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Årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager tilskud (fleksjob)
Skema II: Personligt drevne virksomheder - med revisorattestation
Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70g, stk. 5

Sagsoplysninger
CVR-nummer

For at kommunen kan beregne størrelsen på
tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen
virksomhed, skal den selvstændige afgive oplysninger om årsindtægt på vedlagte skema.
Skemaet anvendes både ved nye bevillinger
og ved den årlige genberegning af størrelsen
på allerede bevilgede tilskud. Således skal alle
selvstændige, der modtager tilskud til bevarelsen af beskæftigelsen i egen virksomhed hvert
år og senest d. 1. november afgive oplysninger
om årsindtægten for de seneste 3 år.

mæssige overskud/underskud, der reguleres, så grundlaget for beregningen
bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste ved drift af virksomheden. Renteindtægter og -udgifter og andre finansielle
poster, der vedrører finansieringen af selve driften samt forrentningen af virksomhedens egenkapital, indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Hvis virksomheden er en personligt drevet virksomhed udfyldes skema I eller II. Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundHar virksomheden været drevet i mindre end to lag af de seneste årsopgørelser, mens skema
år, beregnes årsindtægten med baggrund i se- II anvendes, når der er andre forhold, som skal
neste regnskabsår. Beregningen er gældende indgå i beregningen. Skema II skal attesteres
for et kalenderår ad gangen. Kommunen skal
af en statsautoriseret eller registreret revisor.
dog foretage en ny beregning af tilskuddet, hvis
Er den selvstændige erhvervsdrivende aktieder sker ændringer i den skattepligtige indeller anpartsindehaver i et selskab udfyldes
komst, som har ligget til grund for beregningen
skema III: Skemaet skal attesteres af en statsaf tilskuddet.
autoriseret eller registreret revisor.
For hvert af årene opgøres årsindtægten
Det udfyldte skema sendes til jobcentret.
med udgangspunkt i virksomhedens skatte-
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Skema II: Personligt drevne virksomheder – med revisorattestation
Virksomhedens navn

CVR-nummer

Tilskudsmodtagers navn

Personnummer

Ægtefælles navn

Personnummer

Følgende udfyldes for de tre seneste afsluttede regnskabsår
År (angiv regnskabsperiode)
Virksomhedens skattemæssige over/underskud før renter
og andre finansielle poster

År

År

År

Kr.

Kr.

Kr.

Virksomhedens skattemæssige overskud/underskud tillægges
1. Ægtefællens eventuelle lønindkomst fra virksomheden,
hvis ægtefællen har haft sin hovedbeskæftigelse i
virksomheden
2. Foretagne fradrag for investeringsfondshenlæggelser
3. Foretagne fradrag for underskud (før renter og andre
finansielle poster) af bibeskæftigelse ved selvstændig
virksomhed
4. Andre foretagne fradrag, der ikke vedrører
virksomhedens primære drift, fx underskud ved
anparter
5. Sygedagpenge modtaget af tilskudsmodtageren og
medarbejdende ægtefælle for sygefravær i
virksomheden (Ægtefællens sygedagpenge skal kun
medregnes, hvis ægtefællen har haft sin
hovedbeskæftigelse i virksomheden)
Virksomhedens skattemæssige overskud/underskud fratrækkes
6. Overskud før renter og andre finansielle poster af
bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed
7. Andre indtægter, der ikke vedrører virksomhedens
primære drift, fx forpagtning, udlejning eller
anpartsvirksomhed
8. Ægtefællens indkomst fra virksomheden, når
ægtefællen har haft bibeskæftigelse i virksomheden
Reguleret årsindtægt (anfør fortegn)

Erklæring og underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, og at jeg har læst vejledningen, og at jeg underretter
kommunen, hvis der sker ændringer i den skattepligtige indkomst, der ligger til grund for beregningen.
Dato
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Revisors attestation
Det udførte arbejde (skal altid udfyldes)

Eventuelle supplerende oplysninger som revisor skal afgive i henhold til bekendtgørelse om
statsautoriserede og registrerede revisorers erklæring m.v.

