Ansökan om Mästarbrev

Skickas till:
Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Ansökan om Mästarbrev i yrke:
Personuppgifter:
Namn:

Personnummer:

Privat adress:
Postnummer och ort:
Privat telefonnummer:
Privat e-postadress:
Företagsuppgifter:
Nuvarande arbetsplats, företagsnamn:
Organisationsnummer:
Företagsadress:
Postnummer och ort:
Företagets telefonnummer:
Företagets e-postadress:
Till ansökan bifogas följande handlingar:
• Kopia på Gesällbrev och intyg på avlagt Mästarprov (om det krävs)

Bilaga nr:

• Intyg om företagsekonomiska kunskaper

Bilaga nr:

• Intygande om minst 6 år/10 000 timmar arbetslivserfarenhet samt att du är aktiv i yrket enligt nedan
(styrkes med kopior) (egna företagare intygar med nyuppdaterat registreringsbevis från Bolagsverket eller Skatteverket)
Arbetsgivare:

Tidsperiod:

Ca antal timmar:

Bilaga nr:

Medlem i Företagarförening/branschförbund, ange i så fall vilket:
Ort där du önskar få ditt Mästarbrev officiellt utdelat:
För utdelning i Stockholms stadshus (Blå Hallen) kan avgift tillkomma

Brevavgift 2 500 kr (varav moms 500 kr) skall vara insatt på Sveriges Hantverksråds BG 5171-5050 innan ansökan beviljas.
Vill du som Mästare finnas sökbar i Sveriges Hantverksråds Mästarregister kan du samtidigt med brevavgiften betala in
årsavgiften (625 kr inkl. moms, BG 5171-5050) och fylla i en anmälan på www.mastarregistret.se/admin/nymastare.php
(avgiften gäller för ett års deltagande och kan sedan förnyas årligen)

Härmed intygar jag att de uppgifter jag lämnat och bifogat i min ansökan är sanna samt att jag är verksam i mitt yrke.

Datum för ansökan:

Underskrift:
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Instruktioner för ansökan om Mästarbrev
För att ansöka om Mästarbrev krävs att du:
• Är verksam i ditt yrke.
• Har minst 10 000 arbetstimmar eller 6 års dokumenterad yrkeserfarenhet.
• Har avlagt ett godkänt Mästarprov. I vissa yrken krävs enbart godkänt Gesällprov.
• Har småföretagsekonomiska kunskaper (se nedan för ytterligare information).
Samtidigt som du skickar in din ansökan måste du betala in Mästarbrevsavgiften till Sveriges Hantverksråd.
Brevavgiften är 2 500 kr (varav moms 500 kr) och sätts in på Sveriges Hantverksråds BG 5171-5050. Avgiften måste
vara betald innan ansökan kan beviljas.
Vill du som Mästare finnas sökbar i Sveriges Hantverksråds Mästarregister kan du samtidigt med brevavgiften betala in
årsavgiften (625 kr inkl. moms, BG 5171-5050) och fylla i en anmälan på www.mastarregistret.se/admin/nymastare.php
(avgiften gäller för ett års deltagande och kan sedan förnyas årligen)

Exempel på dokuement som intygar kraven ovan:
Yrkeskunnandet kan styrkas med:
• Gesällbrev
• Intyg/protokoll om Mästarprov
• Annat bevis eller intyg på yrkeskunnande
Handlingar som styrker minst 10 000 arbetstimmar eller 6 års yrkesutövande och att du är aktiv i yrket
• Anställningsbevis
• Registreringbevis för eget företag som inte får vara äldre än 6 månader (om du förvärvat företaget anger du årtalet du blev
verksam)
Kunskaper i företagsekonomi kan styrkas med:
• Företagardiplom eller motsvarande
• Annan utbildning på motsvarande nivå
• Intyg från auktoriserad revisor eller redovisningskonsult (bifoga intyg)
Information om ekonomikunskaper vid ansökan om Mästarbrev
Följande företagsekonomiska kunskaper ska man kunna styrka:
• Utföra löpande redovisning i ett mindre företag.
• Läsa och förstå resultat- och balansräkning.
• Upprätta en enkel reslutatbudget.
• Hantera Kalkylation och prissättning.
• Förståelse för redovisning av sociala avgifters påverkan på resultatet samt hur moms och källskatter påverkar
företagets likviditet och balansräkning.
• Förstå regelverk för småföretagande (lagar, förordningar, företagsformer etc.)
Kunskaperna kan man få genom att gå kurser i företagsekonomi för småföretag som omfattar minst 60 timmar
och anordnas av bland annat olika studieförbund, KOMVUX, Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden, NUTEK,
redovisningsbyråer eller andra utbildningsanordnare.
Kompetensen kan också styrkas av en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult genom ifyllt och undertecknat
intyg som kan laddas ner på Sveriges Hantverksråds hemsida.
För ytterligare information eller hjälp vid ansökan, kontakta Anne Palm, tel. 0247-369 50 eller e-post:
anne.palm@hantverksrad.se

Sveriges Hantverksråd Box 147 793 23 Leksand Telefon: 0247-369 50 Fax: 0247-151 70 www.hantverksrad.se info@hantverksrad.se Org.nr 556090-6678

