
  
                                                         UMSÓKN UM FRÍPLÁSS 

á dagstovni ella  í  frítíðarheimi 
 

Umsókn um fíggjarligt frípláss kann játtast við heimild í kunngerð nr. 88 frá 17. juni 2009 um 
fíggjarligt frípláss, seinast broytt við kunngerð nr. 89 frá 29. mai 2015. 

Umsóknin um fríplass 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. 
Umsøkjarin skal sjálvur møta í móttøkuni hjá Eysturkommunu við umsóknini, har kannað 
verður, um umsóknin er fullfíggjað útfylt. Við umsóknini skulu fylgja yvirlit yvir inntøkurnar 
fyri seinasta ár og higartil í ár. Hetta er eisini galdandi fyri hjúnarfelagan, sambúgvan ella tann, 
sum umsøkjarin livir í parlagi við. 

 

Áskrift umsøkjarans 
Navn: 
 

Føðingardagur:               Teldupostadressa:  

Bústaður: 
 

Telefon:                                 Fartlf: 

Livir tú í parlagi?       Navn á maka: 
Ja:______   Nei:______ 

Føðingardagur:                Teldupostadressa: 
 

Bústaður: 
 

Telefon:                                 Fartlf: 
 

 
 

*Tá støða skal takast til, um ein umsøkjari er einsamallur ella ikki, er bústaðurin í fólkayvirlitinum ikki 
avgerðandi, men um umsøkjarin er í parlagi, sambúgvandi ella giftur. Hetta er eisini galdandi, hóast 
viðkomandi ikki er foreldur at barninum/børnunum. (§2, stk.3) 
 

Barnagjald/”pápagjald” - Árlig upphædd: 
 

Tal á børnum undir 18 ár, sum búgva heima:  
 

Navn á barni/børnum: Føðingardagur: 
 

 
 

 

 
 

 

Við umsóknini skulu fylgja nágreinilig yvirlit yvir inntøkurnar fyri seinasta ár og inntøkur higartil í ár. 
Hetta er eisini galdandi fyri makan. (§3)  Inntøkur, sum skulu skjalprógvast: Skattskyldugar inntøkur: A-
inntøka, B-inntøka, skattskyldugur nettovinningur, onnur skattskyldug inntøka. 
Heilt – ella partvís skattafríar inntøkur: uppihaldsveitingar, barnagjald, barnaviðbót, endurgjald fyri mista 
arbeiðsinntøku, lestrarstuðul, leiguinntøka. 
 

Eru inntøkuviðurskiftini í ár broytt ( meir enn 10%) í mun til seinasta ár? Um ja, greið stutt frá,hvør orsøkin 
er. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 

 

Eysturkommuna  •  Oyran 2 • 512 Norðragøta 
Tlf. 73 00 00   www.eystur.fo   

Um søkt verður vegna broytt inntøkuviðurskifti, skulu tit skriva, hvat tit vænta, at samlaða inntøkan verður 
í umsóknartíðarskeiðinum, tvs. fram til 31.07. komandi ár. 
 

                                                                                              
Er umsøkjari ella maki undir útbúgving?  

                                             Ja                        Nei 
  Um ja, nær endar hon? 

Er frípláss áður játtað? 
                                                    Ja                               Nei 

Onnur viðurskifti, ið kunnu hava týdning fyri avgerðina um frípláss:  
 
 
 
 

Vart verður gjørt við, at tygum hava skyldu at boða frá broytingum í tygara/tykkara 
inntøkuviðurskiftum ella øðrum viðurskiftum, sum hava týding fyri rættin til heilt ella partvís frípláss. 
(§7) Umsitingin eftirkannar regluliga upplýsingarnar. Um tað seinni verður staðfest, at broytingar ikki 
hava verið fráboðaðar, verður frípláss, játtað á skeivum grundarlagi, kravt aftur. Í serliga álvarsligum 
førum kann málið verða latið løgregluni. 
 
Umsókn um frípláss verður viðgjørt sbrt. kunngerð um gjaldsreglur fyri dagstovnar og dagrøkt. 
Kunngerðin og útrokningartalva er at finna á heimasíðuni hjá Eysturkommunu. 
 

Undirritaði váttar við hesum, at upplýsingarnir eru sannir.  
 
Eg loyvi avvarandi málsviðgera hjá kommununi, um neyðugt,  at útvega allar neyðugar upplýsingar um 
míni inntøkuviðurskifti. 
 
Dagfesting:            /                 20                                                  
                                                                      Undirskrift umsøkjarans             Undirskrift hjúnarfelaga/sambúgva 
  

Áskrift frá Taks 
Váttað verður, at skattaskylduga inntøkan hjá frammanfyri nevndu fyri seinasta skattaár var: 
 

Navn: 
 

Kr. 

Navn: Kr. 
 

 
Og at tey 1. januar 20          høvdu                                            barn/børn undir 18 ár búgvandi heima 

 
Dagfesting:             /               20 
 
 
                                                                              
                                                                                                             Undirskrift 
 

 

 

 