Undertegnede kan erklære, at de anførte beløb efter vor overbevisning er i overensstemmelse med selvangivelsen,
med årsregnskab og den seneste årsopgørelse for de anførte år.
Er du statsautoriseret revisor
Ja
Nej
Virksomhedens navn

Afdeling

Vej

Husnummer

Postnummer

Etage

Side/Dør

By

Kontaktperson
Navn

Telefonnummer

E-mail

Dato
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Vejledning
Selvstændigt erhvervsdrivende kan få tilskud til bevarelse
af beskæftigelsen i egen virksomhed, hvis deres arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat i forhold til deres virksomhed. Virksomheden skal drives som hovedbeskæftigelse her i landet. Virksomheden drives som hovedbeskæftigelse både ved tilkendelse af tilskud og i hele perioden, hvor tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis ægtefællen kun har deltaget i driften i en del af året,
er beregningsgrundlaget en forholdsmæssig andel af den
samlede årsindtægt.

Fleksløntilskuddet beregnes én gang om året. Til brug for
beregning skal den selvstændige erhvervsdrivende hvert
år og senest d. 1. november afgive oplysninger om årsindtægten for de seneste 3 år.

Beløb, der er overført til beskatning hos ægtefællen, fradrages i virksomheden. I andre tilfælde fastsættes værdien af arbejdsindsatsen til lønudgiften, hvis der var tale om
en tredjemand.

Årsindtægten opgøres af den selvstændige med udgangspunkt i virksomhedens skattemæssige overskud/
underskud, så grundlaget for beregningen bliver udtryk
for personens hidtidige arbejdsfortjeneste ved drift af
selvstændig virksomhed.

Aktie- og anpartsselskaber
Beregningen af tilskud sker på grundlag af den selvstændige og den eventuelle ægtefælles samlede andel af selskabets overskud/underskud. Hertil lægges skattepligtige, arbejdsbetingede ydelser fra selskabet i form af løn
inkl. selskabets indbetalinger til pensionsordninger, bestyrelseshonorarer og tantieme og andre skattepligtige ydelser fra selskabet, som f.eks. fri bil, telefon og bolig.

Personligt drevne virksomheder
Udgangspunktet ved opgørelsen af beregningsgrundlaget
er virksomhedens skattemæssige overskud/underskud
før renter og andre finansielle poster. Beløbet skal svare til
det, der fremgår af selvangivelsen og seneste årsopgørelse under posten ”Overskud/underskud af virksomhed
eller udlejningsejendom”. Opgørelsen sker uden hensyn
til eventuel anvendelse af virksomhedsskattelovens regler
(virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og konjunkturudsvingningsordningen).
Beregning på grundlag af årsopgørelse uden revisor attestation (skema I) kan kun ske, hvis indtægten vedrører
hovedbeskæftigelse i en enkeltmandsvirksomhed eller et
interessentskab. Sygedagpenge skal lægges til virksomhedens resultat, og der vedlægges dokumentation for beløbet. Sygedagpenge angives med tillæg for arbejdsmarkedsbidrag.
Anvendelse af årsopgørelser uden revisorattestation kan
ikke anvendes, hvis en ægtefælle har deltaget i virksomheden, eller hvis der i beløbet fra årsopgørelsen indgår
beløb, fra anden selvstændig virksomhed, fx bibeskæftigelse, udlejning eller anparter. Beregningen skal da ske
efter skema II.
Når ægtefæller deltager i personligt drevne virksomheder
Beregningsgrundlaget for hver af ægtefællerne er 50 pct.
af den samlede opgjorte årsindtægt, uanset om ægtefællerne bruger samme regnskabsår.
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Indkomst indtjent af ægtefællen skal altid fradrages i den
selvstændiges beregningsgrundlag, også selv om virksomheden ikke er ægtefællens hovedbeskæftigelse.

