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Ansökan om bevis för
brittisk gränsarbetare
Migrationsverkets anteckningar

Dossiernummer

Signatur

Denna blankett ska användas av dig som är brittisk medborgare, som är bosatt i ett annat land och arbetar eller är
egenföretagare i Sverige, för att ansöka om bevis för att du är gränsarbetare.
Om alla uppgifter i ansökan är ifyllda och alla nödvändiga dokument är med blir väntetiden kortare. Glöm inte att skriva
under blanketten.
Om Migrationsverket beviljar din ansökan kommer du att få ett kort som bevis på din rätt som gränsarbetare i Sverige.
Mer information finns på www.migrationsverket.se

Jag ansöker om bevis om att jag är gränsarbetare

(UG)

1. Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Födelsedatum (år, månad, dag, ev. nummer)

Kön

Medborgarskap

Man

Kvinna

2. Adress i hemlandet
c/o

Gatuadress

Postnummer eller motsvarande

Ort

Land

Telefon

3. Postadress i Sverige
(Här kan du till exempel ange adressen till din arbetsgivare dit vi kan skicka brev till dig.)
c/o

Gatuadress

Postnummer eller motsvarande

Ort

4. Arbetsgivare
Namn arbetsgivare

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon
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Arbetstagare i Sverige
Skicka med kopior av följande dokument:
 pass eller brittiskt nationellt identitetskort
 anställningsbevis. Om anställningsbeviset är äldre än tre månader behöver lönespecifikation för den
senaste månaden bifogas. Anställningsbeviset ska innehålla uppgifter om
- arbetsgivarens namn, kontaktuppgifter (adress och telefonnummer)

US



arbetsgivarens organisationsnummer
lön
anställningens varaktighet (tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning)
arbetets omfattning, antal timmar per vecka
när anställningen inleddes.

handling som visar att du är bosatt i ett annat land, till exempel utdrag ur landets folkbokföring.

Egenföretagare i Sverige
Skicka med kopior av följande dokument:
 pass eller brittiskt nationellt identitetskort
 handlingar som visar att du är egenföretagare till exempel
- F-skattsedel och registreringsbevis för företaget
- den senaste momsredovisningen till Skatteverket eller ett utdrag från skattekontot
- bevis på att du driver verksamhet, till exempel fakturor till kunder, kvitton på inköpt material,
hyreskontrakt för verksamhetens lokaler.
Om du håller på att starta upp din verksamhet i Sverige men ännu inte har någon verksamhet kan
du skicka med kopior av:
- handlingar som visar vilken planering som finns för företaget och vilka förberedelser som har
gjorts
- uppdragsavtal, uppgifter om kundkontakter eller hyreskontrakt för lokal
- överlåtelseavtal och den senaste årsredovisningen.


handling som visar att du är bosatt i ett annat land, till exempel utdrag ur landets folkbokföring.

5. Fullmakt
Om du vill att någon annan (ombud) ska kunna företräda dig i ditt ärende ska du lämna in
fullmaktsblanketten nummer 106011.

6. Namnunderskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat i ansökningshandlingarna är riktiga och att inga omständigheter
utelämnats som kan vara av avgörande betydelse vid prövningen av ärendet. Jag är medveten om att det är
straffbart att lämna oriktiga uppgifter eller medvetet utelämna information som kan ha avgörande betydelse i
prövningen av min ansökan.

Ort och datum

Namnunderskrift

