Försäkran vid tillfälligt uppehåll i egen verksamhet
Bilaga till blankett arbetsintyg för företagare
Efternamn och förnamn – var god texta

Personnummer 10 siffror

Jag försäkrar

att från och med
…………………………………………………………………….
har all aktivitet i företaget upphört.
Ange företagets namn, organisationsnummer och
verksamhetsområde:
……………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Jag vet idag att företaget/verksamheten kommer att vara aktivt igen
från och med ……………………………………….................

Jag försäkrar










Jag förbinder mig

att jag står till arbetsmarknadens förfogande
att jag är anmäld på arbetsförmedlingen
att jag inte kommer att vara aktiv i min verksamhet under tid
som jag deklarerar arbetslös
att jag inte kommer att förbereda produktion
att jag inte gör några inköp
att jag inte marknadsför min verksamhet
att jag inte lägger anbud
att jag vet att jag endast får sköta lagstadgad redovisning och
utföra skyddsinsatser i syfte att hindra förstörelse av
egendom

att meddela Journalisternas arbetslöshetskassa om och när jag
återupptar verksamheten.

……………………………………………..
Ort och datum

……………………………………………………………………………………
Underskrift

Information om tillfälligt uppehåll i egen verksamhet
För att en företagare som tillfälligt upphör att bedriva verksamhet i sin rörelse ska vara
arbetslös får inte någon verksamhet bedrivas i rörelsen.
Motiveringen till införandet av regeln var att minska risktagandet för den som står inför att
starta ett företag. Vetskap om att möjlighet finns att tillfälligt lägga ned en verksamhet kan bli
den faktor som gör att företagaren vågar ta på sig kostnader och sätta igång med rörelsen.
Genom denna regel undviks bland annat risken för onödig kapitalförstöring. Tillfälligt
uppehåll i ett företag får användas en gång var femte år. Rätten till ersättning då företagare
tillfälligt upphört med verksamheten är knuten till både personen ifråga och företaget
Vidare bör i princip ingen egentlig verksamhet få bedrivas i rörelsen utan denna ska faktiskt
ha upphört. Ingen produktion av varor eller tjänster få ske. Inte heller förberedelse av sådan
produktion. Inga inköp får göras och någon försäljning annat än i undantagsfall av
omsättningstillgångar såsom lager får inte förekomma. Vidare ska krävas att varken
anskaffning eller marknadsföring förekommer under den tid då verksamheten lagts ned
tillfälligt. Vid tveksamheter om verksamheten verkligen har upphört krävs intyg av en betrodd
person som är väl insatt i verksamheten. Det är viktigt att företagaren som tillfälligt lagt ned
sin verksamhet står till arbetsmarknadens förfogande.
Företagaren bör få kunna hyra ut lokaler eller arrendera ut mark. Dessutom bör
skyddsinsatser vara tillåtna, som företagaren är tvungen att vidta för att hindra förstörelse av
egendom. Andra åtgärder som får vidtas är till exempel lagstadgad redovisning eller andra
skyldigheter beslutade av myndigheter. En självklar förutsättning är att de inte hindrar honom
eller henne från att stå till arbetsmarknadens förfogande.
Syftet med att en företagare under ett tillfälligt uppehåll ska kunna betraktas som arbetslös
trots att denne inte upphört definitivt med verksamheten är att verksamheten utan större
svårigheter ska kunna återupptas vid ett senare tillfälle. En sökande som söker
arbetslöshetsersättning och uppger att verksamheten är vilande och som orsak uppger att
han eller hon avser att avveckla verksamheten definitivt ska därmed inte ha rätt till ersättning
förrän verksamheten avvecklats definitivt.