Dette beregningsgrundlag anses som udtryk for den selvstændige og denne eventuelle ægtefælles hidtidige arbejdsfortjeneste ved drift af selvstændig virksomhed i selskabsform.
Interessentskaber, kommanditselskaber og øvrige
virksomhedsformer
Har virksomheden været drevet i interessentskabsform,
bruges skema II. Hvis interessenten er et selskab foretages beregningen på skema III. Beregningsgrundlaget tillægges også lønindkomst eller andre arbejdsbetingede,
skattepligtige ydelser fra interessentskabet.
Ved beregningen af arbejdsfortjeneste for selvstændigt
erhvervsdrivende, som driver virksomhed i form af kommanditselskab, anvendes skema II eller III afhængig af,
om komplementaren, eller eventuelt kommanditisten, er
en enkelt person eller et selskab (aktie- eller anpartsselskab).
Drives virksomheden i anden virksomhedsform, fx forening eller fond, og personen undtagelsesvis ikke kan anses for at være lønmodtager, må det afgøres konkret, om
opgørelsen skal foretages efter skema II eller III.
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Uddrag af bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
med nedsat arbejdsevne
Kapitel 3
Beregning af tilskud
Tilskuddets størrelse
§ 7. Tilskuddet udgør et grundbeløb på 127.000 kr.
(2013 niveau) pr. år. Grundbeløbet nedsættes med 30
procent dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden,
dels af anden arbejdsindkomst i beregningsperioden.
Stk. 2. Tilskuddet beregnes én gang årligt og er gældende for et kalender år ad gangen, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Kommunen skal foretage en ny beregning af tilskuddet, hvis der sker ændringer i den skattepligtige indkomst, som har ligget til grund for beregningen af
tilskuddet. Kommunen skal samtidig afgøre, om ændringen medfører efterbetaling eller tilbagebetaling af foretagne udbetalinger.
Årsindtægt og arbejdsindtægt
§ 8. Årsindtægten beregnes en gang årligt som gennemsnittet af indtægten i de to bedste hele regnskabsår,
der er afsluttet før 1. november det pågældende år og
inden for de seneste tre år, jf. dog stk. 2. En virksomheds
første hele regnskabsår kan være på mere eller mindre
end 12 måneder. Et senere regnskabsår kan ved omlægning af regnskabsperioden være på mindre end 12
måneder. Et regnskabsår skal dog altid være på mindst
26 uger.
Stk. 2. I det år tilskuddet tilkendes første gang, beregnes tilskuddet som gennemsnittet af indtægten i de to
bedste regnskabsår, der er afsluttet inden tilkendelsen
af tilskuddet og indenfor de seneste tre år.
Stk. 3. Ved afgørelsen af, om der foreligger tre sammenhængende, hele regnskabsår, jf. stk. 1 og 2, sidestilles regnskabsår, hvor den selvstændige har modtaget
sygedagpenge, barseldagpenge, delpension, orlovsydelse eller dagpenge under midlertidigt ophør med
hovedbeskæftigelse.
Stk. 4. Foreligger der ikke to hele regnskabsår inden for
de seneste tre år, beregnes tilskuddet ud fra virksomhedens ene regnskabsår. Er der ingen regnskabsår, som
kan anvendes til beregning, fastsættes tilskuddet til 0 kr.
§ 9. Arbejdsindkomsten beregnes som gennemsnittet
af den årlige arbejdsindkomst i den periode, der ligger til
grund for beregning af årsindtægten i virksomheden, jf.
§ 8.
Stk. 2. Værdien af arbejdsindkomsten består af lønindtægter indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister og anden arbejdsindkomst efter stk. 3.
Stk. 3. Selvstændigt erhvervsdrivende skal oplyse
kommunen om arbejdsindkomst i beregningsperioden,
som ikke skal indberettes til indkomstregisteret.
§ 10. Årsindtægten opgøres på grundlag af virksomhedens skattemæssige overskud/underskud før renter og
andre finansielle poster. Beløbet skal svare til det, der
fremgår af selvangivelsen og seneste årsopgørelse, jf.
dog § 11. Overskuddet/underskuddet tillægges beløb,
der i øvrigt anses for indtjent af virksomheden, og fratrækkes beløb, der er virksomhedens primære drift
uvedkommende, jf. dog § 12. Sygedagpenge skal indgå
i beregningsgrundlaget.
Stk. 2. Har virksomheden været drevet som aktie- eller
anpartsselskab, sker beregningen af årsindtægten på
grundlag af selskabets skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Tilskudsmodtageren og den eventuelle ægtefælles andel af
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selskabets regulerede overskud/underskud tillægges
arbejdsbetingede ydelser, der er modtaget fra selskabet.
Stk. 3. Hvis virksomhedens skattepligtige indkomst er
takseret eller på anden måde skønsmæssigt ansat af
skattemyndighederne, kan indkomsten ikke danne
grundlag for en beregning.
Stk. 4. Ved beregning af tilskuddets størrelse efter stk.
1 sættes årsindtægten til 0 kr. i år, hvor årsindtægten er
negativ.
Stk. 5. Arbejdsindkomst, som indgår i årsindtægten i
virksomheden, nedsætter ikke tilskuddet som anden
