
 

  
 

   

 

  
    

      
 

      
       

     
     

     
     

 
 

    

     
 

 
    

     
   

 
    

     
     

      
     

      
 

     

 
    

     
      

     
     

 
 

    

  
  

    

     
     

     
     

     
     

 

KONTANTBERÄKNING 

 Tillståndsenheten 
Du som söker tobakstillstånd ska kunna styrka din försörjning.  En kontantberäkning är till för att 
beräkna vilka kontanta medel du och din familj har haft tillgång till under tidsperioden 2018 till 2020 för 
att bekosta privata levnadskostnader. Du ska styrka posterna med bilagor. 
Observera att en blankett endast avser ett levnadsår. 

Inkomster/förmögenhetsförändringar Person 1 Person 2 Person 3 Bilaga 
Lön (netto, dvs efter avdrag av skatt) 
Egna uttag (från näringsverksamhet) 
Bidrag (social,-barn,-bostads,-studie) 
Ränteinkomster (från bank) 
Utdelningar (aktier) 
Försäljning av värdepapper (fonder, 
aktier) 
Försäljning av egendom (bostad, bil) 
Utbetalning från skattekonto 
(överskjutande skatt) 
Betalning från utlandet 
Uttag från sparkonto / minskning av 
sparande 
Lån (från bank) 
Lån (från privatpersoner) 
Övriga inkomster (t.ex. gåva) 
Totalt 
Totala inkomster i hushållet 

Utgifter/förmögenhetsförändringar Person 1 Person 2 Person 3 Bilaga 
Egna insättningar (i 
näringsverksamhet) 
Återbetalning av skulder 
Räntekostnader 
Inköp av värdepapper (fonder, aktier) 
Inköp av egendom (bostad, bil) 
Inbetalning till skattekontot 
(kvarskatt/restskatt) 
Bostadskostnad (hyra, månadsavgift, 
el, försäkringar mm) 
Betalningar till Kronofogden 
Betalning till utlandet 
Ökning av bankmedel (sparande) 
Övriga utgifter 
Totalt 
Totala utgifter i hushållet 
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