppgifterna 

Självfallet kan du byta lösenord hur ofta du vill…  
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Steg 5 = Kontoinnehavare 

Ditt namn + e-postadress + din bostadsadress 

Bolagsuppgifter, bolagsnamn org nummer, osv. 

 

 

Är du VAT registrerad? Då markerar du Yes! Se nedan om VAT betalning 

EORI gäller om du importerar eller exporterar produkter  
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Steg 5 = Din födelsedata + telefonnummer 

Reason for… Anledning till varför du vill nyttja servicen… 
Ex: I travel a lot 

 

 

 

ORDERKONFIRMATION 
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Betala eller inte betala VAT 20% - Vad gäller? 

 
 

 

BETALNING Obs! Du betalar inte till BolagsRegistrering 
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INFORMATION 

För information om tjänsterna på svenska, besök BolagsRegistrering.nu 

REGISTRERING 
Registrera dig direkt online, gå till UP Post! 

EFTER DIN REGISTRERING 
Du får ett konfirmationsmail som bl a innehåller detta 
“ In order for us to comply with legal requirements and to deliver a secure service to our customers, we need to 

verify your identity. Please login to your account and upload the required documents if you haven't already 

done so in order to complete your sign up, you can use the link below for our guide to find out which documents 

we accept. Once uploaded, we aim to turn around all verifications within 24 - 72 hours (Mon to Fri).” 

HJÄLP?  
Vi kan hjälpa dig med registreringen, vi debiterar då 10 € 
Kontakta oss på e-postadress enligt nedan 
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