arbejdsindkomst.
Stk. 6. Oplysninger efter stk. 1 og 2 afgives af den selvstændige på et skema, der er udarbejdet af kommunen.
Den selvstændige skal hvert år inden den 1. november
sende ny opgørelse til kommunen.
Stk. 7. Skemaet, jf. stk. 6, skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
§ 11. Har virksomheden været drevet som enkeltmandsvirksomhed, kan tilskudsmodtageren vælge at få
beregnet årsindkomsten på grundlag af de seneste årsopgørelser for beregningsårene. Årsindtægten beregnes
ud fra virksomhedens skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Hvis virksomhedens overskud/underskud er takseret eller på anden
måde skønsmæssigt ansat af skattemyndighederne,
kan det ikke bruges som grundlag for en beregning.
Sygedagpenge, der er modtaget i beregningsåret, skal
tillægges.
Stk. 2. Ved opgørelse efter stk. 1 skal selvstændigt
erhvervsdrivende erklære at være indforstået med, at
virksomhedens skattemæssige overskud/underskud
ifølge årsopgørelserne lægges til grund ved beregningen, og at beløbene alene vedrører den selvstændiges
hovedbeskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende.
Stk. 3. Opgørelse efter stk. 1 foretages af selvstændigt
erhvervsdrivende på et skema, der er udarbejdet af
kommunen. Den selvstændige skal hvert år inden den 1.
november sende ny opgørelse til kommunen.
Ægtefæller
§ 12. For ægtefæller, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, udgør beregningsgrundlaget for hver af ægtefællerne 50 pct. af den samlede
årsindtægt, jf. § 8, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Har tilskudsmodtagerens ægtefælle kun deltaget i driften i en del af det valgte regnskabsår, udgør
beregningsgrundlaget for tilskudsmodtageren en forholdsmæssig andel af den samlede årsindtægt, jf. stk. 1.
Stk. 3. Et regnskabsår bruges kun, når selvstændigt
erhvervsdrivende har deltaget i driften af virksomheden
som hovedbeskæftigelse i hele regnskabsåret.
Stk. 4. Har tilskudsmodtagerens ægtefælle deltaget i
virksomheden, uden at det har været pågældendes
hovedbeskæftigelse, skal der ske fradrag i tilskudsmodtagerens beregningsgrundlag for den del af indkomsten,
som må anses for indtjent ved ægtefællens arbejdsindsats.
Kapitel 4
Den selvstændigt erhvervsdrivendes
oplysningspligt
§ 13. Den selvstændigt erhvervsdrivende skal over for
kommunen godtgøre, at pågældende personligt deltager
i driften af virksomheden, og at arbejdsvilkårene er tilret-
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telagt i overensstemmelse med den nedsatte arbejdsevne.
Stk. 2. Den selvstændigt erhvervsdrivende har pligt til
at underrette kommunen om forhold, der har betydning
for retten til tilskuddet, herunder om enhver senere
ændring af den skattepligtige indkomst, der har dannet
grundlag for tilskudsberegningen.
Stk. 3. Den selvstændigt erhvervsdrivende skal give
kommunen de oplysninger, der er nødvendige, for at
kommunen kan vurdere, om personen driver virksomheden aktivt.
Stk. 4. Det er endvidere en forudsætning for udbetaling
af støtte i form af tilskud, at overskud og underskud fra
virksomheden oplyses til told- og skatteforvaltningen, og
at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag.
Stk. 5. Den selvstændigt erhvervsdrivende er forpligtet
til at oplyse kommunen om arbejdsindkomst, som ikke
fremgår af indkomstregisteret og som ikke er led driften
af den selvstændige virksomhed.
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Kapitel 5
Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af
ydelser, misbrug m.v.
§ 14. En selvstændig der modtager tilskud efter § 3 har
pligt til at underrette kommunen om forhold, der har
betydning for retten til tilskuddet, herunder om enhver
ændring af den skattepligtige indkomst, der har dannet
grundlag for tilskudsberegningen.
Stk. 2. Kommunen kan bestemme, at tilskud enten ikke
kan udbetales, eller at tilskud skal tilbagebetales, hvis
1) den selvstændige har afgivet urigtig erklæring om forhold, der har betydning for at opnå ret til at få tilskud
som selvstændig eller for at bevare retten hertil,
2) den selvstændige forsætligt har fortiet forhold, der har
samme betydning som nævnt under nr. 1, eller
3) den selvstændige indså eller burde have indset, at
modtagelsen af tilskuddet var uberettiget.

Side 6 af 7

KLE 15.20.24G01

04/2017

Sagsidentifikation - KLE 15.20.24G01

Stregkode til [blankettitel]

Vi beder dig fremsende sider med stregkode til kommunen sammen med de øvrige sider af dokumentet.
Stregkoden indeholder de informationer, der er indtastet i dokumentet og scannes ved modtagelse i kommunen.
Informationerne anvendes ved den videre sagsbehandling og letter herved sagsbehandlerens arbejdsgang.
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