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Skrá yfir vinnslur Tryggingastofnunar (TR) vegna bótaflokka
Vísað er til 30. gr. persónuverndarreglugerðar ESB nr. 679/2016

TR er falið að afgreiða og hafa eftirlit með afgreiðslu ýmissa bóta skv. lögum um almannatryggingar 
nr. 100/2007 (ATL) og lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 (FÉL). Einnig lög um réttindi lifandi 
líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar nr. 40/2009,  lög um slysatryggingar nr. 45/2015, lög 
um málefni aldraðra nr. 125/1999 og lög um greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra 
barna nr. 22/2006.

Þegar umsókn berst TR er umsækjandi skráður í viðskiptamannaskrá, afgreiðsla umsóknar fer fram í 
réttindakerfi og bætur eru síðan greiddar í greiðslukerfi. 

Ýmsar vinnslur og öryggisráðstafanir eru síðan unnar í kerfunum ýmist handvirkt eða sjálfvirkt. Þær 
eru vegna breyttra aðstæðna bótaþega, árlegs endurreiknings á tekjutengdum bótum með 
samanburði við skattframtöl og eftirlits. 

Eftirfarandi skrá er samkvæmt umsókn um tilteknar bætur sundurgreint eftir tegund bótanna sbr. 
1.- 3. lið, meðferð ofgreiðslna vegna innheimtu bóta eða niðurfellingar á kröfu vegna ofgreiddra 
bóta sbr. 4.-5. lið og eftirlit sbr. 6 lið.
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1. Fjölskyldumál 
Neðangreind skrá er vegna umsóknar um tilteknar bætur vegna fjölskyldumála sundurgreint 
eftir tegund bótanna.

Bótaflokkar/
Greiðslutegund/
Heimild

Gögn frá/aflað af umsækjanda/ 
greiðsluþega

Gögn sem TR aflar Eftirlit

1. Meðlag
63. gr. ATL

Umsókn
Úrskurður/ samkomulag/ dómur 

um meðlags-greiðslur
Upplýsingar um stöðvun 

meðlags erlendis ef við á

Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu foreldra og 
barns/barna frá 
Þjóðskrá

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá

2. Meðlag án 
meðlagsskyldu
63. gr. ATL

Umsókn
Úrskurður um meðlagsgreiðslur 

á hendur TR
Erlendur meðlagssamningur

Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu foreldra og 
barns/barna frá 
Þjóðskrá

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá

3. Sérstök framlög 
v/barna
63. gr. ATL

Umsókn
Úrskurður/ samkomulag/ dómur 

um greiðslu sérstaks framlags 
vegna barna

Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu foreldra og 
barns/barna frá 
Þjóðskrá
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4. Bráðabirgða-
meðlag 
m/ófeðruðu 
barni/börnum
63. gr. ATL

Umsókn
Staðfesting frá 

sýslumanni/lögfræðingi á ósk 
um viðurkenningu á faðerni 
barns 

Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu foreldris og 
barns/barna frá 
Þjóðskrá

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá

5. Bráðbirgðameðlag 
á hendur TR 
v/meðlagsmáls
63. gr. ATL

Umsókn
Úrskurður á hendur TR um 

greiðslu bráðabirgðameðlags

Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu 
foreldris/foreldra og 
barns/barna frá 
Þjóðskrá

Sjálfkrafa kemur   
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá

6. Barnalífeyrir 
v/andláts
20. gr. ATL

Umsókn
Staðfesting á andláti foreldris 

erlendis ef við á. 
Fæðingarvottorð barns með 

upplýsingum um foreldra ef við 
á

Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu foreldra og 
barns/barna frá 
Þjóðskrá
Upplýsingar um andlát 

foreldris frá Þjóðskrá
7. Barnalífeyrir 

v/gæslu- eða 
refsivistar
20. gr. ATL

Umsókn
Staðfesting á vistun

Þegar við á:
Upplýs. um áframhaldandi 

gæslu-eða refsivist og upplýs. 
um lok gæslu- eða refsivistar

Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu foreldra og 
barns/barna frá 
Þjóðskrá 

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá

8. Barnalífeyrir 
v/ófeðraðs 
barns/barna
20. gr. ATL

Umsókn
Staðfesting frá sýslumanni um 

að ekki sé hægt að feðra 
barn/börn. 
Staðfesting vegna 

tæknifrjóvgunar
Staðfesting á ættleiðingu 

einstæðs foreldris

Staðfesting á kennitölu/  
búsetu foreldra og 
barns/barna frá 
Þjóðskrá

Greiðslur eru 
stöðvaðar ef 
upplýsingar berast 
um að barn hafi 
verið feðrað eða 
foreldri gengið i 
hjúskap

