
SÄRSKILD ANSÖKAN OM 
INKOMSTGARANTIER FÖR 
KONSTNÄRER

Kammarkollegiet 
Box 2218 
103 15 STOCKHOLM 

Läs informationen på nästa sida innan du fyller i blanketten. 

Personuppgifter 
Efternamn, förnamn Personnummer (år, mån, dag, nr) Inkomstår 

Adress Telefon 

Inkomstslag m.m. Belopp i kronor 

Inkomst av tjänst eller pension (inkomstgarantin tas inte med) + 

Inkomst av näringsverksamhet + 

Överskott av kapital + 

Underskott av kapital - 

Årsinkomst 

Särskilda upplysningar 

Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga 

Datum Underskrift

www.kammarkollegiet.se

Postadress: 
Kammarkollegiet 
Box 2218 
103 15 Stockholm 

Besöksadress: 
Slottsbacken 6 
Stockholm 

Telefonväxel: 
08-700 08 00 

E-post: 
registratur@kammarkollegiet.se

Organisationsnr: 
202100-0829 
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SÄRSKILD ANSÖKAN OM 
INKOMSTGARANTIER FÖR 
KONSTNÄRER 

Informationsbilaga 

Särskild ansökan om inkomstgaranti ska göras i följande fall: 

1. Om du inte beskattats, inte varit bosatt här i landet eller inte varit bosatt här i landet under hela det 
beskattningsår som den fastställda förvärvsinkomsten avser, ska inkomstgarantin beräknas efter din faktiska 
inkomst under samma beskattningsår med avdrag för den inkomstgaranti som kan ingå däri. 

2. Om du kan visa att inkomsten under kalenderåret efter avdrag för inkomstgarantin kan väntas bli väsentligt lägre 
än den årsinkomst som normalt ligger till grund för beräkningen av inkomstgarantin, ska det lägre beloppet anses 
som din årsinkomst. 

Omprövning 

Har din inkomstgaranti beräknats enligt punkt 2 ovan och har du varit bosatt här i landet hela det kalenderår under 
vilket inkomstgarantin betalats ut, ska inkomstgarantins storlek omprövas, när beslut om slutlig skatt för 
kalenderåret har fattats av Skatteverket. 

Om du efter omprövningen fått för hög inkomstgaranti och har du utsetts till innehavare av inkomstgaranti även för 
följande kalenderår, avräknas från denna inkomstgaranti vad du fått för mycket. 

Fastställs inkomstgarantin vid omprövningen till högre belopp, än det som har utbetalats under kalenderåret, 
kommer skillnaden att betalas till dig. 
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