Beiðni um bráðabirgðauppgjör á
greiðslum látins bótaþega
Nafn umsækjanda*

Kennitala

Heimilisfang

Póstnúmer og staður

Sími

Netfang

Nafn hins látna bótaþega

Kennitala

*Umsækjandi þarf að vera eitt af eftirfarandi; skráður erfingi, umboðsmaður dánarbús eða hafa heimild frá sýslumanni til að afla
upplýsinga um dánarbúið
Á næstu síðu á að fylla út tekjur hins látna sem eiga við út andlátsmánuðinn.
Vinsamlegast athugið:
Samkvæmt lögum nr. 20/1991 um skipti á dánarbúum o.fl. taka erfingjar að sér
sjálfskuldarábyrgð á öllum skuldbindingum dánarbús, þ.á.m. hugsanlegum skuldum
dánarbúsins við Tryggingastofnun vegna ofgreiddra bóta. Samkvæmt erfðalögum nr. 8/1962
gildir það sama um eftirlifandi maka sem fær leyfi til setu í óskiptu búi. Hafi bætur
Tryggingastofnunar hins vegar verið vangreiddar mun stofnunin greiða það sem upp á vantar
til dánarbúsins eða til eftirlifandi maka.
Tryggingastofnun gerir upp greidd réttindi lífeyrisþega þegar endanlegar upplýsingar um tekjur
liggja fyrir við álagningu skattyfirvalda. Endanlegt uppgjör liggur fyrir við álagningu skatta
andlátsársins.

Staður og dagsetning

Undirritun umsækjanda

Hér í töflunni á að fylla út tekjur sem eru notaðar við útreikning bráðabirgðauppgjörs. Ef viðkomandi
hefur ekki farið í gegnum uppgjör vegna greiðslna fyrir síðasta ár þarf einnig að upplýsa um tekjur á
því ári. Skrá skal heildartekjur fyrir skatta sem eiga við út andlátsmánuð. Ef ekkert er skráð við tekjulið
er litið svo á að ekki sé um neinar tekjur að ræða. Ekki skal skrá tekjur frá Tryggingastofnun.
Tekjur til grundvallar bráðabirgðaútreikningi
Ár:

Ár:

1 Atvinnutekjur
1.1 Launatekjur
1.2 Reiknað endurgjald
1.3 Atvinnuleysisbætur
1.4 Hagnaður af atvinnustarfsemi
1.5 Iðgjald í lífeyrissjóð til frádráttar
1.6 Iðgjald í séreignarsjóð til frádráttar
2 Lífeyrissjóðstekjur
2.1 Lífeyrissjóðstekjur
2.2 Séreignarsparnaður
2.3 Makalífeyrir
3 Aðrar tekjur og styrkir
3.1 Aðrar tekjur
3.3 Greiðslur frá sveitarfélögum

Fjármagnstekjur:
Birt er heildartala fyrir hjón og sambúðarfólk þar sem um sameiginlegar tekjur er að ræða. Helmingur
fjármagnstekna hjóna og sambúðarfólks hefur áhrif á útreikning hjá hvoru fyrir sig.
4 Fjármagnstekjur
4.1 Vextir og verðbætur
4.2 Arður
4.3 Leigutekjur
4.4 Söluhagnaður
4.5 Aðrar fjármagnstekjur

Vinsamlegast athugið:
Umsækjandi ber ábyrgð á að réttar tekjuupplýsingar liggi fyrir við útreikning bráðabirgðauppgjörs.

