
 

 

Underlag för fastställande av bosättningsstat för egenföretagare 
Svara så utförligt som möjligt på nedanstående frågor! 
 
 
 
 
 
Efternamn och förnamn    Personnummer (ååmmdd-xxxx) 
 
 
 
 
 
Medborgarskap   Födelseort  Folkbokföringsadress och land 
 
 
 

 
1. I vilket land har du varit bosatt? Har du även haft bostad i något annat land? 
 
________________________________ Nej Ja, om ja ange adress_____________________________ 
Ange land 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ ________________________________________________________ 
 

 
 

2. Har du eller ditt företag ansökt om intyg A1 eller E 101 från ditt bosättningsland innan arbetet i Sverige?

Nej Ja, om ja bifoga kopia av beslutet 
 


3. Har du under arbetsperiod i Sverige regelbundet besökt bosättningslandet? 

Ja, minst en gång/vecka  Ja, men mer sällan än en gång/vecka – Ange hur ofta_____________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Nej, inte alls 
 
 
4. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 
 

 
Arbetslös  Nej  Ja, anmäld arbetslös på Arbetsförmedlingen fr.o.m. _______________________  

 
Annat, (t.ex sjuk, föräldraledig) Nej Ja, fr o m______________________ Ange vad___________________ 
 
___________________________________________________________________________________________             

 
 
 
 
 
5. Försäkran och underskrift 
Jag försäkrar att uppgifterna jag lämnat är riktiga och fullständiga. 
 
 
_________________________________             ________________________________________________________________ 
 
datum     Underskrift 
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