9. Mæðra- eða 
feðralaun
2. gr. FÉL

Umsókn
Úrskurður/ samkomulag/ dómur 

um meðlagsgreiðslur

Staðfesting á kennitölu / 
búsetu foreldra og 
barns/barna frá 
Þjóðskrá

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá

10. Umönnunar-
greiðslur v/barns
4. gr. FÉL

Umsókn
 Læknisvottorð

Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu foreldra og 
barns/barna frá 
Þjóðskrá
Álit frá 

Greiningarstöð/svæðis-
skrifstofu

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá

11. Dánarbætur
6. gr. FEL

Umsókn Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu og andlát maka 
frá Þjóðskrá

12. Framlengdar 
dánarbætur
6. gr. FÉL

Umsókn
Upplýsingar um mánaðarlega 

greiðslubyrði

Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu eftirlifandi maka 
og barns/barna frá 
Þjóðskrá
Skattframtal
Staðgreiðsluskrá

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá
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13. Barnalífeyrir vegna 
náms
3. gr. FÉL

Umsókn
Skólavottorð
Úrskurður um efnaleysi foreldri 

eða að ekki hafi tekist að hafa 
upp á foreldri

Upplýsingar um 
lífeyrisgreiðslur 
foreldris/foreldra eða 
andlát
Staðfesting á kennitölu/ 

búsetu 
foreldris/foreldra og 
barns frá Þjóðskrá
Skattframtal
Staðgreiðsluskrá

Greiðslur eru 
stöðvaðar ef upp-
lýsingar berast um 
að námi sé hætt

14. Framlag vegna 
náms
63. gr. ATL

Umsókn
Skólavottorð
Samningur/úrskurður 

sýslumanns

Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu foreldra og 
barns/barna frá 
Þjóðskrá

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá
Greiðslur eru 

stöðvaðar ef upp-
lýsingar berast um 
að námi sé hætt

15. Lifandi líffæra-
gjafar
8. gr. og 13. gr. laga 
nr. 40/2009

Umsókn
 Læknisvottorð
Staðfesting frá 

vinnuveitanda/skóla

Staðfesting á kennitölu/ 
búsetu frá Þjóðskrá
Skattframtal
Staðgreiðsluskrá

Árlegur 
endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur

2. Lífeyrismál 
Neðangreind skrá er vegna umsóknar um bætur vegna lífeyrismála sundurgreint eftir tegund 
bótanna.

Bótaflokkar/ 
Greiðslutegund/
Heimild

Gögn frá/aflað af 
umsækjanda/ greiðsluþega

Gögn sem TR aflar Eftirlit                                                 

1. Ellilífeyrir, 
eingreiðslur og 
sveigjanleg 
starfslok
17. og 23. gr. ATL
 Rgl. 139/2018

Umsókn
Staðfesting á umsókn úr 

lífeyrissjóði/um
Tekjuáætlun

Staðfesting á kennitölu/ 
aldri og upplýsingum um 
búsetu-/ tryggingatímabil 
frá Þjóðskrá
Upplýsingar um tekjur frá 

skattyfirvöldum
Staðfesting á umsókn úr 

lífeyrissjóðum (erlend mál)

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur

2. Örorkulífeyrir og 
tengdar greiðslur 
(tekjutrygging, 
aldurstengd 
örorkuuppbót og 
sérstök uppbót 
vegna framfærslu 
og eingreiðslur
18., 21.,22. gr. 
ATL 

Umsókn
 Læknisvottorð
Spurningalisti
Staðfesting á umsókn úr 

lífeyrissjóði/um
Tekjuáætlun
Staðfesting á að 

endurhæfing sé fullreynd, ef 
það á við

Ákvörðun um örorkumat
Staðfesting á kennitölu/ 

aldri og upplýsingum um 
búsetu-/ tryggingatímabil 
frá Þjóðskrá
Upplýsingar um tekjur frá 

skattyfirvöldum
Staðfesting á umsókn úr 

lífeyrissjóðum (erlend mál)
Upplýsingar um eingreiðslu 

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur
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9. gr. FÉL
Rgl. 139/2018

vegna 10-49% slysaörorku

3. Endurhæfingar- 
lífeyrir og 
tengdar greiðslur 
(tekjutrygging, 
aldurstengd 
örorkuuppbót, 
sérstök uppbót 
vegna framfærslu 
og eingreiðslur
7. og 9. gr. gr. FÉL
21. og 22. gr. ATL
Rgl. 139/2018

