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Umsókn um frípláss

-á dagstovni, í dagrøkt og í frítíðarskúla, fyri tíðarskeiðið
1. august 20
til 31. juli 201
Gevið gætur!
Umsóknin 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:
Bústaður:

Føðingardagur:
Telefon:

Heima
Arbeiði

Starv:

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 er
giftur, og er hetta eisini galdandi, hóast viðkomandi ikki er foreldur at barninum/børninum.
Navn á hjúnarfelaga/sambúgva:

Føðingardagur:

Bústaður:

Telefon arbeiði:

Starv:
Navn á barni ella børnum:

Tal av børnum
undir 18 ár í húskinum:
Føðingardagur:
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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.
Eru inntøkuviðurskiftini í ár broytt í mun til seinasta ár:

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

Er frípláss áður játtað barninum/børnunum?

ja

nei

Onnur viðurskifti, ið kunnu hava týdning fyri avgerðina:

Gjørt verður vart við, at tygum hava skyldu til at boða frá broytingum í tygara/tykkara
inntøkuviðurskiftum ella øðrum viðurskiftum, sum hava týdning fyri rættin til heilt ella partvís
frípláss.Umsitingin eftirkannar regluliga við stakroyndum upplýsingarnar. um tað seinni verður
staðfest, at broytingar ikki hava verið fráboðaðar, kann frípláss játtað á skeivum grundarlagi
verða kravt aftur. Í serliga álvarsligum førum kann málið verð latið løgregluni.
Umsókn um frípláss verður viðgjørd sbrt., kunngerð nr. 6 frá 25. januar 1995 um gjaldsreglur fyri
dagstovnar og dagrøkt.
Undirritaði váttar við hesum, at upplýsingarnir eru sannir.
Eg loyvi umsitingini at útvega allar neyðugar upplýsingar um míni viðurskifti, herundir frá
skattavaldinum.
Dagfest:

/

20
__________________________
Undirskrift umsøkjari

____________________________
Undirskrift hjúnarfelaga/sambúgva

Áskrift frá stovninum
Navn á stovninum:
Navn á barni:

Byrjað á stovni:
d - m – ár
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Byrjað á stovni:
d - m – ár
Byrjað á stovni:
d - m – ár
Aðrir upplýsingar sum kunnu hava týdning fyri avgerðina:

Dagfest:

/

20
___________________________________
Undirskrift

Áskrift frá Toll- og Skattstovu Føroya
Váttað verður, at skattskylduga inntøkan hjá frammanfyri nevndu fyri seinasta skattaár
var:
Navn

kr.

Navn

kr.

og at tey 1. januar 20xx høvdu xx børn undir 18 ár heima
Dagfest:

/

20
_________________________________
Undirskrift
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