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Fleksydelse
Oplys om selvstændig 
virksomhed (egen- og 
revisorerklæring)

Send til

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

CPR.nr.Dine oplysninger
Navn

Adresse Telefonnummer

Virksomhedens oplysninger
Virksomhedens navn

Virksomhedens regnskabsår
Fra dato Til dato

Omsætning
Oplys virksomhedens omsætning i det senest afsluttede regnskabsår

Virksomhedens nettoomsætning
Kr.

Virksomhedens vareforbrug
Kr.

Virksomhedens dækningsbidrag (nettoomsætning minus vareforbrug)
Kr.

Dato og underskrift
Dato Underskrift

Min arbejdstid i virksomheden har i seneste kalenderår været
Timer i alt

Andre personers arbejde i virksomheden har i seneste kalenderår været
Timer i alt

Min forventede arbejdstid i virksomheden i indeværende kalenderår
Timer i alt

Andre personers forventede arbejdstid i virksomheden i indeværende kalenderår
Timer i alt

Arbejdstid
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Udfyldes af statsautoriseret eller registreret revisor
Revisors attestation af oplysninger om virksomhedens omsætning

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

Underskrift

Undertegnede erklærer, at de anførte beløb i afsnittet om omsætning ovenfor er korrekte. Foreligger årsopgørelse endnu ikke, erklæres det, 
at beløbene stemmer overens med årsregnskabet og selvangivelsen for året.

Revisors fi rma, navn og adresse Dato og underskrift

Når du modtager fl eksydelse, samtidig med at du har 
selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal 
du hvert år sende oplysninger om din selvstændige 
virksomhed til Udbetaling Danmark. Husk at sende 
oplysningerne inden for svarfristen, ellers risikerer du, at 
udbetalingen af din fl eksydelse stopper.

Frist for indsendelse af blanket
Du skal sende oplysningerne om din selvstændige 
virksomhed, så Udbetaling Danmark har dem senest tre 
måneder efter regnskabsårets afslutning.

Virksomhedens nettoomsætning 
Nettoomsætning ifølge defi nition i årsregnskabsloven.

Virksomhedens vareforbrug
Ved vareforbrug forstås virksomhedens direkte variable 
omkostninger.

Samlet arbejdstid
Her skal du oplyse, om den samlede arbejdstid i 
virksomheden svarer til det timetal, vi har beregnet 
din fl eksydelse ud fra. Du kan se timetallet på din 
udbetalingsmeddelelse.

Andres arbejdstid
Andre personer kan fx være ægtefælle, børn, ansatte eller 
andre selvstændige erhvervsdrivende (herunder revisor), 
der har udført arbejde i virksomheden.

Attest fra revisor
Oplysningerne om virksomhedens omsætning skal 
attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor, 
inden du sender blanketten til Udbetaling Danmark.

Vejledning

CPR.nr.Dine oplysninger
Navn