Umsókn
 Læknisvottorð
Endurhæfingaráætlun
Staðfesting á umsókn úr 

sjúkrasjóði og yfirlýsing frá 
atvinnurekanda
Tekjuáætlun

Ákvörðun um 
endurhæfingar- lífeyrismat
Staðfesting á kennitölu/ 

aldri og upplýsingum um 
búsetu-/ tryggingatímabil 
frá Þjóðskrá
Upplýsingar um tekjur frá 

skattyfirvöldum

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur

4. Örorkustyrkur
19. gr. ATL

Umsókn
 Læknisvottorð
Spurningalisti
Staðfesting á umsókn úr 

lífeyrissjóði
Tekjuáætlun
Staðfesting á að 

endurhæfing sé fullreynd

Ákvörðun um örorkumat-
Staðfesting á kennitölu/ 

aldri og upplýsingum um 
búsetu-/ tryggingatímabil 
frá Þjóðskrá
Upplýsingar um tekjur frá 

skattyfirvöldum
Staðfesting á umsókn úr 

lífeyrissjóði (erlend mál)

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur

5. Slysaörorku-
lífeyrir v/75% 
örorkumats og
tengdar greiðslur 
(tekjutrygging, 
aldurstengd 
örorkuuppbót og 
sérstök uppbót 
vegna 
framfærslu) 
21. og 22. gr. ATL
12.gr. sbr. 3. gr. 
laga 45/2015 um 
slysatrygg. almtr.
9. gr. FÉL

Umsókn um (örorkulífeyri 
og) tengdar greiðslur
Staðfesting á umsókn úr 

lífeyrissjóði
Tekjuáætlun

Ákvörðun frá 
Sjúkratryggingum Íslands 
um slysaörorku
Staðfesting á kennitölu og 

upplýsingum um búsetu-/ 
tryggingatímabil frá 
Þjóðskrá
Upplýsingar um tekjur frá 

skattyfirvöldum
Staðfesting á umsókn úr 

lífeyrissjóði (erlend mál)

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá vegna 
tengdra greiðslna
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur vegna 
tengdra greiðslna

6. Slysaörorku-
lífeyrir v/50-74% 
örorkumats
(ekki réttur á 
tengdum 
greiðslum nema 
líka liggi fyrir 
ákvörðun um 
örorkumat hjá TR 
TR)
12. gr. sbr. 3. gr. 
laga 45/2015 um 
slysatrygg. almtr.

Ákvörðun frá 
Sjúkratryggingum Íslands 
um slysaörorku
Staðfesting á kennitölu og 

upplýsingar um búsetu
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7. Heimilisuppbót
8. gr. FÉL

Umsókn
 Leigusamningur, ef við á
Staðfesting á skólavist 

ungmennis/a á heimilinu á 
aldrinum 18-20 ára, ef við á

Upplýsingar um að 
umsækjandi fái lífeyri frá 
TR
Staðfesting á kennitölu og 

upplýsingar um búsetu og 
fjölskyldu-aðstæður frá 
Þjóðskrá svo og staðfesting 
á eignarhaldi fasteignar (ef 
við á) 
Upplýsingar um tekjur frá 

skattyfirvöldum

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur 

8. Barnalífeyrir 
v/örorkulífeyris 
frá TR
20. gr. ATL

Umsókn
Umsókn v/ nýrra barna, þ.e. 

barna sem fæðast eftir 
upphaf örorku.

Upplýsingar um örorkumat 
frá TR
Staðfesting á kennitölum 

og upplýsingar um búsetu 
og fjölskyldu-aðstæður frá 
Þjóðskrá
Staðfesting á 

meðlagsskyldu ef 
barnalífeyri á að ganga upp 
í meðlag

9. Barnalífeyrir 
v/75% slysa-
örorkulífeyris
20. gr. ATL

Umsókn
Umsókn v/nýrra barna , þ.e. 

barna sem fæðast eftir slys

Upplýsingar um örorkumat 
og rétt á barnalífeyri frá SÍ
Staðfesting á kennitölum 

og upplýsingar um búsetu 
og fjölskyldu-aðstæður frá 
Þjóðskrá
Staðfesting á 

meðlagsskyldu ef 
barnalífeyrir á að ganga 
upp í meðlag

10. Barnalífeyrir 
v/50-74% 
slysaörorku-
lífeyris
20. gr. ATL

 (Ekki hægt að sækja um 
v/nýrra barna, þ.e. barna 
sem fæðast eftir slys)

