
Utgifter  _År/Period: ______________________ 

Månad 
Skatt Hyra Vård/ 

Hemtjänst 
Sjukvård/ 
Medicin 

Mat Tv, 
Telefon, 
El 

Försäkring Ränta, 
Amortering, 
Bankavgifter 

Privat/uttag till 
huvudmannen 

Sparande i 
fonder/aktier 

Övrigt Summa 
per 
månad 

Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

Summa 


	ÅrPeriod: 
	SkattJanuari: 
	HyraJanuari: 
	Vård HemtjänstJanuari: 
	Sjukvård MedicinJanuari: 
	MatJanuari: 
	Tv Telefon ElJanuari: 
	FörsäkringJanuari: 
	Ränta Amortering BankavgifterJanuari: 
	Privatuttag till huvudmannenJanuari: 
	Sparande i fonderaktierJanuari: 
	ÖvrigtJanuari: 
	Summa per månadJanuari: 0
	SkattFebruari: 
	HyraFebruari: 
	Vård HemtjänstFebruari: 
	Sjukvård MedicinFebruari: 
	MatFebruari: 
	Tv Telefon ElFebruari: 
	FörsäkringFebruari: 
	Ränta Amortering BankavgifterFebruari: 
	Privatuttag till huvudmannenFebruari: 
	Sparande i fonderaktierFebruari: 
	ÖvrigtFebruari: 
	Summa per månadFebruari: 0
	SkattMars: 
	HyraMars: 
	Vård HemtjänstMars: 
	Sjukvård MedicinMars: 
	MatMars: 
	Tv Telefon ElMars: 
	FörsäkringMars: 
	Ränta Amortering BankavgifterMars: 
	Privatuttag till huvudmannenMars: 
	Sparande i fonderaktierMars: 
	ÖvrigtMars: 
	Summa per månadMars: 0
	SkattApril: 
	HyraApril: 
	Vård HemtjänstApril: 
	Sjukvård MedicinApril: 
	MatApril: 
	Tv Telefon ElApril: 
	FörsäkringApril: 
	Ränta Amortering BankavgifterApril: 
	Privatuttag till huvudmannenApril: 
	Sparande i fonderaktierApril: 
	ÖvrigtApril: 
	Summa per månadApril: 0
	SkattMaj: 
	HyraMaj: 
	Vård HemtjänstMaj: 
	Sjukvård MedicinMaj: 
	MatMaj: 
	Tv Telefon ElMaj: 
	FörsäkringMaj: 
	Ränta Amortering BankavgifterMaj: 
	Privatuttag till huvudmannenMaj: 
	Sparande i fonderaktierMaj: 
	ÖvrigtMaj: 
	Summa per månadMaj: 0
	SkattJuni: 
	HyraJuni: 
	Vård HemtjänstJuni: 
	Sjukvård MedicinJuni: 
	MatJuni: 
	Tv Telefon ElJuni: 
	FörsäkringJuni: 
	Ränta Amortering BankavgifterJuni: 
	Privatuttag till huvudmannenJuni: 
	Sparande i fonderaktierJuni: 
	ÖvrigtJuni: 
	Summa per månadJuni: 0
	SkattJuli: 
	HyraJuli: 
	Vård HemtjänstJuli: 
	Sjukvård MedicinJuli: 
	MatJuli: 
	Tv Telefon ElJuli: 
	FörsäkringJuli: 
	Ränta Amortering BankavgifterJuli: 
	Privatuttag till huvudmannenJuli: 
	Sparande i fonderaktierJuli: 
	ÖvrigtJuli: 
	Summa per månadJuli: 0
	SkattAugusti: 
	HyraAugusti: 
	Vård HemtjänstAugusti: 
	Sjukvård MedicinAugusti: 
	MatAugusti: 
	Tv Telefon ElAugusti: 
	FörsäkringAugusti: 
	Ränta Amortering BankavgifterAugusti: 
	Privatuttag till huvudmannenAugusti: 
	Sparande i fonderaktierAugusti: 
	ÖvrigtAugusti: 
	Summa per månadAugusti: 0
	SkattSeptember: 
	HyraSeptember: 
	Vård HemtjänstSeptember: 
	Sjukvård MedicinSeptember: 
	MatSeptember: 
	Tv Telefon ElSeptember: 
	FörsäkringSeptember: 
	Ränta Amortering BankavgifterSeptember: 
	Privatuttag till huvudmannenSeptember: 
	Sparande i fonderaktierSeptember: 
	ÖvrigtSeptember: 
	Summa per månadSeptember: 0
	SkattOktober: 
	HyraOktober: 
	Vård HemtjänstOktober: 
	Sjukvård MedicinOktober: 
	MatOktober: 
	Tv Telefon ElOktober: 
	FörsäkringOktober: 
	Ränta Amortering BankavgifterOktober: 
	Privatuttag till huvudmannenOktober: 
	Sparande i fonderaktierOktober: 
	ÖvrigtOktober: 
	Summa per månadOktober: 0
	SkattNovember: 
	HyraNovember: 
	Vård HemtjänstNovember: 
	Sjukvård MedicinNovember: 
	MatNovember: 
	Tv Telefon ElNovember: 
	FörsäkringNovember: 
	Ränta Amortering BankavgifterNovember: 
	Privatuttag till huvudmannenNovember: 
	Sparande i fonderaktierNovember: 
	ÖvrigtNovember: 
	Summa per månadNovember: 0
	SkattDecember: 
	HyraDecember: 
	Vård HemtjänstDecember: 
	Sjukvård MedicinDecember: 
	MatDecember: 
	Tv Telefon ElDecember: 
	FörsäkringDecember: 
	Ränta Amortering BankavgifterDecember: 
	Privatuttag till huvudmannenDecember: 
	Sparande i fonderaktierDecember: 
	ÖvrigtDecember: 
	Summa per månadDecember: 0
	Sjukvård MedicinSumma: 0
	MatSumma: 0
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	FörsäkringSumma: 0
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