
Sid.nr

Enskild rörelseidkare
eller yrkesutövare

Annan bolags-
form, vilken:

Bokslutshandlingarna för de tre år som föregick verksamhetens upp-
hörande och en skriftlig utredning om verksamhetens resultat som bilaga

Företagets namn

Utredning
som bilaga

Öppet
bolag

Datum för konkursdomen och domstol

Bilagans nr

Tilläggsuppgifter

Komman-
ditbolag

Aktie-
bolag

FÖRETAG I VARS VERKSAMHET SKULDEN HAR UPPSTÅTT (om flera företag, ifylls en utredning för respektive företag)

UTREDNING ÖVER AVSLUTAD FÖRETAGSVERKSAMHET
OCH SAMMANDRAG AV FÖRTECKNINGEN ÖVER SKULDER

När verksamheten avslutades

Sätt på vilket verksamheten avslutades

Bilagans nr

När och hur har företagets egendom realiserats

Utredning om att näringsverksamheten har upphört samt om orsakerna till detta som bilaga
Företagets ägarförhållanden och förändringarna i dem under de tre sista verksamhetsåren

Företagsverksamheten bisysla
Företagsverksamhetens omfattning

€

Företagsverksamheten huvudsysla

Konkurs
Tidpunkt när verksamheten avslutades

Antalet arbets-
tagare i företaget:

för sökan-
dens make

Bilagans nr

Beloppet av privatuttagen för de tre år som föregick
verksamhetens upphörande (skilt för respektive år)

Till andra familjemedlemmar

Som mest under de tre sista åren

Annat sätt för
avslutning, vilket:

Skulder som har uppstått i
detta företags verksamhett A nr sidorna B nr sidorna C nr sidorna

Till sökanden

Antalet familjemedlemmar
som arbetat i företaget:

Företagets verksamhetsområde

Utredning om orsaken till att ovan nämnda handlingar eller uppgifter inte kan företes

En möjligast noggrann uppskattning av det belopp med vilket skulder har betalts efter
att verksamheten upphörde och den tid under vilken betalningarna har skett; sammanlagt € under tiden

Till maken

€ €
Löner som företaget betalade under det
sista verksamhetsåret sammanlagt

Tidpunkt när verksamheten inleddes

för
sökanden

för sökan-
dens make

för
sökanden

OIKEUSMINISTERIÖ
Denna anvisning kan stängas genom att klicka på övre hörnet. Öppna anvisningen igen genom att klicka på anvisningsikonen. OBS! IKONEN MATAS INTE UT PÅ HANDLINGEN OM DET INTE FINNS ETT KRYSS I RUTAN  ”Annotations” I PUNKTEN ”Print Range” PÅ UTSKRIFTSMENYN. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta  markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentskombinationen  alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på  musknappen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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