Upplýsingar um örorkumat 
og rétt á barnalífeyri frá SÍ
Staðfesting á kennitölum 

og upplýsingar um búsetu 
og fjölskyldu-aðstæður frá 
Þjóðskrá
Staðfesting á 

meðlagsskyldu ef 
barnalífeyrir á að ganga 
upp í meðlag

11. Barnalífeyrir 
v/ellilífeyris
20. gr. ATL

Umsókn Upplýsingar um 
lífeyrisgreiðslur frá TR
Staðfesting á kennitölum 

og upplýsingar um búsetu 
og fjölskyldu-aðstæður frá 
Þjóðskrá
Staðfesting á 

meðlagsskyldu ef 
barnalífeyrir á að ganga 
upp í meðlag
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12. Viðbót 
v/örorkustyrk 
v/barna
19. gr. ATL

Umsókn Örorkumat frá TR
Staðfesting á kennitölum 

og upplýsingar um búsetu 
og fjölskylduaðstæður frá 
Þjóðskrá
Staðfesting á 

meðlagsskyldu ef viðbót 
vegna barna á að ganga 
upp í meðlag

13. Uppbót á lífeyri 
v/sjúkra- eða 
lyfjakostnaðar
9. gr. FÉL

Umsókn Upplýsingar um að 
umsækjandi fái lífeyri frá 
TR
Upplýsingar um tekjur og 

eignir í peningum og 
verðbréfum frá 
skattyfirvöldum

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breting 
á aðstæðum í 
þjóðskrá
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um eignir og tekjur

14. Uppbót á lífeyri 
v/húsaleigu
9. gr. FÉL

Umsókn
Kvittun fyrir húsaleigu

Upplýsingar um að 
umsækjandi fái lífeyri frá 
TR
Upplýsingar um tekjur og 

eignir í peningum  og 
verðbréfum frá 
skattyfirvöldum

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur og eignir

15. Uppbót á lífeyri 
v/vistunar á  
sambýlum og 
áfangaheimilum
9. gr. FÉL

Umsókn
Staðfesting á dvöl frá 

umsjónaraðila/ 
forstöðumanni

Upplýsingar um að 
umsækjandi fái lífeyri frá 
TR
Upplýsingar um tekjur og 

eignir í peningum  og 
verðbréfum frá 
skattyfirvöldum

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur og eignir

16. Uppbót á lífeyri 
v/umönnunar
9. gr. FÉL

Umsókn
Staðfesting á kostnaði sem 

heimilishjálp eða opinberir 
aðilar greiða ekki

Upplýsingar um að 
umsækjandi fái lífeyri frá 
TR
Upplýsingar um tekjur og 

eignir í peningum  og 
verðbréfum frá 
skattyfirvöldum

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur og eignir

17. Uppbót á lífeyri 
v/rafmagnskostn
aðar vegna 
súrefnissíu-

Umsókn Upplýsingar um að 
umsækjandi fái lífeyri frá 
TR
Upplýsingar frá LSH um 

Eftirlit og árlegur 
endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
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3. Vistunarmál  

notkunar
9. gr. FÉL

notkun súrefnissíu
Upplýsingar um tekjur og 

eignir í peningum  og 
verðbréfum frá 
skattyfirvöldum

um tekjur og eignir

18. Uppbót vegna 
reksturs bifreiðar
(/bensínstyrkur)
10. gr. FÉL

Umsókn
Vottorð um hreyfihömlum

Upplýsingar um að 
umsækjandi fái ellilífeyri/ 
örorkulífeyri/ örorkustyrk 
frá TR

Sjálfkrafa koma 
upplýsingar ef 
bifreið er seld

19. Uppbót vegna 
kaupa á bifreið
10. gr. FÉL

Umsókn
Vottorð um hreyfihömlun

Upplýsingar um að 
umsækjandi fái ellilífeyri/ 
örorkulífeyri/ 
örorkustyrk/umönnunar-
greiðslur með barni frá TR

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
bifreið er seld

20. Styrkur vegna 
bifreiðakaupa
10. gr. FÉL

Umsókn
Vottorð um hreyfihömlun
Greinargerð ef um barn er að 

ræða

Upplýsingar frá 
TR/SÍ/Þjóðskrá Íslands um 
búsetu/tryggingu á Íslandi
Staðfesting SÍ á samþykkt á 

viðeigandi hjálpartækjum í 
bifreið

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni  ef 
bifreið er seld

21. Maka- og 
umönnunar-
bætur
5. gr. FÉL

Umsókn
 Læknisvottorð um 

umönnunarþörf lífeyrisþega
Staðfesting á 

tekjutapi/tekjuleysi
Skattframtal umsækjanda ef 

umsækjandi/umönnunarveit
andi er ekki maki.

