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Ansökan om egen konkurs
____________________________________________________________________________
Denna blankett kan användas för egen ansökan om konkurs. Blanketten kan användas av fysiska
personer (privatpersoner – med eller utan enskild firma) eller av juridiska personer (bolag, ekonomisk förening, dödsbo).
Ansökan skrivs under och lämnas i original till tingsrätten för den ort där sökanden har hemvist.
− Privatpersoner har hemvist där de var folkbokförda den 1 november föregående år.
− Aktiebolag eller ekonomisk förening har hemvist där styrelsen har sitt säte.
− Handelsbolag har hemvist där huvudkontoret enligt handelsregistret har sin adress.
Utifrån hemvist kan du söka fram rätt tingsrätt och dess adressuppgifter på www.domstol.se.
____________________________________________________________________________

1. Uppgifter om sökanden
Namn
Personnummer/Organisationsnummer
Adress, postnummer och postort
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Telefonnummer (hem, arbete, mobil)
E-postadresser

2. Begäran (yrkande) om konkurs
Sökanden kan inte betala sina skulder, och detta är inte endast tillfälligt (sökanden är på obestånd, se konkurslagen 1 kap. 2 §). Därför begär sökanden att bli försatt i konkurs.
3. Upplysningar om verksamhet m.m.
Sökanden bedriver pågående verksamhet

Nej
Ja

Sökanden har anställda

Nej
Ja, antal anställda:
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4. Eventuellt förslag på konkursförvaltare
Namn, Advokatbyrå
Telefonnummer, E-postadress

5. Bilagor
Detta gäller för bilagor till en konkursansökan.
• Personbevis/Registreringsbevis: Bolag eller ekonomisk förening ska bifoga registreringsbevis från
Bolagsverket, max en månad gammalt. Sökande som är fysisk person ska bifoga hemortsbevis från Skatteverket. Dödsbo ska bifoga hemortsbevis för den avlidne.
• Tillgångar och skulder: Bifoga gärna en förteckning över tillgångar och skulder. Använd blanketten
Förteckning över tillgångar och skulder, eller skriv en egen. Se konkurslagen 2 kap. 3 § första stycket.
• Bouppteckning: Dödsbo ska bifoga bestyrkt kopia av bouppteckningen samt, om registrering har
gjorts, bevis om registreringen. Har inte bouppteckning gjorts så lämna uppgift om varje delägares
namn och postadress.
• Fullmakt: Om sökanden företräds av ombud ska fullmakt i original bifogas. Ange ombudets namn,
postadress samt telefonnummer på fullmakten eller i en bilaga.

Till ansökan bifogas följande bilagor
1.
2.
3.
4.
6. Underskrift/-er
Är sökanden en juridisk person ska underskriften göras av behörig firmatecknare, vilket kan vara
fler än en person. Detta framgår normalt av registreringsbevis eller stadgar.

Ort

Datum

Ort

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Telefonnummer (om annat än för sökanden)

Telefonnummer (om annat än för sökanden)

E-postadress (om annat än för sökanden)

E-postadress (om annat än för sökanden)
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