
Inkomster År/Period: _____________________________________

Månad 
Pension, lön, 
AMF mm. 
Brutto 

Bostadsbidrag, 
bostadstillägg 

Merkostnads-
ersättning, 
Habiliterings‐
ersättning 

Övriga 
bidrag 

Skatteåterbäring  Utbetald 
bankränta, 
utdelning 
aktier/fonder 
Brutto 

Försäljning av 
värde‐
papper/fonder/ 
fastighet  

Arv/Gåva  Övrigt 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September   

Oktober

November   

December   

Summa 

Summa totalt 


	ÅrPeriod: 
	Pension lön AMF mm BruttoJanuari: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggJanuari: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningJanuari: 
	Övriga bidragJanuari: 
	SkatteåterbäringJanuari: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoJanuari: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetJanuari: 
	ArvGåvaJanuari: 
	ÖvrigtJanuari: 
	Pension lön AMF mm BruttoFebruari: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggFebruari: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningFebruari: 
	Övriga bidragFebruari: 
	SkatteåterbäringFebruari: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoFebruari: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetFebruari: 
	ArvGåvaFebruari: 
	ÖvrigtFebruari: 
	Pension lön AMF mm BruttoMars: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggMars: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningMars: 
	Övriga bidragMars: 
	SkatteåterbäringMars: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoMars: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetMars: 
	ArvGåvaMars: 
	ÖvrigtMars: 
	Pension lön AMF mm BruttoApril: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggApril: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningApril: 
	Övriga bidragApril: 
	SkatteåterbäringApril: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoApril: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetApril: 
	ArvGåvaApril: 
	ÖvrigtApril: 
	Pension lön AMF mm BruttoMaj: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggMaj: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningMaj: 
	Övriga bidragMaj: 
	SkatteåterbäringMaj: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoMaj: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetMaj: 
	ArvGåvaMaj: 
	ÖvrigtMaj: 
	Pension lön AMF mm BruttoJuni: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggJuni: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningJuni: 
	Övriga bidragJuni: 
	SkatteåterbäringJuni: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoJuni: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetJuni: 
	ArvGåvaJuni: 
	ÖvrigtJuni: 
	Pension lön AMF mm BruttoJuli: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggJuli: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningJuli: 
	Övriga bidragJuli: 
	SkatteåterbäringJuli: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoJuli: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetJuli: 
	ArvGåvaJuli: 
	ÖvrigtJuli: 
	Pension lön AMF mm BruttoAugusti: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggAugusti: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningAugusti: 
	Övriga bidragAugusti: 
	SkatteåterbäringAugusti: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoAugusti: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetAugusti: 
	ArvGåvaAugusti: 
	ÖvrigtAugusti: 
	Pension lön AMF mm BruttoSeptember: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggSeptember: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningSeptember: 
	Övriga bidragSeptember: 
	SkatteåterbäringSeptember: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoSeptember: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetSeptember: 
	ArvGåvaSeptember: 
	ÖvrigtSeptember: 
	Pension lön AMF mm BruttoOktober: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggOktober: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningOktober: 
	Övriga bidragOktober: 
	SkatteåterbäringOktober: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoOktober: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetOktober: 
	ArvGåvaOktober: 
	ÖvrigtOktober: 
	Pension lön AMF mm BruttoNovember: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggNovember: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningNovember: 
	Övriga bidragNovember: 
	SkatteåterbäringNovember: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoNovember: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetNovember: 
	ArvGåvaNovember: 
	ÖvrigtNovember: 
	Pension lön AMF mm BruttoDecember: 
	Bostadsbidrag bostadstilläggDecember: 
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningDecember: 
	Övriga bidragDecember: 
	SkatteåterbäringDecember: 
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoDecember: 
	Försäljning av värde papperfonder fastighetDecember: 
	ArvGåvaDecember: 
	ÖvrigtDecember: 
	Pension lön AMF mm BruttoSumma: 0
	Bostadsbidrag bostadstilläggSumma: 0
	Handikapp ersättning Habiliterings ersättningSumma: 0
	Övriga bidragSumma: 0
	SkatteåterbäringSumma: 0
	Utbetald bankränta utdelning aktierfonder BruttoSumma: 0
	Försäljning av värde papperfonder fastighetSumma: 0
	ArvGåvaSumma: 0
	ÖvrigtSumma: 0
	Summa totalt: 0
	Nollställ: 
	Skriv ut: 
	Spara som: 


