Beräkning av försäljningvinst
Skickas till företagarens arbetslöshetskassa eller FPA
Info:
En företagare som upphör med sin företagsverksamhet eller avslutar sitt arbete i ett företag
redogör för företagets ekonomiska ställning med denna blankett.
Om du äger flera företag, fyll i en separat blankett för varje företag.
Skicka blanketten med din första ansökan till din egen arbetslöshetskassa eller FPA.





1 UPPGIFTER OM ANSÖKANDEN
Personbeteckning
Förnamn och efternamn

2 FÖRETAGETS NAMN
Företagets namn

3 BOLAGSFORM
Info:



Meddela ägarandelarna enligt situationen vid tidpunkten för företagsverksamhetens
upphörande (omedelbart före företagsverksamheten upphörde/såldes).
Med familj avses make/maka eller sambo samt dina föräldrar eller dina barn som bor i
samma hushåll med dig.
Firma
Jag är innehavare av firma
Jag är inte innehavare av firma
Aktiebolag
Min ägarandel i företaget ______________ (%)
Min och min familjs ägarandel av företaget sammanlagt ______________ (%)
Kommanditbolag
Jag är ansvarig bolagsman
Jag är inte ansvarig bolagsman
Antalet ansvariga bolagsmän i kommanditbolaget ______________ (pers.)
Öppet bolag
Jag är bolagsman
Jag är inte bolagsman
Antalet bolagsmän i det öppna bolaget ______________ (pers.)
Annan bolagsform, vilken: ______________________________________________________
Min ägarandel i företaget ______________ (%)
Min och min familjs ägarandel i företaget sammanlagt ______________ (%)
Min bestämmanderätt avviker från min ägarandel:
Min bestämmanderätt avviker inte från min ägarandel

Blanketten behöver inte fyllas i längre än detta om:
du inte äger eller har ägt aktier i ett aktiebolag
du inte är eller har varit ansvarigbolagsman i ett kommanditbolag

du inte är eller har varit bolagsman i ett öppet bolag
En utredning över försäljningsvinsten bör ändå göras om din bestämmanderätt i företaget
motsvarar densamma som en person i företagarställning har.
Även om ingen närmare utredning över försäljningsvinsten behöver göras, ska de angivna
uppgifterna bekräftas genom att skriva under blanketten (sida 4).
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4 FÖRETAGSVERKSAMHETENS VARAKTIGHET Fyll i antingen punkt 4A eller 4B
Företagsverksamheten inleddes, datum

4A Företagsverksamheten har upphört:
Info:

Företagsverksamheten har upphört om pensionsförsäkringen har sagts upp och företaget har
tagits bort från skattemyndighetens register. En näringsidkare anses ha upphört med
företagsverksamheten när produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har
upphört. Då förutsätts inte att företaget stryks från skattemyndighetens register.
Orsaken till att företagsverksamheten upphörde var
Företagets försäljning
Företagets konkurs
Likvidation eller företagets upplösning
Produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört till följd av någon annan orsak
Annan orsak, vilken:
4B Arbetet i företaget har upphört, datum:
Info:

Fyll i denna punkt endast om du inte har upphört med företagsverksamheten, utan enbart
ditt arbete i företaget har upphört till följd av någon av orsakerna nedan.

Med en företagare som kan jämställas med en löntagare avses en person som står i ett
uppdragsförhållande till en eller flera uppdragsgivare och som inte har ett fast inköps- eller
försäljningsställe för verksamhetens bedrivande.
Orsaken till att arbetet i företaget har upphört
Arbetsoförmåga (jag har fått FPA:s sjukdagpenning för maximitiden)
Företagsverksamheten har varit säsongbetonad och verksamhetsperioden har upphört
Uppdragsförhållandet har upphört (jag är en företagare som kan jämställas med en löntagare)
Nedläggning av produktionsinriktning eller permittering
<

Blanketten behöver inte fyllas i längre än detta om:
din ägarandel i företaget varit 0 %
företagsverksamheten har upphört på grund av konkurs

företagsverksamheten har pågått högst 18 månader

arbetet i företaget har upphört
Uppgifterna som givits här ska dock bekräftas med underskrift i slutet av blanketten (sida 4).




5 BALANSBETRAKTELSE Vid behov se exemplen 1 och 2 på blankettens sista sida
Info:
Ge en utredning över företagets ekonomiska situation före företagsverksamheten upphörde
utgående från balansräkningen för den senaste fullständiga räkenskapsperioden. Om räkenskapsperioden sammanfaller med kalenderåret och företagsverksamheten upphör i början av maj,
använd föregående års balansräkning som fastställts enligt situationen den 31.12.

