Økonomisk fripladstilskud
Opgørelse af forventet indtægtsgrundlag for selvstændige
Følgende skattetekniske fradrag kan jv. afgørelse fra ankestyrelsen - SM nr. 0-45-86 af 30/7 1986 – ikke medtages ved beregning af økonomisk fripladstilskud.


Overført underskud fra tidligere år



Henlæggelser til etableringskonti



Besætningsnedskrivning



Opsparing af overskud efter virksomhedsbeskatningslovens regler



Underskud på skibsvirksomhed og containeranparter



Bygningsafskrivning udover 2%



Inventarafskrivning udover 10%



Afskrivning biler udover 10%

Til brug for beregning af din / jeres indkomstgrundlag bedes I udfylde nedenstående skema.

A

Lønindkomst, dagpenge, SU mv. efter arbejdsmarkedsbidrag

Overskud / underskud virksomhed (+/-)
Fradragsberettiget pensionsbidrag, for privattegnede ordninger
Positiv nettokapitalindkomst (hvis negativ, skrives kr. 0)
Aktieindkomst over 5.000 kr.
Samlet indkomst

Ansøger

Ægtefælle/samlever

Cpr:

Cpr:

B

Ansøger

Ægtefælle/samlever

Regulering af personlige indkomst for specielle skattetekniske fradrag (jfr. SM nr. 0-45-86 af 30/7 1986)
Afskrivninger
Afskrivning af bygninger og installationer

udover 2%

+

+

Afskrivning inventar og driftsmidler

udover 10%

+

+

Afskrivning biler

udover 10%

+

+

+

+

+

+

Ansøger

Ægtefælle/samlever

Nedskrivninger på beholdning og besætninger
Nedskrivning ultimo året
Nedskrivning primo året
Forskelsbeløb/regulering (+/-)
Underskud fra tidligere år
Underskud fra tidligere år, som er indregnet i den personlige indkomst kan ikke medregnes
Investeringsfond, henlæggelser mv.

Der gives ikke fradrag for henlæggelser til investeringsfonde og indskud til:
Etableringskonti
Skibsanparter:
Underskud på skibsanparter, der er medtaget i kapitalindkomsten (se
under A), skal tillægges indkomstgrundlaget, men kun i de tilfælde,
hvor kapitalindkomsten, uden skibsanparterne, er positiv.
Hævet/opsparet overskud virksomhedsordning (+/-)
Andre ekstraordinære poster i regnskabet, som eventuelt kan begrunde regulering. Skal beskrives
Samlet beløb til regulering af den personlige indkomst
Endelig opgørelse af indkomst, til brug ved beregning af fripladstilskud:
Samlet sum fra A
Samlet sum fra B
Samlet forventet indkomst for husstanden
Bilaget sendes retur via borger.dk / Digital Post til:
Sorø kommune / skole og pasning / Fripladstilskud

Dato og underskrift

Side 2

Persondata
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder,
private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.

