
  Redogörelse för inkomst från företag 
 
 

PERSONUPPGIFTER Företagarens för- och efternamn 
 

Personbeteckning 

Företagarens make/maka, för- och efternamn 
 

Personbeteckning 

FÖRETAGETS 
GRUNDUPPGIFTER 

Företagets namn enligt handelsregistret eller näringsanmälan 
 

Företagets verksamhetsområde 
 

Adress 
 

Telefon Hör företagaren till andra företag (separat utredning 
måste ges om varje företag)                ja           nej 

Företagsverksamhetens startdatum Infört i handelsregistret FO-nummer 
 

Företagsform                            privatföretagare eller yrkesutövare 
                                                    kommanditbolag 
                                                    öppet bolag 
                                                    aktiebolag 
                                                    annat, vad  

Bokförarens namn 
 

Telefon 

FÖRETAGETS 
ÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Aktieägarnas eller bolagsmännens namn Ägande % Ställning i 
företaget  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Företagsverksamheten är  
 
huvudsyssla          
bisyssla 

I företaget arbetar   
 
                    
                   personer 

Maken/makan arbetar i företaget 


ja               nej 

 

NYSTARTAT 
FÖRETAG 
 
Bifoga intyg 

 
Etableringsanmälan gjord, uppskattad beskattningsbar inkomst € _________ för tiden __________ 
 
Har sökanden sökt förskottsdebetsedel? 
nej             ja                            uppskattade förvärvsinkomster € __________________ 
 
Får sökanden företagsstöd av arbetskraftsbyrån (startpeng) 


nej         ja, för tiden ____________ - ____________ €/dag _______________ 
 
Får sökanden företagsstöd från annat håll? 
nej         ja, för tiden ___________ - ___________ €/dag ______________ 

 
 

BESKATTNINGS- 
UPPGIFTER 
 
Bifoga 
beskattningsbeslut 

 
Senaste _________ fastställda beskattningens   
 
Förvärvsinkomst €   ____________ 
 
Övriga €                     ____________ 
 
Kapitalinkomst €      ____________ 
 
Övriga €                 __________ 
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INKOMST FRÅN 
FÖRETAGET 
 
Bifoga som bilaga resultat- 
och balansräkning från den 
senaste räkenskapsperioden, 
specifikation av fasta utgifter 
samt mellanbokslut, om 
sådan finns till förfogande 

Inkomstuppgifterna baseras på 
godkänt bokslut 

För tiden 

 Sökande €/mån Makan/maken €/mån 

Löneinkomster, brutto 
 

  

Beskattningsvärdet på naturaförmåner:   

- Bil 
 

  

- Mat 
 

  

- Telefon 
 

  

- Lägenhet 
 

  

Övriga arvoden 
 

  

 
 

  

Hyresinkomster 
 

  

Ränteinkomster 
 

  

Dividendinkomster 
 

  

Övriga inkomster 
 

  

Skogsinkomst / areal   

I vilken kommun/i vilka kommuner  
 

  

Dagpenning under ifrågavarande tid 
 

  

Kilometerersättning under 
ifrågavarande tid 

  

Privatuttag under ifrågavarande tid 
 

  

Placeringar i företaget 
 

  

 
 

  

FÖRETAGARENS LÅN 
OCH SKULDER TILL 
FÖRETAGET  

 Vid början av 
räkenskapsperioden € 

Vid slutet av 
räkenskapsperioden € 

Lån till företaget 
 

  

Skulder till företaget 
 

  

Företagets kontantkassa 
 

  

Företagets eget fria kapital 
 

  

 

FÖRETAGARNES 
UNDERSKRIFT 
Intyg returneras inte 

Jag försäkrar att de uppgifter jag gett är riktiga och godkänner att uppgifterna granskas 
 
 
Datum /  Underskrift 

BOKFÖRARENS 
UNDERSKRIFT 

 
 
Datum / Underskrift 
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AKTIEBOLAG 

- löner, naturaförmåner 

- dividender 

- arvoden 

- stora utgifter (t.ex renoveringsutgifter) 

 

PRIVAT NÄRINGSIDKARE 

 Yrkesutövare (verkar med eget namn) 

- resultaträkning (från enkel bokföring) 

- intäkter samt utgifter 

- egen användning av material och tjänster 

 

 Affärsidkare (minst 2 arbetstagare) 

- resultaträkning och balans 

- intäkter och utgifter 

- uttag från kassa eller bankkonto för privatbruk 

- material och tjänster för eget bruk 

- hyra och vederlag för bostadslägenhet  

 

ÖPPET BOLAG ELLER KOMMANDITBOLAG  

- resultaträkning och balans 

- andelen av bolagets beskattningsbara resultat  

- löner samt arvoden  

- naturaförmåner: lägenhet-, bil-, telefon-, och måltidsförmån 

 

PRIVATUTTAG  

- företagets resultat och privattuttag 

 

SKOGSINKOMST 

- arealen måste anmälas 

- i vilken kommun / i vilka kommuner  




