Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed

Arbejde som selvstændig kan kun bruges til optjening af efterlønsbevis/efterløn/skattefri præmie, hvis det har været i
væsentligt omfang. Det vil sige, at det skal kunne sidestilles med et lønarbejde på over 30 timer pr. uge.
Vi bruger blandt andet dine oplysninger på denne blanket som grundlag for at vurdere, om du har ret til
efterlønsbevis/efterløn/skattefri præmie.
Hvis der er noget vi er i tvivl om, kontakter vi dig, når vi har modtaget blanketten.
Navn

CPR‐nr.

Oplysninger om virksomheden
Virksomhedens navn
Virksomhedens branche

CVR‐nr.

Beskrivelse af virksomheden
Forklar uddybende om virksomhedens drift og opbygning, herunder kundegrundlaget fx privat kunder, erhvervskunder, få faste store kunder eller lign.

I hvilken periode har virksomheden været hovederhverv?

Fra

Virksomhedens drift
Er virksomheden en sæsonvirksomhed?

 Ja

En sæsonvirksomhed er en virksomhed som ikke drives aktivt hele året.

Hvis ja, angiv den periode, hvor virksomheden drives aktivt

Til

Fra

 Nej
Til

 Ja

Har virksomheden faste åbningstider
Virksomhedens sædvanlige åbningstid var
Udfyldes kun hvis du har en fast arbejdstid eller åbningstid

Fra

Havde du hjælp i virksomheden af ansatte, ægtefælle/samlever eller ulønnet
hjælp? (Det er vigtigt, at du oplyser herom, uanset om der er tale om fastansatte eller afløsere).

 Nej
Til

 Ja

Hvis ja, angiv de ansattes/hjælpernes samlede timetal i gennemsnit enten pr. uge, måned eller år:
Timer i gennemsnit
pr. uge:
AK 166

Timer i gennemsnit
pr. måned:

Timer i gennemsnit
pr. år:

 Nej

Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed
Navn

CPR‐nr.

Arbejde i virksomheden
Beskriv dine arbejdsopgaver i virksomheden
Forklar uddybende om de opgaver der giver en indtægt (fx direkte kundebetjening og udførsel af ordrer) og de opgaver der ikke giver en direkte indtægt fra ‐
fx administrativt arbejde, kontakt til kunder, forberedelse, rengøring, indkøb, kørsel).
Oplys gerne om timepris u/moms og tidsforbrug på opgaverne.

Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge

Timepris u/moms
 Efterløn

Hvilken ydelse søger du?

 Skattefri præmie  Efterlønsbevis

Virksomhedens omsætning
Oplys omsætningen i virksomheden
Du skal oplyse omsætningen for indeværende år og de fem sidste hele regnskabsår. Du skal oplyse omsætningen ekskl. moms

Indeværende regnskabsår

År

Kr.

Seneste hele regnskabsår

År

Kr.

Næstsidste hele regnskabsår

År

Kr.

Tredjesidste hele regnskabsår

År

Kr.

Fjerdesidste hele regnskabsår

År

Kr.

Femtesidste hele regnskabsår

År

Kr.

Underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige

Dato

Underskrift
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