Upplýsingar um 
lífeyrisgreiðslur frá TR
Upplýsingar um búsetu frá 

Þjóðskrá
Upplýsingar um tekjur frá 

skattyfirvöldum

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur og eignir

22. Umönnunar-
greiðslur barna
4. gr. FÉL

Umsókn
 Læknisvottorð 
Kvittanir fyrir útlögðum 

kostnaði

Upplýsingar um aðstæður 
frá Þjóðskrá

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
á aðstæðum í 
Þjóðskrá

23. Uppbót á lífeyri 
v/ dagpeninga 
utan stofnunar 
9. mgr. 48. gr. ATL

Umsókn
Staðfestingu á fjarveru

Upplýsingar um 
ráðstöfunarfé frá TR

24. Foreldragreiðslur
8., 14. og 19. gr. 
laga nr. 22/2006

Umsókn
 Læknisvottorð
Vottorð vinnuveitanda eða 

staðfesting frá skóla

Upplýsingar um aðstæður 
frá Þjóðskrá

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni ef 
það verður breyting 
í þjóðskrá
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Neðangreind skrá er vegna umsóknar um bætur vegna vistunarmála, sundurgreint eftir tegund 
bótanna.

Greiðslutegund / 
Heimild

Gögn frá/aflað af 
umsækjanda/ 
greiðsluþega 

Gögn sem TR aflar Eftirlit

1. Stöðvun lífeyris-
greiðslna v/sjúkrahús-
vistunar
48. gr. ATL

Upplýsingar um 
lífeyrisgreiðslur frá TR
Upplýsingar um innlögn/legu 
Upplýsingar um lok innlagnar/

legu

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni úr 
legukerfinu ef 
breyting verður á 
búsetu vegna 
dvalar 

2. Ráðstöfunarfé 
v/dvalar á sjúkrahúsi 
eða á stofnun fyrir 
aldraða
48. gr. ATL

Upplýsingar um 
lífeyrisgreiðslur frá TR
Upplýsingar um 

innlögn/legu/dvöl
Upplýsingar um stöðvun 

lífeyrisgreiðslna frá TR vegna 
innlagnar/legu/dvalar 
Upplýsingar um tekjur frá 

skattyfirvöldum/úr 
tekjuáætlun hjá TR
Upplýsingar um lok 

innlagnar/legu/dvalar
Upplýsingar um sjúkrahúsvist 

vistmanns á stofnun fyrir 
aldraða

Sjálfkrafa kemur 
vinnslubeiðni úr 
legukerfinu ef 
breyting verður á 
búsetu vegna 
dvalar
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
Ríkisskattstjóra 
um tekjur

3. Ráðstöfunarfé 
v/gæslu- eða 
refsivistar
56. gr. ATL

Umsókn
Upplýsingar um gæslu- 

eða refsivist
Gögn er varða kostnað 

til að rökstyðja greiðslu 
ráðstöfunarfjár

Upplýsingar um 
lífeyrisgreiðslur frá TR
Upplýsingar um stöðvun 

lífeyrisgreiðslna frá TR vegna 
innlagnar/ vistunar
Upplýsinar um tekjur frá skatt-

yfirvöldum/úr tekjuáætlun hjá 
TR
Upplýsingar um áframhaldandi 

gæslu- eða refsivist
Upplýsingar um lok gæslu- eða 

refsivistar frá 
Fangelsismálastofnun

Fylgst er handvirkt 
með fangelsisvist 
skv. listum
Eftirlit og árlegur 

endurreikningur 
vegna upplýsinga 
Ríkisskattstjóra 
um tekjur

4. Dagpeningar utan 
stofnunar
48. gr. ATL

Umsókn/staðfesting á 
dvöl utan stofnunar frá 
viðkomandi 
heimili/stofnun

Upplýsingar um dvöl á 
heimili/stofnun
Upplýsingar um greiðslu vasa-

peninga
5. Útreikningur á 

vistunarframlagi/dag-
gjöldum vegna 
dvalarrýma fyrir SÍ
26. gr. laga nr. 
125/1999 um málefni 
aldraðra

Upplýsingar um dvöl á 
dvalarrými
Upplýsingar um stöðvun 

lífeyris-greiðslna frá TR vegna 
innlagnar/dvalar á dvalarrými
Upplýsingar um hjúskapar-

stöðu
Upplýsingar um tekjur frá 

Eftirlit og árlegur 
endurreikningur 
vegna upplýsinga 
Ríkisskattstjóra 
um tekjur
Sjálfkrafa kemur 

vinnslubeiðni úr 
legukerfinu ef 
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skattyfirvöldum breyting verður á 
búsetu vegna 
dvalar