Om skillnaden mellan balansräkningens slutsumma och skulderna är högst 20 000 €, anses
företagsverksamheten vara så obetydlig att försäljningsvinsten i anslutning till företagets
nedläggning inte beaktas. I så fall behöver du inte göra en utförligare beräkning än detta.
Bilaga:

Bifoga en kopia av balansräkningen för den senaste fullständiga räkenskapsperioden på basis
av vilken balansbetraktelsen görs. Om det inte finns en balansräkning, ska en
egendomsförteckning bifogas till ansökan.
Balansomslutning för den senaste fullständiga räkenskapsperioden
eller värdet på egendomen enligt egendomsförteckningen (euro)
+
Företagsverksamhetens skulder
vid slutet av den senaste fullständiga räkenskapsperioden (euro)


Differens (euro)

=

Blanketten behöver inte fyllas i längre än detta om:

slutsumman (differensen) i balansbetraktelsen ovan är högst 20 000 euro
Uppgifterna som givits här ska dock bekräftas med underskrift i slutet av blanketten (sida 4).

<
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6 BESTÄMNING AV FÖRSÄLJNINGSVINSTEN
Info:




Med bestämningen av försäljningsvinsten utreds företagets ekonomiska situation vid
tidpunkten för företagets nedläggning.
Observera, att du kan avdra skulder som ansluter sig till företagsverksamheten från
försäljningsvinsten (punkt 6D).
Fyll i punkterna 6A-6D om balansbetraktelsens differens i punkt 5 är över 20 000 €, fastän
företagsegendomen inte har sålts.

6A Vid behov se exemplet 3 på blankettens sista sida
Info:

Meddela i denna punkt försäljningspriset som erhållits för försäljningen av företaget eller de
ägda aktierna eller andelarna.

Som anskaffningsutgift avdras automatiskt 50 % av försäljningspriset. Som utgift får
emellertid användas den i bokföringen oavskrivna delen av den verkliga anskaffningsutgiften
samt kostnaderna för vinstens förvärvande (försäljningskostnader), om det sammanlagda
beloppet av dessa överskrider 50 % av försäljningspriset.

Anskaffningsutgiften för egendom som erhållits utan vederlag anses också vara 50 % av
försäljningspriset eller det beskattningsvärde som tillämpats vid fastställd arvs- eller
gåvobeskattning utökat med försäljningskostnaderna, om dessa överstiger 50 % av
försäljningspriset.
Egen anmälan (€) Kassans/FPA:s beslut (€)
+ Försäljningspriset för hela företaget eller de
sålda aktierna eller andelarna

-

Anskaffningsutgift
Differens 6A

6B Vid behov se exemplen 4 och 5 på blankettens sista sida

Info:

Meddela i denna punkt försäljningspriset som erhållits för företagets anläggnings- och
omsättningstillgångar samt övriga långfristiga investeringar.

I summan ska också inkluderas försäljningspriset på anläggningstillgångar och övriga
långfristiga investeringar som sålts under de sex månader som föregått nedläggningen av
företaget.

Meddela här även företagets eventuella s.k. goodwill eller affärsvärde, med vilket man avser
det immateriella värde som har erhållits i samband med försäljningen. Anskaffningsutgiften
bestäms på samma sätt som i punkt 6A.
Egen anmälan (€) Kassans/FPA:s beslut (€)
+ Försäljningspriset på anläggnings- och
omsättningstillgångar


-

Anskaffningsutgift
Differens 6B

<<

6C Vid behov se exemplen 6 och 7 på blankettens sista sida
Info:

Meddela i denna punkt det verkliga värdet på den egendom som tagits i eget bruk och som
inte har blivit sålt. Avdra anskaffningsutgiften enligt samma principer som i punkt A. Som
företagsegendom räknas omsättningstillgångar, anläggningstillgångar och övriga långfristiga
investeringar.
Bifoga en tillförlitlig utredning över företagsegendomens verkliga värde, t.ex.

ett köpanbud av en bilaffär duger som redogörelse för det verkliga värdet på en bil.

en motiverad uppskattning av revisorerna eller bokföraren eller ett tillförlitligt köpanbud
duger som redogörelse för det verkliga värdet på maskiner, apparater, varulager och andra
dylika poster bland anläggnings- och omsättningstillgångarna.
Egen anmälan (€) Kassans/FPA:s beslut (€)
+ Det verkliga värdet på företagsegendom som
lämnats för eget bruk eller som inte har blivit sålt
<

-

Anskaffningsutgift
Differens 6C
FÖRSÄLJNINGSVINST 6A+6B+6C
sammanlagt
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6D Vid behov se exemplet 8 på blankettens sista sida

Info:
Meddela här företagets skulder och deras förfallna, obetalda räntor vid tidpunkten för
företagsverksamhetens upphörande.

