124011B
Inkom utlandsmyndighet

Inkom Migrationsverket

Ansökan om
uppehållstillstånd för egna
företagare
Förlängning
Myndighetens anteckningar
Dossiernummer
Signatur

Använd den här blanketten om du kommer från ett land utanför EU/EES-området och vill förlänga ditt
uppehållstillstånd som egen företagare i Sverige.
Migrationsverket kommer att kontrollera att du driver företaget enligt de redovisade planerna, följer god
redovisningssed, att du har de övriga tillstånd som kan krävas för verksamheten och att du kan försörja dig och din
eventuella familj på inkomsterna från företaget. Din inkomst skall minst uppgå till riksnormen för försörjningsstöd
med tillägg för din bostadskostnad.
Migrationsverket kontrollerar även om du verkligen är bosatt i Sverige och att du huvudsakligen vistats i Sverige.
Verket hämtar även uppgifter från Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.
Efter en prövotid på två år kan du få permanent uppehållstillstånd om du uppfyller alla krav.
Om alla uppgifter i ansökan är ifyllda och alla nödvändiga dokument är med blir väntetiden kortare. Glöm inte att
underteckna blanketten.
Mer information finns på vår webbplats www.migrationsverket.se under Arbeta i Sverige/Starta eget i Sverige.

Jag ansöker om förlängt uppehållstillstånd för att vara verksam som egen
företagare i Sverige
Jag önskar bosätta mig permanent i Sverige

Personuppgifter
Efternamn

Medborgarskap

Förnamn (samtliga)

Medborgarskap vid födseln

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

Kön

Söker någon anhörig uppehållstillstånd tillsammans med dig?

Man
Födelseort

Kvinna

Nej

Ja (medsökande måste lämna en egen ansökan)

Födelseland

Civilstånd

Ogift
Gift*
Skild
*registrerad partner räknas som gift

Sambo

Änka/änkling

Passuppgifter
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Du måste ha ett giltigt pass: Du kan inte få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Passnummer

Hemlandspass

Annat pass (ange vilken typ) ……………………………………

Passet är utfärdat av

Datum

Min rätt att återvända till hemlandet och/eller landet där jag bor är begränsad?

Om ja, från och med – till och med

Nej

Ja, land:

Jag har även tillstånd att bo (vistas) i annat land?

Nej

Gäller till och med

Ja, land:

Om ja, från och med – till och med
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Adress- och kontaktuppgifter i utlandet
c/o

Gatuadress

Postadress och ort

Land

E-postadress

Telefon

Adress- och kontaktuppgifter i Sverige
c/o

Gatuadress

Postadress och ort

Land

Sverige
E-postadress

Telefon

Din familj
Din make eller sambo och minderåriga barn under 18 år kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Du måste
visa att deras försörjning är tryggad av dig.
När familjen ansöker om uppehållstillstånd ska de använda blanketten "Ansökan för medsökande till
arbetstagare/gästforskare/ idrottsutövare/au pair/företagare, nr 132011”. Alla familjemedlemmar måste fylla i en
egen ansökan.

Makes/makas/sambos/registrerad partners personuppgifter
Efternamn, förnamn

Efternamn vid födseln

Förnamn (samtliga)

Kön

Medborgarskap

Medborgarskap vid födseln

Födelsedatum (år, månad, dag)

Man

Kvinna

Nuvarande adress (gata, ort och land)

Söker samtidigt

Barns personuppgifter
Efternamn, förnamn

Födelsedatum

Medborgarskap

Söker samtidigt
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Eventuella resor utanför Sverige
Redogör för de perioder du inte vistats i Sverige de senaste två åren (ange datum för när du lämnade Sverige och när du kom tillbaka).

Ditt företag i Sverige
Om du har ett nytt företag, ny verksamhet, ny företagspartner eller om ditt företag har en annan företagsform ska du
fylla i nedanstående uppgifter, gå annars direkt till Ekonomisk situation.
Förklara anledningen till de förändringar du gjort.

Uppgifter om företaget
Företagets namn

Har du startat ett nytt företag?/
ska du starta ett nytt företag?

Ja

Hur stor andel (i %) av företaget
äger/kommer du att äga?

Vad är din del av kostnaden för att starta företaget?

Nej

Ska du köpa ett existerande företag?

Ja

Organisationsnummer om företaget är registrerat

Hur stor andel (i %) av företaget
äger/kommer du att äga?

Hur stor är din del av kostnaden för att köpa företaget?

Nej

Om du är eller kommer att bli delägare, beskriv din och övriga delägares del av arbete och ansvar i företaget

Vilken företagsform har/kommer företaget att ha?

Handelsbolag

Enskild firma

Beskrivning av verksamheten (affärsplan)
Inom vilken bransch eller område verkar ditt företag?

Beskriv kortfattat företagets verksamhet.

Vad har du för framtidsplaner för företaget?

Vilka produkter/tjänster kommer företaget att erbjuda?

Aktiebolag

Kommanditbolag
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Vilka är företagets kunder och var finns de?

Vilka är dina konkurrenter?

Hur ska du marknadsföra ditt företag?

Vilka är dina samarbetspartners i Sverige eller i utlandet?

Vilka är företagets leverantörer?

Beskriv företagets lokaler

Hur många anställda
kommer du att ha?

Redogör för de anställdas arbetsuppgifter

Redogör för dina arbetsuppgifter

Vilken bruttolön eller vilket kontantuttag räknar du med att kunna ta ut från företaget?

Första året ............................ kronor/år

Ekonomisk situation
Beskriv företagets ekonomiska utveckling

Andra året ................................ kronor/år
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Övriga upplysningar

Dokument som du ska skicka med ansökan
Kopior av ditt pass som visar din identitet, passets giltighetstid, resestämplar och om du har
tillstånd att bo i något annat land än ditt hemland.
Kvitto som visar att du betalt ansökningsavgiften på 2000 kronor.
Årsredovisning eller årsbokslut
Resultat- och balansrapport fram till föregående månad.
Kopia på deklarationshandlingar för dig själv och ditt företag
Lönespecifikationer för dig själv för de senaste 6 månaderna, om du driver ett aktiebolag.
Bankutdrag med alla transaktioner från ditt företagskonto de senaste tre månaderna.
Boendekostnad, till exempel hyresavi för din privatbostad.

Om du haft hjälp med ditt företags redovisning
Ange gärna namn och telefonnummer till den som hjälp dig, till exempel redovisningskonsult eller revisor.

Vem har fyllt i blanketten?
Ange namn och telefonnummer till den som fyllt i blanketten om du inte fyllt i den själv.

Underskrift av den sökande
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Ort och datum

Namnunderskrift

Den som i sin ansökan lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bli att tala om uppgifter av betydelse kan
dömas till böter eller fängelse. Se 20 kap. 6 § 2 utlänningslagen (2005:716).

Skicka din ansökan om förlängning till: Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå

