
Jeg erklærer på t ro og love, at  op lysningerne er rigtige, j f. §  86, stk.1,  2 og 12 ,  og  §  87,  stk.  1 og 2,  i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. Jeg erklærer også, at  jeg har læst vejledningen på side 3.

Underskrift 

Medlemmets underskrif t
Husk

Dato

Side 1 af 3

-  Opgørelse af skattepligtig indkomst
 for medlemmer, der driver selvstæn-

dig virksomhed samtidig med efterløn
- Personligt drevet virksomhed

Årsskema 1

Oplysninger om regnskabsåret

Ægtefælles deltagelse 

Beløb i hele kr.

NejJaDeltager din ægtefælle fortsat i virksomheden?

Udfyldes af a-kassen 
Sammenligningsgrundlaget

Kr.

Kr.

Gennemsnit tet af de årlige skattemæssige afskrivninger

Virksomhedens regnskabsår er

Virksomhedens navn

Navn
Navn mv.

dag  måned dag  måned

CPR-nummer

TilFra

Husk at læse vejledningen på side 3, før du udfylder blanketten.

Skriv dine eventuelle bemærkninger:

Eventuelle bemærkninger

Skattemæssige afskrivninger

Resultat

Evt. overført beløb t il medarbejdende ægtefælle (113) trækkes fra

Renteudgifter i virksomheden (117) t rækkes fra

Renteindtægter i virksomheden (114) lægges til

Ægtefællens eventuelle løn ifølge lønaftale lægges til

Overskud (111) reguleret for skattemæssige afskrivninger, der overstiger det hidt idige 
gennemsnit lige afskrivningsbeløb (inkl. eventuelle sygedagpenge)
Underskud (112) reguleret for skattemæssige afskrivninger, der overstiger det hidt idige
gennemsnit lige afskrivningsbeløb (inkl. eventuelle sygedagpenge)
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CPR-nummer

Revisors underskrift og stempel

Husk

Dato

Statsautoriseret eller registreret revisors attestation
Det udførte arbejde (skal alt id udfyldes):

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

Side 2 af 3

Jeg erklærer, at de anførte beløb på blanketten er i overensstemmelse med de faktiske resultater i virksomhedens årsregnskab, selvangivelse
og årsopgørelse for det anførte år. Foreligger årsopgørelsen endnu ikke for et af de anførte år, erklærer jeg, at tallene for dette år stemmer
overens med årsregnskabet og selvangivelsen for det pågældende år. Da førnævnte ikke er revision eller review, udtrykkes ikke nogen grad
af sikkerhed om de bagved liggende oplysninger.
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Side 3 af 3

Vejledning

Skemaet skal være indleveret hos a-kassen senest
3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Ved skattepligtig indkomst i virksomheden, jf. § 74
f, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
forstås det samlede "resultat" af oplysningerne på
skemaet. Begrebet skattepligtig indkomst er i denne
sammenhæng ikke sammenfaldende med det
skatteretlige begreb.

Tallene i parantes henviser til den udvidede
selvangivelses rubriknr.

Ved beregningen af den skattepligtige indkomst
tages udgangspunkt i virksomhedens over- eller
underskud, som det fremgår af rubrik 111/112 på
den udvidede selvangivelse fratrukket eventuel
indtægt fra bortforpagtning. Det skyldes, at indtægt
fra bortforpagtning ikke hidrører fra selskabets
primære drift. Tallene skal imidlertid reguleres for
skattemæssige afskrivninger, der overstiger det
hidtidige gennemsnitlige skattemæssige
afskrivningsbeløb. En sådan regulering er
nødvendig, idet man i modsat fald ikke ville få en
retvisende sammenligning af den skattepligtige
indkomst i virksomheden før og efter overgang til
efterløn.

Selv om de skattemæssige afskrivninger i
regnskabsåret overstiger de gennemsnitlige
skattemæssige afskrivninger fra perioden op til
efterløn, kan der således ikke tages hensyn til
større afskrivninger, end virksomheden havde i
gennemsnit før overgang til efterløn.

Rubrikken om fradrag for evt. overført beløb til
medarbejdende ægtefælle skal udfyldes, hvis
ægtefællen har deltaget i virksomheden i en del af
det regnskabsår, hvor medlemmet gik på efterløn.
Det bevirker, at den skattepligtige indkomst i
virksomheden teknisk renses for ægtefællens del. I
de følgende år skal rubrikken ikke udfyldes.

A-kassen skal øverst på skemaet anføre sam-
menligningsgrundlaget og gennemsnittet af de
årlige skattemæssige afskrivninger, som a-kassen
beregnede ved overgang til efterløn. Der henvises
til § 9, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om selvstændig
virksomhed samtidig med efterløn.

Oplysningerne på skemaet bruges til at kontrollere,
om den skattepligtige indkomst i virksomheden i
perioden med efterløn er nedbragt efter reglerne.

Oplysningerne i skemaet skal være attesteret af en
registreret revisor eller en statsautoriseret revisor,
jf. bekendtgørelse nr. 1421 om selvstændig virksom-
hed samtidig med efterløn.

Opmærksomheden henledes på, at hvis revisor skal
tage forbehold i sin erklæring efter reglerne i
bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013 om
godkendte revisorers erklæringer, kan attestationen
ikke anerkendes, og blanketten er derfor
uanvendelig.

Underskrift
Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver
under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at
være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling
af efterløn og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk.
1, 2 og 12, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v. 
Du kan også blive meldt til politiet.

Kontrol og anden information
De oplysninger, som du giver på denne blanket, 
bliver kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af
oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.
Kontrol kan også ske ved registersamkøring.

I henhold til persondataloven skal det oplyses, at
- a-kassen kan indhente oplysninger fra
  din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine
  rettigheder og pligter,
- a-kassen registrerer modtagne oplysnin-
  ger,
- a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysnin-
  ger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til
  registersamkøring,
- du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger
  a-kassen registrerer om dig, og
- du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Er du i tvivl? - Spørg a-kassen.

AK-Samvirke
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