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Inkom utlandsmyndighet

Inkom Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd
för egna företagare
Myndighetens anteckningar
Dossiernummer
Signatur

Använd den här blanketten om du kommer från ett land utanför EU/EES-området och vill vara verksam som egen
företagare i Sverige.
Migrationsverket beviljar i regel tillstånd för två år. Du har då bara rätt att vara verksam i ditt eget företag och inte
rätt att ta anställning någon annanstans. Därefter kan du få permanent uppehållstillstånd om du kan försörja dig på
inkomsterna från företaget, följer god redovisningssed och har de tillstånd som krävs för verksamheten. Du ska
också ha vistats i Sverige mer än sex månader varje år.
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 uppehållstillstånd för att vara verksam som egen företagare i
Sverige (CF)
Jag planerar att vara i Sverige cirka ......................... dagar per år.
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?

Födelseort

Födelseland

Man

Kvinna

Nej

Ja (medsökande måste lämna en egen ansökan)

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 uppehållstillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Hemlandspass

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

Passnummer

Passet är utfärdat av

Datum (åååå-mm-dd)

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 (åååå-mm-dd)

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

Tidigare vistelser i Sverige och andra Schengenstater
1. Land och tid (från och med - till och med)

Syfte med vistelsen

2. Land och tid (från och med - till och med)

Syfte med vistelsen

3. Land och tid (från och med - till och med)

Syfte med vistelsen

4. Land och tid (från och med - till och med)

Syfte med vistelsen

5. Land och tid (från och med till - och med)

Syfte med vistelsen

6. Land och tid (från och med - till och med)

Syfte med vistelsen

Din familj och dina släktingar
Din make/make/partner/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. Dina anhöriga har med ett sådant tillstånd inte rätt att arbeta
i Sverige.
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

Födelsedatum (åååå-mm-dd)

Man
Medborgarskap

Kvinna

Medborgarskap vid födseln

Nuvarande adress (gata, ort och land)

Söker samtidigt

Barns personuppgifter
Efternamn, förnamn

Födelsedatum

Medborgarskap

Söker samtidigt
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Släktingar i Sverige
Namn

Familjens framtidsplaner

Kommer din familj (make /maka, barn) att flytta till Sverige?

ja

Födelsedatum

Medborgarskap

Släktförhållande

Om ja, när räknar du med att familjen flyttar till Sverige?

nej

Om familjen blir kvar i hemlandet - hur kommer de att försörja sig?

Din bakgrund
Du måste visa att du har god branscherfarenhet och tidigare erfarenhet av att driva ett eget företag. Du måste
också ha dokumenterade kunskaper i svenska och/eller engelska.

Skolutbildning (Skriv gärna på ett extra blad om rutorna inte räcker)
Ange inriktning, utbildningsnivå, skolans namn och land

Från och med

Till och med

Arbetslivserfarenhet och branschvana (Skriv gärna på ett extra blad om rutorna inte räcker)
Arbetsgivare

Land

Bransch

Yrke

Arbetsgivare

Land

Bransch

Yrke

Arbetsgivare

Land

Bransch

Yrke

Anställningstid
Från och med

Till och med

heltid

deltid …… %

Anställningstid
Från och med

Till och med

heltid

deltid …… %

Anställningstid
Från och med

Till och med

heltid

deltid …… %
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Tidigare egna företag (Skriv gärna på ett extra blad om rutorna inte räcker)
Namn

Land

Bransch

Din andel i företaget (%)

Namn

Land

Bransch

Din andel i företaget (%)

Namn

Land

Bransch

Din andel i företaget (%)

Tid
Från och med

Till och med

Tid
Från och med

Till och med

Tid
Från och med

Till och med

Vem kommer att driva ditt/dina företag i utlandet om du flyttar till Sverige?

Språkkunskaper
Redogör för dina kunskaper i engelska och/eller svenska

Ditt företag i Sverige
Du måste styrka att du är den som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst hälften av det.
Företagets tjänster och/eller varor måste produceras och/eller säljas i Sverige.
Beskriv ditt företag genom att svara på frågorna nedan. Planerna ska visa att du genom företaget kan försörja dig
och din familj efter prövotiden på två år.
Du måste styrka dina uppgifter med dokument som du skickar med din ansökan.

