Heiðavegur 26, 600 Saltangará
Tlf. 41 70 00, Fax 41 70 01
runavik@runavik.fo

UMSÓKN UM FRÍPLÁSS
-á dagstovni, í dagrøkt, í forskúla og í frítíðarskúla, fyri tíðarskeiðið,
1. august. 2017 til 31. juli 2018
Umsókn um frípláss skal latast inn áðrenn 1. juli. Verður umsóknin latin inn eftir henda dag, verður møgulig
játtan galdandi frá 1. í mánaðinum, eftir at umsóknin er móttikin.
Søkjast skal av nýggjum á hvørjum ári.
Áskrift frá umsøkjara
Navn á umsøkjara
Gøta

Føðingardagur
Bygd/Bý

Telefon

Teldupostur
Hjúnarstøða:

Stakur

Giftur

Sambúgvandi*

* Tá støða skal takast til, um ein umsøkjari er einsamallur ella ikki, er bústaðurin í fólkayvirlitinum ikki avgerðandi, men
um umsøkjarin livir saman við øðrum, sambúgvandi ella giftur, og er hetta eisini galdandi, hóast viðkomandi ikki er
foreldur at barninum/børnunum. Smb. § 2, stk. 3 í Kunngerð nr. 88 frá 17. juni 2009 um fíggjarligt frípláss, seinast
broytt við kunngerð nr. 89 frá 29. mai 2015.
Navn á hjúnafelaga/sambúgva

Føðingardagur

Teldupostur

Telefon

Tal á børnum undir 18 ár í húskinum:____________
Navn á barni/børnum, ið søkt verður um frípláss fyri:

Føðingardagur:

Ansingarstovnur:

Byrjað í ansing:
(dato)

Við umsóknini skulu fylgja nágreinilig yvirlit yvir inntøkurnar fyri seinasta ár og inntøkurnar higartil í ár. Hetta
er eisini galdandi fyri hjúnafelagan, sambúgvan ella tí umsøkjarin livir saman við. Smb. § 3 í Kunngerð nr. 88
frá 17. juni 2009 um fíggjarligt frípláss, seinast broytt við kunngerð nr. 89 frá 29. mai 2015.

Inntøkur sum skulu skjalprógvast *



A-inntøka
B-inntøka

Heilt ella partvís skattafríðar inntøkur:

Uppihaldsveitingar

Barnagjald

Barnaviðbót

Endurgjald fyri mista arb. inntøku

Lestrarstuðul

Leiguinntøka

Skattskyldugur nettovinningur

Onnur skatskildug inntøka
Eru inntøkuviðurskiftini í ár broytt í mun til seinasta ár ?

Er umsøkjari ella hjúnafelagi/sambúgvi undir útbúgving, nær er hendan væntandi lokin ?

Onnur viðurskifti, ið kunnu hava týdning fyri avgerð kommununar:

Heiðavegur 26, 600 Saltangará
Tlf. 41 70 00, Fax 41 70 01
runavik@runavik.fo

Upplýsingarskylda, vegleiðing og afturvirkandi javning
§ 7. Í játtanarskeiðinum hevur umsøkjarin skyldu til at boða kommununi frá varandi broytingum í
inntøkuviðurskiftunum og øðrum viðurskiftum, ið skerja rættin til fíggjarligt frípláss.
Stk. 2. Foreldragjald kann javnast afturvirkandi til tað mundið, tá viðurskiftini hjá umsøkjaranum broyttust.
Stk. 3. Um varandi broytingar eru í inntøkuviðurskiftunum ella øðrum viðurskiftum, ið økja rættin til fíggjarligt frípláss,
kann umsøkjarin lata nýggja umsókn inn. Umsóknin verður viðgjørd samsvarandi § 6, stk. 2.
Umsókn um frípláss verður viðgjørd sbrt., kunngerð um gjaldsreglur fyri dagstovnar og dagrøkt. Kunngerðin við
útrokningartalvu liggur á heimasíðuni hjá kommununi, www.runavik.fo undir umsóknarbløð.

Undirritaða/i váttar við hesum, at upplýsingarnir eru sannir.
Eg loyvi kommununi at útvega allar neyðugar upplýsingar um míni viðurskifti, herundir eisini heimabúgvandi børn undir
18 ár, frá skattavaldinum, almannastovuni og øðrum viðkomandi stovnum.

Dagfest:

/

20

Undirskrift: ________________________________________________
Umsøkjari

Dagfest:

/

20

Undirskrift: ________________________________________________
Hjúnarfelagi/Sambúgvi

*Sum skjalprógv fyri inntøkur hava vit brúk fyri:
Frá Taks:


Sjálvuppgáva fyri seinasta skattaár og fyribilsskattaskrá fyri higartil í ár hjá umsøkjara og
hjúnarfelaga/sambúgva.

TAKS
Tlf. 352600
Teldupostur: taks@taks.fo.
Frá útlendskum stuðulsveitara (um annar parturin er undir útbúgving uttanlanda)
 Váttan uppá lestrarstuðul

Um umsøkjari/hjúnafelagi/sambúgvi hevur aðra inntøku, ið ikki sæst á hesum uppgerðum,
skulu skjøl fyri hesa inntøku eisini viðleggjast.