Observera att endast företagsverksamhetens skulder och deras förfallna, obetalda räntor
beaktas som avdrag, inte dina personliga skulder (t.ex. bostadslån eller skatter som påförts
till följd av företagets försäljning).
Bilaga:

Bifoga till denna blankett kopior av eventuella köpebrev samt företagets balansräkning vid
nedläggningstidpunkten.
Egen anmälan (€) Kassans/FPA:s beslut (€)


-

Skulder och räntor
FÖRSÄLJNINGSVINST SOM SKA
PERIODISERAS

7 DATUM OCH UNDERSKRIFT
Jag försäkrar att uppgifterna jag gett är riktiga.
Datum
Underskrift

BOKFÖRARENS KONTAKTUPPGIFTER
Info:
Meddela här bokförarens kontaktuppgifter om du ger arbetslöshetskassan eller FPA tillstånd
att ställa preciserande frågor direkt till bokföraren. Behandlingen av ansökan försnabbas ofta
om närmare uppgifter kan fås direkt av bokföraren.
Bokföringsbyrå eller bokförarens namn
Telefonnummer


E-postadress

Faxnummer

EXEMPLEN
Exempel 1.
Balansomslutningen är 22 000 euro. Det främmande kapitalet (kort- och långfristigt
sammanlagt) är 3 000 euro. 22 000 - 3 000 = 19 000, d.v.s. under 20 000 euro.
Blanketten behöver inte fyllas i längre än detta. Bifoga balansräkningen eller en
egendomsförteckning ur vilka siffrorna framgår. Även om ingen närmare utredning
över försäljningsvinsten behöver meddelas, ska de givna uppgifterna bekräftas
genom att underteckna blanketten.
Exempel 2.
Balansomslutningen är 28 000 euro. Det främmande kapitalet i balansräkningen är
sammanlagt 5 000 euro. 28 000 - 5 000 = 23 000, d.v.s. över 20 000 euro.
Ge en utredning av försäljningsvinsten i punkt 6.
Exempel 3.
Person A har köpt aktierna i sitt företag till ett pris om 8 000 euro och har vid
nedläggningen av sin företagsverksamhet sålt aktierna till ett pris om 15 000 euro.
De eventuella försäljningskostnaderna för aktierna är 1 000 euro. Som
anskaffningsutgift kan det större av följande belopp avdras:
- 50 % av försäljningspriset (50 % av 15 000 euro) är 7 500 euro eller
- anskaffningspriset enligt bokföringen adderat med eventuella försäljningskostnader 8 000 + 1 000 = 9 000 euro.
Försäljningsvinsten blir då 15 000 euro - 9 000 euro = 6 000 euro.
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Exempel 4.
En maskin som hör till anläggningstillgångar säljs till ett pris om 16 000 euro.
Maskinens bokföringsvärde vid nedläggningstidpunkten är
18 000 euro. Försäljningskostnaderna är 1 000 euro. Som anskaffningsutgift kan
det större av beloppen nedan avdras:
- 50 % av försäljningspriset (50 % av 16 000 euro) är 8 000 euro eller
- bokföringsvärdet adderat med försäljningskostnaderna är 18 000 euro +
1 000 euro = 19 000 euro.
Ingen försäljningsvinst uppstår (16 000 euro - 19 000 euro).
Exempel 5.
Anläggnings- och omsättningstillgångarna säljs till ett pris om 25 000 euro.
Bokföringsvärdet vid nedläggningstidpunkten är 11 000 euro.
Försäljningskostnaderna är 500 euro. Som anskaffningsutgift kan det större av
följande belopp avdras:
- 50 % av försäljningspriset (50 % av 25 000 euro) är 12 500 euro eller
- bokföringsvärdet adderat med försäljningskostnaderna (11 000 + 500) är
11 500 euro.
Försäljningsvinsten blir 25 000 euro - 12 500 euro = 12 500 euro.
Exempel 6.
En bil som företaget ägt har lämnats för eget bruk. Bilens bokföringsvärde är
12 000 euro. En bilaffär värderar bilen till 18 000 euro (verkliga värde). Som
anskaffningsutgift kan det större av beloppen nedan användas:
- 50 % av det verkliga värdet (50 % av 18 000 euro) är 9 000 euro
- bokföringsvärdet adderat med försäljningskostnaderna är 12 000 euro
Försäljningsvinsten blir 18 000 euro - 12 000 euro = 6 000 euro.
Exempel 7.
Vid nedläggningen av en butik har en över tio år gammal kassaapparat, en dator
och butikens inventarier blivit osålda. Enligt bokförarens utredning är apparaterna
och inventarierna värdelösa och kan inte säljas.
Värdet på de osålda tillgångarna är 0 euro, och således uppstår ingen försäljningsvinst.
Exempel 8.
Försäljningsvinsten är 20 000 euro och skulderna 16 000 euro. Beloppet av den
försäljningsvinst som ska periodiseras är då 20 000 euro - 16 000 euro =
4 000 euro. Arbetsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen (= högst den
arbetsinkomst som ligger till grund för pensionsförsäkringen) är 24 000 euro/år
(= 2 000 euro/mån). Försäljningsvinsten på 4 000 euro som ska periodiseras,
motsvarar två månaders arbetsinkomst, och således är periodiseringstiden två
månader.
Betalningen av dagpenning börjar alltså två månader efter att företagsverksamheten har upphört.
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