Uppgifter om ditt svenska företag
Företagets namn

Ska du starta ett nytt företag?

ja

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

Vad är din del av kostnaden för att starta företaget?

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

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

nej

Ska du köpa ett existerande företag?

ja

Organisationsnummer om företaget är registrerat

nej

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

Vilken företagsform har företaget/kommer företaget att ha?

Handelsbolag

Enskild firma

Aktiebolag

Kommanditbolag

5

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?

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

Andra året ................................ kronor/år
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Kapitalbehov och finansiering
Ange här det behov av kapital som behövs för att köpa företaget eller rörelsen och för att starta upp
verksamheten.
Alla belopp ska anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms).

Behov av kapital för företaget/rörelsen
Köp av företaget/rörelsen
Marknadsföring
Varulager
Ekonomisk buffert
Övrigt
Summa (SEK)

0

Summa (SEK)

0

Summa (SEK)

0

Din del av finansieringen
Egna medel
Lån

Finansiering av övriga delägare
Egna medel
Lån

Annan information som gäller kapitalbehov och finansiering.
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Budget för de två första åren
Redovisa företagets planerade intäkter och kostnader för de första två åren.
Alla belopp ska anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms).
(Blanketten räknar ut summorna automatiskt. Skriv alla kostnader med ett minustecken (-) före siffrorna.
Siffrorna blir då röda och slutsumman blir rätt under Beräknat resultat.)

Intäkter

Månad 1-6

Hela År 1

År 2

Försäljning inom Sverige
Försäljning inom EU
Försäljning utanför EU
Summa intäkter (SEK)
Kostnader (skriv varje kostnad med ett
minustecken före)

0
Månad 1-6

0
Hela År 1

0
År 2

Kostnad för sålda varor
Lokalkostnader
Lön till personal
Arbetsgivaravgifter
Administration/bokföring
Telefon och internet
Kontorsmaterial
Marknadsföring
Resekostnader
Försäkringar
Övriga kostnader
Räntekostnader
Summa kostnader (SEK)
Beräknat resultat (intäkter–kostnader=)
Summa (SEK)

Beräkningsunderlag för budget

0
Månad 1-6

0
Hela År 1

0

0
År 2

0

Förklara hur du har räknat. Redogör för hur mycket varor/tjänster du räknar med att sälja och hur du kommer att sätta
dina priser.

0
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Övriga upplysningar som du vill lämna i ditt ärende

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 2 000 kronor.
Bankintyg som visar att du har tillräckligt med egna medel för att försörja dig och din
familj under de två första åren, (motsvarande 200 000 kr för dig, 100 000 kr för din
medföljande make/maka och 50 000 kr för varje medföljande barn.)
Bankintyg som visar att du har tillräckligt med egna medel om du ska köpa företaget och
för de kostnader och investeringar du räknar med för att driva företaget.
Köpekontrakt om du köpt eller tänker köpa företaget och/eller rörelsen.
Handelsbolagsavtal eller aktiebok.
Bankhandling som visar att du betalt köpesumman, eller din del av köpesumman, om du
köpt företaget och/eller rörelsen.
Kontrakt med kunder/leverantörer och lokaler.
De två senaste årsboksluten/årsredovisningarna (om företaget varit verksamt tidigare).
Balans- och resultatrapport för innevarande räkenskapsår fram till och med föregående
månad.
Kursintyg eller annat bevis på att du kan svenska och/eller engelska.
Examensbevis från dina utbildningar.
Arbetsgivarintyg från tidigare arbetsgivare.
Registreringsbevis för företag som du haft eller har i utlandet.
Intyg om studieresultat i Sverige.
Om du har tillstånd för att studera i Sverige, och är kvar i landet, måste du visa att du
klarat minst 30 högskolepoäng eller genomfört en termins forskarutbildning i Sverige. Du
måste ansöka innan ditt studerandetillstånd går ut.

Om du haft hjälp med ditt företags redovisning
Ange gärna namn och telefonnummer till den som hjälpt 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.

Beslutet ska skickas till
Ange ambassad/konsulat som beslutet ska skickas till

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

Ort och datum

Namnunderskrift (för omyndig - vårdnadshavares underskrift)

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).

