
SVERIGES ADVOKATSAMFUND  Cirkulär nr 25/2022 
Generalsekreteraren 
 
 
Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund 
 
Inför fakturering av årsavgift och serviceersättning 2023 
 
Fakturering av avgifterna kommer att ske i början av 2023, med utgångspunkt från de 
uppgifter som finns registrerade i Advokatsamfundets matrikel per den 1 januari 2023. 
 
För att felaktig fakturering ska undvikas är det viktigt att alla uppgifter om medarbetare 
och advokatbyråer som finns i registret per den 1 januari 2023 är korrekta. 
 
Om advokatbyrån får nya medarbetare, eller om medarbetare slutar på byrån eller byter 
byrå, måste detta anmälas till Advokatsamfundet, så att underlaget för faktureringen kan 
baseras på korrekta uppgifter. 
 
Ändringar i och tillägg till uppgifterna i registret görs direkt via samfundets webbplats: 
www.advokatsamfundet.se/Matrikel/Mina-uppgi�er/ 
 
Dina egna uppgifter finns på webbplatsen under ”Mina sidor”. Logga in med 
personnummer och personligt lösenord. Personnumret ska anges i formatet 
ÅÅMMDD-XXXX. Klicka sedan på ”Mina sidor” – ”Mina uppgifter”, därefter på 
”Ändra/Lägg till uppgifter”, och följ anvisningarna på sidan för att ändra uppgifterna. 
 
Ändringar i medarbetares uppgifter görs av innehavare, delägare och byråadministratörer 
genom att klicka på ”Mina sidor” – ”Personer” efter inloggning med personnummer och 
personligt lösenord. Klicka på respektive medarbetares namn för att se de registrerade 
uppgifterna. Klicka på ”Ändra/Lägg till uppgifter” och följ anvisningarna på sidan för att 
ändra uppgifterna. 
 
Advokatbyråns uppgifter finns på webbplatsen under ”Mina sidor” – ”Kontor”. 
Innehavare, delägare och byråadministratörer kan själva administrera uppgifter om 
advokatbyrån efter att ha loggat in med personnummer och personligt lösenord. Klicka på 
”Mina sidor” – ”Kontor” och därefter på kontorets namn för att se de registrerade 
uppgifterna. Klicka på ”Ändra/Lägg till uppgifter” och följ anvisningarna på sidan för att 
ändra uppgifterna. 
 
Observera att det är ändringens eller tilläggets ikraftträdandedatum som styr från och med 
vilket datum ändringen eller tillägget gäller. Om exempelvis en advokat slutar per 
årsskiftet, ska ikraftträdandedatum sättas till den 31 december 2022, inte till den 1 januari 
2023. 
 
Vänligen se till att ändringar är inlagda i matrikelregistret senast den 31 december 2022. 
 
För ytterligare instruktioner, se de följande länkarna. 
 

https://www.advokatsamfundet.se/Matrikel/Mina-uppgifter/


Instruktion för att ändra egna uppgifter: www.advokatsamfundet.se/Matrikel/anvisningar-
dina-uppgi�er/ 
 
Instruktion för medarbetares uppgifter: www.advokatsamfundet.se/Matrikel/Anvisningar-
for-at-kontrollera-och-andra-uppgi�erna-om-medarbetare-i-Advokatsamfundets-
matrikeldatabas/ 
 
Instruktion för byråuppgifter: www.advokatsamfundet.se/Matrikel/Anvisningar-for-at-
kontrollera-och-andra-uppgi�erna-om-byra-i-Advokatsamfundets-matrikeldatabas/ 
 
 
 
Stockholm den 16 december 2022 
 

 
Mia Edwall Insulander 
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