
 

 

Kassablad – inkomster under perioden 

Insättningar på konton under kolumn A och kolumn D på årsräkningsblanketten (ej överföringar mellan dessa konton) 

Inkomstpost Januari Februari Mars April Maj Juni Delsumma kr: 
Pension brutto 
Pension brutto 
Övrig pension 
Aktivitetsersättning, sjukersättning, lön, brutto 
Bostadsbidrag, bostadstillägg 
Försörjningsstöd 
Habiliteringsersättning 
Merkostnadsersättning, handikappersättning 
Bankränta, utdelning brutto 
Skatteåterbäring 
Försäljning värdepapper 
Försäljning fastighet eller bostadsrätt 
Arv eller gåva 
Överföring från övriga tillgångar 
Övrigt 
Övrigt 
Övrigt 
Övrigt 
Övrigt 

juli-december, se nästa sida Vid decimaler använd punkt som 
skiljetecken om du skriver på datorn.



 

  

Kassablad – inkomster under perioden 

Insättningar på konton under kolumn A och kolumn D på årsräkningsblanketten (ej överföringar mellan dessa konton) 

Inkomstpost Juli Augusti September Oktober November December Hela perioden, kr: 
Pension brutto 
Pension brutto 
Övrig pension 
Aktivitetsersättning, sjukersättning, lön, brutto 
Bostadsbidrag, bostadstillägg 
Försörjningsstöd 
Habiliteringsersättning 
Merkostnadsersättning, handikappersättning 
Bankränta, utdelning brutto 
Skatteåterbäring 
Försäljning värdepapper 
Försäljning fastighet eller bostadsrätt 
Arv eller gåva 
Överföring från övriga tillgångar 
Övrigt 
Övrigt 
Övrigt 
Övrigt 
Övrigt 



 

 

Kassablad – utgifter under perioden

Uttag från konton som redovisas under A och D (ej överföringar mellan dessa konton) 

Utgiftspost Januari Februari Mars April Maj Juni Delsumma kr: 
Skatt pension, aktivitetsersättning, sjukersättning 
Skatt övrig inkomst 
Skatt bankränta, utdelning. Kvarskatt 
Bankavgifter 
Hyra inkl kostnader som faktureras med hyran 
Försäkring 
El 
Tv, bredband 
Telefon 
Omvårdnadsavgift (tex hemtjänst, matlådor) 
Sjukvård 
Medicin 
Tandvård 
Färdtjänst, sjukresor 
Amortering, avbetalning på skulder 
Överföring till konto för fickpengar 
Kontantuttag (kvittenser) 
Huvudmannens egna uttag 
Köp, sparande i värdepapper 
Arvode netto 
Skatt på arvode samt sociala avgifter 
Inköp av god man 
Övrigt 
Övrigt 

juli-december, se nästa sida 



Bankavgifter


 

 
	

Kassablad – utgifter   under perioden

Uttag från konton som redovisas under A och D (ej överföringar mellan dessa konton)
 

Utgiftspost Juli Augusti September Oktober November December Hela perioden, kr:
Skatt pension, aktivitetsersättning, sjukersättning 
Skatt övrig inkomst 
Skatt bankränta, utdelning. Kvarskatt

Hyra inkl kostnader som faktureras med hyran 
Försäkring 
El 
Tv, bredband 
Telefon 
Omvårdnadsavgift (tex hemtjänst, matlådor) 
Sjukvård 
Medicin 
Tandvård 
Färdtjänst, sjukresor 
Amortering, avbetalning på skulder 
Överföring till konto för fickpengar 
(Kontantuttag (kvittenser) 
Huvudmannens egna uttag 
Köp, sparande i värdepapper 
Arvode netto 
Skatt på arvode samt sociala avgifter 
Inköp av god man 
Övrigt 
Övrigt 
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