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SKATTEFRI PRÆMIE – SELVSTÆNDIGE

Navn 						CPR-nr.

Oplysningerne på denne blanket skal omhandle det regnskabsår, du er i gang med, og de seneste fem hele
regnskabsår forud herfor.
Eksempel.
Hvis du har kalenderåret som regnskabsår, og du ophører eller skal have efterlønsbevis pr. 1. april 2017, vil
perioden være fra 1. januar 2014 til 31. marts 2017.
Hvis du har drevet virksomhed i mindre end tre hele regnskabsår, skal blanketten omhandle hele den
periode, hvor du har drevet virksomheden.
Denne blanket vedrører derfor driften i perioden fra
(perioden skal udfyldes)

		
dag

til
måned

år

dag

måned

år

FRAVÆR 1
Har du i ovennævnte tidsrum haft fravær, hvor du ikke har arbejdet i virksomheden?
Du skal oplyse om sygdom, kursus m.v., men ikke om almindeligt feriefravær

 Ja

 Nej

			
Hvis Ja, angiv perioderne		

Har du fået udbetalt
sygedagpenge i perioden?

fra

til

Årsag

 Ja

 Nej		

fra

til

Årsag

 Ja

 Nej		

fra

til

Årsag

 Ja

 Nej		

fra

til

Årsag

 Ja

 Nej		

fra

til

Årsag

 Ja

 Nej		

 Ja

 Nej

Har du i perioderne fået udbetalt halve sygedagpenge?

Fortsættes på næste side...
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VIRKSOMHEDENS ART 2
Virksomhedens branche?
Beskrivelse af virksomheden

Er virksomheden en sæsonvirksomhed? 3						 Ja
Hvis Ja, angiv den periode, hvor virksomheden drives 		

fra		

 Nej

til

Har din ægtefælle deltaget i virksomheden som sit hovederhverv?				

 Ja

 Nej

Har din virksomhed haft personale ansat? 4 						 Ja

 Nej

Hvis Ja, angiv antal ansatte
VIRKSOMHEDENS ÅBNINGSTID 5
Angiv virksomhedens åbningstid
DINE PERSONLIGE ARBEJDSOPGAVER I VIRKSOMHEDEN 6
Anfør alle dine personlige arbejdsopgaver i virksomheden

DIN ARBEJDSTID 7
Angiv din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med ovenstående arbejdsopgaver
VIRKSOMHEDENS ÅBNINGSTID 8
Oplys virksomhedens omsætning eksklusiv moms for det regnskabsår, du er i gang med, og de seneste tre
hele regnskabsår forud herfor. (Hvis du har drevet virksomheden i mindre end tre hele regnskabsår, skal
omsætningen oplyses for hele den periode, hvor du har drevet virksomheden).
Det regnskabsår du er i gang med (omsætningen kan eventuelt oplyses i mindstebeløb):
Omsætning (eksklusiv moms)

fra

til

Omsætning (eksklusiv moms)

fra

til

Omsætning (eksklusiv moms)

fra

til

Omsætning (eksklusiv moms)

fra

til

Omsætning (eksklusiv moms)

fra

til

Omsætning (eksklusiv moms)

fra

til

Seneste tre hele regnskabsår
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Er virksomheden registreret og drevet i Danmark?					

 Ja

 Nej

Er beskæftigelsen i virksomheden udført i Danmark?					

 Ja

 Nej

UNDERSKRIFT
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1 og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Samtidig
erklærer jeg, at jeg er villig til at fremkomme med yderligere oplysninger/dokumenter, hvis dette er påkrævet.

Dato

Underskrift
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SELVE VIRKSOMHEDEN

skattefri_praemie_selvstaendig_dec16

VEJLEDNING
Note 1
Har du fået udbetalt sygedagpenge, skal vi bede dig sende samtlige opgørelser fra kommunen. Bemærk:
Kun sygdomsperioder, hvor du har fået udbetalt sygedagpenge, regnes med som arbejde. Hvis du har fået
halve sygedagpenge, tæller disse uger kun med 18½ times arbejde.
Note 2
Her skal du så klart som muligt oplyse om virksomhedens branche. Det er ikke tilstrækkeligt f.eks. at skrive
’konsulentvirksomhed’, men vi skal bede dig give en nærmere beskrivelse af virksomheden.
Note 3
Har du kun drevet din virksomhed en del af året, er det vigtigt at oplyse den periode, hvor driften er
foregået. Kun den periode, hvor virksomheden blev drevet, regnes nemlig med som arbejde.
Note 4
Her skal du oplyse, om andre end din ægtefælle har deltaget i driften af virksomheden, dvs. om der har
været ansatte eller medejere.
Note 5
Her skal du skrive de tidspunkter, hvor kunderne normalt har kunnet træffe dig. Hvis der har været fast
åbningstid eller telefontid, skal du oplyse det.
Note 6
Her skal du skrive alle dine opgaver i virksomheden. Husk, at alle funktioner vedrørende virksomheden
tæller med. Der kan f.eks. være tale om deltagelse i produktion, ekspedition, indkøb, telefonpasning,
rengøring, ledelse, administration, regnskab, bogføring etc. Det er vigtigt, at du beskriver dine
arbejdsopgaver så udførligt som muligt.
Note 7
Her skal du skrive dit samlede tidsforbrug i forbindelse med driften af virksomheden. Oplys et
gennemsnitligt ugentligt antal arbejdstimer for den periode, hvor driften er foregået.
Kun arbejde på mere end 30 timer om ugen kan regnes med til opfyldelse af 2-års-reglen og til optjening
af skattefri præmie.
Note 8
Her skal du skrive omsætningen (ekskl. moms) for hele den periode, erklæringen omfatter. Da perioden
formentlig dækker over flere regnskabsår, skal du angive omsætningen i hvert regnskabsår for sig. Selvom
det første regnskabsår kun delvist er en del af den periode, erklæringen omfatter, kan du skrive
omsætningen for hele året. For den sidste del af perioden, hvor regnskabsåret endnu ikke er afsluttet, kan
du skrive et anslået omsætningstal, der dækker perioden indtil den dag, du underskriver erklæringen. Du
kan oplyse det som et anslået minimumsbeløb.
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