6. Útreikningur á 
daggjöldum 
v/hjúkrunarrýmis fyrir 
SÍ
26. gr. laga nr. 
125/1999 um málefni 
aldraðra

Upplýsingar um dvöl á  
hjúkrunarrými
Upplýsingar um stöðvun 

lífeyris-greiðslna frá TR vegna 
dvalar á hjúkrunarrými 
Upplýsingar um hjúskapar-

stöðu
Upplýsingar um tekjur frá 

skattyfirvöldum/í tekjuáætlun 
hjá TR

Eftirlit  vegna 
upplýsinga 
Ríkisskattstjóra 
um tekjur
Sjálfkrafa kemur 

vinnslubeiðni úr 
legukerfinu ef 
breyting verður á 
búsetu vegna 
dvalar

7. Framlenging 
lífeyrisgreiðslna
48. gr. ATL

Umsókn
Gögn um húsnæðis-

kostnað/eða annan 
kostnað 

Upplýsingar um dvöl á 
sjúkrahúsi/stofnun fyrir 
aldraða
Upplýsingar um stöðvun 

lífeyris-greiðslna frá TR vegna 
innlagnar/legu/dvalar 
Upplýsingar um hjúskapar-

stöðu
Upplýsingar um tekjur frá 

skattyfirvöldum/í tekjuáætlun 
hjá TR

Eftirlit og árlegur 
endurreikningur 
vegna upplýsinga 
Ríkisskattstjóra 
um tekjur

4. Innheimta ofgreiddra bóta  
  Neðangreind skrá er vegna framkvæmdar á innheimtu ofgreiddra bóta.

Ástæða 
ákvörðunar um 
innheimtu 
/breytta 
innheimtu/
Heimild

Gögn frá/aflað af 
umsækjanda/ 
greiðsluþega ef við á

Fyrirliggjandi gögn 
hjá TR ef við á

Gögn sem TR aflar 
frá þriðja aðila ef 
við á

Eftirlit

1. Stofnun kröfu. TR 
gerir tillögu að 
endurgreiðslu
55. gr. ATL

Upplýsingar um 
greiðslurétt hjá TR
Upplýsingar um 

kröfur, greiðslu-
dreifingu og 
vanskil
Upplýsingar um 

bankareikning

Upplýsingar um 
kennitölur og 
búsetu frá 
Þjóðskrá
Yfirlit um 

framvindu skipta 
dánarbúa frá 
sýslumönnum

Eftirlit og árlegur 
endurreikningur 
skv. upplýsingum 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur

2. Beiðni um 
endurgreiðslu-
samning/greiðslu
-frest
55. gr. ATL

Umsókn
Rökstuðningur 
Önnur gögn sem 

umsækjandi telur 
að styðji umsókn
Nauðsynleg gögn 

vegna sérstakra 

Upplýsingar um 
greiðslurétt hjá TR
Upplýsingar um 

kröfur, greiðslu-
dreifingu og 
vanskil
Upplýsingar um 

bankareikning

Upplýsingar um 
kennitölur og 
búsetu frá 
Þjóðskrá
Upplýsingar frá 

RSK um tekjur úr 
staðgreiðsluskrá
Upplýsingar frá 

Eftirlit og árlegur 
endurreikningur 
skv. upplýsingum 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur og eignir
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aðstæðna. RSK um tekjur úr 
skattframtölum
Upplýsingar frá 

RSK um eigna- og 
skuldastöðu úr 
skattframtölum
Yfirlit um 

framvindu skipta 
dánarbúa frá 
sýslumönnum

3. Vanskil/Breyttar 
forsendur
55. gr. ATL

Upplýsingar um 
greiðslurétt hjá TR
Upplýsingar um 

kröfur, greiðslu-
dreifingu og 
vanskil
Upplýsingar um 

bankareikning

Upplýsingar um 
kennitölur og 
búsetu frá 
Þjóðskrá
Upplýsingar frá 

RSK um tekjur úr 
staðgreiðsluskrá
Upplýsingar frá 

RSK um tekjur úr 
skattframtölum
Upplýsingar frá 

RSK um eigna- og 
skuldastöðu úr 
skattframtölum
Yfirlit um 

framvindu skipta 
dánarbúa frá 
sýslumönnum

Eftirlit og árlegur 
endurreikningur 
skv. upplýsingum 
frá Ríkisskattstjóra 
um tekjur

5. Umsókn um niðurfellingu á kröfu vegna ofgreiddra bóta 
Neðangreind skrá er vegna umsóknar um niðurfellingu á kröfu vegna ofgreiddra bóta sem 
myndast í árlegu uppgjöri.

