Váttan fyri móttøku við dagfesting og stempul:

Umsókn um frípláss
– á dagstovni og frítíðarskúla, fyri tíðarskeið, 1. august 2016 til 31. juli 2017
Umsóknin skal latast inn í seinasta lagi 1. juli á hvørjum ári,

Gjørt verður vart við, at umsøkjari skal sjálvur møta í

og søkjast skal av nýggjum á hvørjum ári.

Snarskivuni við umsóknini, har hon verður eftirkannað,
stemplað og avrit latið umsøkjara.

Avrit av fyribils skattaskránni fæst frá Taks.

1

Áskrift frá umsøkjara

Navn á umsøkjara:

Telefon:

Bústaður:

Fartelefon:

Føðingardagur:

Hjúnarstøða:

Teldupostur:

Tal av børnum undir 18 ár í húskinum:

Stakur

Giftur

Sambúgvandi

Tá støða skal takast til, um ein umsøkjari er einsamallur ella ikki, er bústaðurin í fólkayvirlitinum ikki galdandi,
men um umsøkjarin livir saman við øðrum, sambúgvandi ella giftur, og er hetta eisini galdandi, hóast viðkomandi
ikki er foreldur at barninum.

2

Navn á barni:

Føðingardagur:

Navn á barni:

Føðingardagur:

Navn á barni:

Føðingardagur:

Navn á barni:

Føðingardagur:

Áskrift frá hjúnafelaga / sambúgva

Navn:
3

føðingardagur:

Inntøkuviðurskifti

Eru inntøkuviðurskiftini í ár broytt í mun til seinasta ár?

Ja

Nei

Er umsøkjari undir útbúgving?

Ja

Nei

Er sambúgvi undir útbúgving?

Ja

Nei

Um ja, hvørji viðurskifti?

4

Undir útbúgving

SNARSKIVAN

5

Aðrar viðmerkingar

Onnur viðurskifti, ið kunnu hava týdning fyri avgerð kommununnar?

Vart verður gjørt við, at tygum hava skyldu at boða frá broytingum í tygum/tykkara inntøkuviðurskiftum ella
øðrum viðurskiftum, sum hava týdning fyri rættin til heilt ella lutvíst 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 verða latið løgregluni.
6

Váttan frá umsøkjara

Undirritaði váttar við hesum, at upplýsingarnar undir
pkt. 1 til 5 eru sannar.

Dagfesting

Eg loyvi kommununi at útvega allar neyðugar upplýs
ingar um viðurskifti, herundir frá skattavaldinum.

7

/

20

Undirskrift

Áskrift frá stovninum

Navn á stovninum:

8

Navn á barni:

Byrja á stovni:

Navn á barni:

Byrja á stovni:

Navn á barni:

Byrja á stovni:

Navn á barni:

Byrja á stovni:

Váttan frá stovni

Dagstovnurin váttar við hesum, at upplýsingar undir
pkt. 7 eru sannar.

Dagfesting

/

20

Undirskrift
9

Váttan frá Taks

Váttað verður við hesum, at tey 1. januar 20
høvdu børn undir 18 ár heima.

Dagfesting

/

20

Undirskrift

SNARSKIVAN

Givið út 29. mai 2015
Nr. 89

29. mai 2015
Kunngerð um broyting í kunngerð um fíggjarligt frípláss
(Hækking av inntøkumarki)
§1

Í kunngerð nr. 88 frá 17. juni 2009 um fíggjarligt
frípláss verða gjørdar hesar broytingar:
1.

§ 1 verður orðað soleiðis:
“§ 1. Fult fíggjarligt frípláss kann játtast eftir
løgtingslóg um dagstovnar og dagrøkt § 6 a,
stk. 2 um inntøkugrundarlagið er 253.300 kr.
ella lægri.
Stk. 2. Fyri inntøkur hægri enn 253.300 kr. til
og við 254.100 kr. verður veitt 95% frípláss.
Eftir hetta lækkar fríplássið við 1% fyri hvørjar
800 kr. inntøkugrundarlagið er hægri enn
254.100 kr.
Stk. 3. Inntøkumarkið sambært stk. 1 og 2
verður á hvørjum ári javnað við lutfalsligu lønarhækkingini sambært sáttmála millum Føroya
Arbeiðsgevarafelag og Føroya Arbeiðarafelag.
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kunnger á hvørjum ári, í seinasta lagi 1. juni, í rundskrivi eina
útrokningartalvu, sum vísir inntøkumarkið fyri
fíggjarligum fríplássi, og hvussu nógv fíggjarligt frípláss kann játtast tí ávísa inntøkugrundarlagnum.”

2.

Í § 3, stk. 1 verða nr. 3 og 4 strikað.
Nr. 5-9 verða eftir hetta nr. 3-7.

3.

Í § 3, stk. 3 verður “og váttan frá Almannastovuni um uppihaldsveitingar” strikað.

4.

§ 3, stk. 4 verður orðað soleiðis:
“Stk. 4. Tá inntøkugrundarlagið verður uppgjørt, skulu skattafríar inntøkur sambært stk. 1,
nr. 2-5 upproknast soleiðis, at tær samsvara við
skattskylduga inntøku, og síðani leggjast afturat skattskyldugu inntøkuni.”

“Stk. 5. Er skattskylduga inntøkan 65.000 kr.
ella hægri, verður funnið fram til inntøkugrundarlagið við at leggja afturat skattskyldugu
inntøkuni eina upphædd samsvarandi við skattafríu inntøkuna faldað við 1,83.
Stk. 6. Er skattskylduga inntøkan lægri enn
65.000 kr., verður fyrst funnið fram til samlaða
nettoinntøkugrundarlagið, og síðani verður inntøkugrundarlagið funnið við at upproknað samlaða nettoinntøkugrundarlagið til skattskylduga
inntøku. Samlaða nettoinntøkugrundarlagið verður roknað soleiðis:
1) Er skattskylduga inntøkan hægri enn
30.000 kr., men lægri enn 65.000 kr., er
samlaða nettoinntøkugrundarlagið nettoinntøkan umframt 75% av skattskyldugu
inntøkuni umframt 6.300 kr.
2) Er skattskylduga inntøkan 30.000 kr. ella
lægri, er samlaða nettoinntøkugrundarlagið nettoinntøkan umframt 96% av skattskyldugu inntøkuni.
Stk. 7. Samlaða nettoinntøkugrundarlagið
sambært stk. 6 verður upproknað til skattskylduga inntøku soleiðis:
1) Er nettoinntøkugrundarlagið 28.750 kr.
ella lægri, verður nettoinntøkugrundarlagið faldað við 1,04.
2) Er nettoinntøkugrundarlagið hægri enn
28.750 kr., men lægri enn 54.900 kr.,
verður nettoinntøkugrundarlagið faldað
við 1,34, og síðani verður 8.500 kr. drigið
frá.
3) Er nettoinntøkugrundarlagið 54.900 kr.
ella hægri, verður nettoinntøkugrundarlagið faldað við 1,83, og síðani verður
35.400 kr. drigið frá.”
§2
Henda kunngerð kemur í gildi 1. august 2015.

5.

Í § 3 verða sum stk. 5, 6 og 7 sett:
Almannamálaráðið, 29. mai 2015
Annika Olsen (sign.)
landsstýriskvinna
/ Eyðun Mohr Hansen (sign.)

