ANMÄLAN
– kontonummer

Registerenheten

Anmälan skickas till:

Utbetalningar kan enbart betalas ut till bankgiro
eller bankkonto. Använd gärna
Jordbruksverkets e-tjänst "Mina sidor" för att
anmäla eller ändra ditt kontonummer.

Jordbruksverket
Registerenheten
551 82 Jönköping

A. Person-/organisationsnummer
Namn och adress

Person-/organisationsnummer
Telefonnummer dagtid (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer

E-postadress

B. Konto för att sätta in pengarna på (endast ett konto för samtliga stöd)
Bankgiro
Kontonummer

Bankkonto
Clearingnummer

-

kontonummer

-

C. Godkänd ID-handling

D. Försäkran och underskrift
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga och att jag har tagit del av
gällande villkor för att erhålla utbetalningar.
Datum

SJV JSB 3:5 2013-01

www.jordbruksverket.se-PDF

Med anmälan ska du bifoga en kopia av godkänd id-handling

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Postadress
JORDBRUKSVERKET
Registerenheten
551 82 JÖNKÖPING

Besöksadress

E-post

Internet

Telefon

Fax
Registerenheten

Vallgatan 8

register
@jordbruksverket.se

www.
jordbruksverket.se

036-15 63 63

036-12 63 40

Anvisningar till anmälan av kontonummer
Du ska använda denna blankett när du ska
• anmäla ditt kontonummer för första gången hos Jordbruksverket.
• ändra ditt kontonummer som redan är registrerat hos Jordbruksverket.
Så här fyller du i blanketten
A. Person- organisationsuppgifter
Här fyller du i dina personuppgifter. Om du är en organisation eller ett företag fyller du i dina
organisations- eller företagsuppgifter.
B. Konto för att sätta in pengar på
Här fyller du i vilket konto du vill att dina pengar ska betalas ut till.
Stödet kan bara betalas ut till bankgiro eller bankkonto. Använd gärna Jordbruksverkets
e-tjänst ”Mina sidor” för att anmäla eller ändra ditt kontonummer.
C. Godkänd ID-handling
Tillsammans med den här blanketten ska du bifoga en kopia av godkänd ID-handling.
Exempel på ID-handlingar:
• ID-kort
• Svenskt körkort
• Pass
D. Försäkran och underskrift
Underteckna ansökan. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare.
Om sökande är en förening, myndighet, eller stiftelse ska behörig person underteckna
ansökan. Om utbetalningen ska gå till ett dödsbo ska du bifoga en kopia på förstasidan av
bouppteckningen.
Om det finns flera firmatecknare och ni har krav på att handlingar för organisationen ska
skrivas under av två eller fler så kan ni skriva fler underskrifter och namnförtydliganden längst
ner på blanketten.