Ástæða umsóknar um 
niðurfellingu 
ofgreiðslukröfu/ Heimild

Gögn frá/aflað af 
umsækjanda/greiðsluþega 

Gögn sem TR aflar

1. Umsókn vegna 
fjárhagslegra- og /eða 
félagslegra aðstæðna. Það 
sama gildir um dánarbú ef 
við á.

55. gr. ATL
11. gr. rgl 598/2009

Umsókn/bréf
Rökstuðningur
Gögn um mánaðarlega 

greiðslubyrði ef við á
Önnur gögn sem umsækjandi 

telur að styðji umsókn
Nauðsynleg gögn vegna 

sérstakra aðstæðna, t.d. gögn 
sem skýra betur rökstuðning 
fyrir umsókn.

Upplýsingar um lífeyrisréttindi og 
önnur réttindi hjá TR
Upplýsingar um kennitölur, 

fjölskylduaðstæður, búsetu og 
breytingasögu frá Þjóðskrá
Upplýsingar um tekjur úr 

staðgreiðsluskrá
Upplýsingar um tekjur úr 

skattframtölum
Upplýsingar um eigna- og skuldastöðu 

úr skattframtölum
Upplýsingar um legu, dvöl á stofnun ef 

við á
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Staðfesting á stöðu dánarbús frá 
sýslumanni ef við á
Upplýsingar úr Fasteignaskrá ef við á

2. Umsókn vegna andláts
55. gr. ATL
11. gr. rgl 598/2009

Umsókn/bréf
Rökstuðningur
Staðfesting á stöðu dánarbús frá 

sýslumanni
Nauðsynleg gögn vegna 

sérstakra aðstæðna, t.d. gögn 
sem skýra betur rökstuðning 
fyrir umsókn.

Upplýsingar um lífeyrisréttindi
Upplýsingar um kennitölur/ búsetu frá 

Þjóðskrá
Upplýsingar um tekjur úr 

staðgreiðsluskrá

3. Umsókn vegna meintrar 
óréttmætrar kröfu 
55. gr. ATL
11. gr. rgl 598/2009

Umsókn/bréf
Rökstuðningur
Önnur gögn sem umsækjandi 

telur að styðji umsókn
Nauðsynleg gögn vegna 

sérstakra aðstæðna, t.d. gögn 
sem skýra betur rökstuðning 
fyrir umsókn.

Upplýsingar um lífeyrisréttindi
Upplýsingar um kennitölur, búsetu og 

breytingasögu frá Þjóðskrá
Upplýsingar um tekjur úr 

staðgreiðsluskrá
Upplýsingar um tekjur úr 

skattframtölum
Upplýsingar um eigna- og skuldastöðu 

úr skattframtölum
Upplýsingar um legu, dvöl á stofnun ef 

við á

6. Eftirlit 
Neðangreind skrá við framkvæmd eftirlits með greiðslum og öflun upplýsinga við fram-
kvæmd eftirlitsins.

Hvaða 
stofnanir
Heimild

Almennar 
upplýsingar vegna 
umsækjanda/ 
bótaþega

Í hvaða tilgangi unnið 
er með upplýsingar

Upplýsingar sem 
eftirlit TR óskar 
eftir

Hvers vegna óskar 
eftirlit TR eftir 
upplýsingum

1. Skattayfirvöld
40. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar um 
tekjur/ tekjuleysi

Vegna útreiknings 
bóta

2. Vinnumálastof
nun
43. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar um 
greiddar 
atvinnuleysisbætur
Upplýsingar um 

greiðslur úr 
Fæðingarorlofssjóði

Vegna útreiknings 
bóta

3. Þjóðskrá 
Íslands
43. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar um 
kennitölu/ aldur og 
um búsetu-/ 
tryggingatímabil
Upplýsingar um 

flutning og 
breytingar á 
fjölskyldu-högum

Vegna réttar á 
greiðslum frá TR     
Staðfesting á að 

umsækjandi/ 
greiðsluþegi sé 
einhleypur og eigi rétt 
á heimilisuppbót og 
mæðra- eða 
feðralaunum
Vegna greiðslna með 

barni/börnum á 

Upplýsingar um 
breytingu á 
hjúskaparstöðu
Upplýsingar um 

breytingu á 
búsetu barna
Upplýsingar um 

breytingu á 
búsetu á 
Íslandi/flutning 
úr landi

Eftirlit með rétti 
til 
heimilisuppbótar,
á barnatengdum 
greiðslum,
greiðslna skv. 
almanna-
tryggingalögum 
vegna gruns um 
flutning úr landi 
(og utan 
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framfæri 
umsækjanda/greiðsluþ
ega 
Staðfesting á að 

búsetuskilyrði séu 
uppfyllt
Vegna útreiknings 

búsetuskerðingar

samningslanda)
Eftirlit með rétti 

til greiðslna skv. 
lögum um 
félagslega aðstoð 
vegna gruns um 
flutning úr landi

4. Innheimtu-
stofnun 
sveitarfélaga
43. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar um 
skil á meðlags-
greiðslum

Eftirlit með 
greiðsluskilum 
meðlags sem TR 
greiðir 
meðlagsmóttaka  
vegna gruns um 
sambúð með 
meðlags-
greiðanda

5. Fangelsismála
stofnun
43. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar um 
afplánun

Vegna stöðvunar 
lífeyrisgreiðslna 
meðan á afplánun 
stendur

Upplýsingar um 
fangavist 
erlendis

Eftirlit með því 
hvort 
lífeyrisgreiðslu-
réttur sé fallinn 
niður vegna 
afplánunar

6. Útlendinga-
stofnun
43. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar um 
dvalarleyfi og 
búsetu erlendra 
umsækjenda/
greiðsluþega

Eftirlit með rétti 
til greiðslna skv. 
almanna-
tryggingalögum 
og lögum um 
félagslega aðstoð 
vegna gruns um 
flutning úr landi 

7. Ríkislögreglu-
stjóri
43. og 45. gr. 
ATL

Aðstoð við 
rannsókn mála

Eftirlit með rétti 
til greiðslna skv. 
almanna-
tryggingalögum 
og lögum um 
félagslega aðstoð 
vegna gruns um 
að greiðslur 
byggist á röngum 
upplýsingum 
gefnum af 
umsækjanda/ 
greiðsluþega

8. Samgöngu-
stofa
43. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar úr 
ökutækjaskrá 
vegna réttinda 
hreyfihamlaðra 
lífeyrisþega sem 
tengjast 
bifreiðaeign

Vegna niðurfellingar á 
bifreiðagjöldum fyrir 
elli- eða 
örorkulífeyrisþega, 
örorkustyrksþega eða 
umönnunargreiðslu-
þega
Vegna uppbóta á 

lífeyri vegna reksturs 

Upplýsingar úr 
örkutækjaskrá 
um breytingar á 
bifreiðaeign

Eftirlit með 
áframhaldandi 
greiðslurétti 
tengdum 
bifreiðaeign
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og kaupa á bifreið og 
vegna styrks til kaupa 
á bifreið

9. Lífeyrissjóðir
43. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar um 
greiðslur úr 
lífeyrissjóði/um

Vegna útreiknings 
bóta

Upplýsingar um 
greiðslur úr 
lífeyrissjóði

Eftirlit með að 
lífeyrisþegar hjá 
TR hafi sótt rétt 
sinn úr 
lífeyrissjóði/um

10. Sjúkra-
stofnanir
43. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar um 
legutíma (dvöl á 
sjúkrahúsi)

Vegna stöðvunar 
lífeyrisgreiðslna vegna 
vistunar á sjúkrahúsi

11. Dvalar- og 
hjúkrunar-
heimili
43. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar um 
dvöl á stofnun fyrir 
aldraða

Vegna stöðvunar 
lífeyrisgreiðslna vegna 
dvalar á stofnun fyrir 
aldraða

12. Sveitarfélög
43. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar um 
búsetu/ 
fjölskyldu-
aðstæður/ leigu 
á félagslegu 
húsnæði. 
Upplýsingar um 
hvort börn á 
leikskólaaldri 
séu í leikskóla 
hér á landi

Eftirlit með því 
hvort réttur sé á 
heimilisuppbót, 
mæðra- eða 
feðralaunum, 
greiðslum með 
börnum, o.þ.h. 
Eftirlit með rétti 

til greiðslna skv. 
almanna-
tryggingalögum 
og lögum um 
félgslega aðstoð 
vegna gruns um 
flutning úr landi 
(og utan 
samningslanda)

13. Lánastofnun 
íslenskra 
námsmanna
43. og 45. gr. 
ATL

Staðfesting á að 
stundað sé 
lánshæft nám 
erlendis
Staðfesting á 

námstíma í 
lánshæfu námi 
erlendis

Eftirlit með rétti 
til greiðslna skv. 
almanna-
tryggingalögum 
og lögum um 
félagslega aðstoð 
vegna gruns um 
flutning úr landi 
(og utan 
samningslanda)

14. Viðurkenndar 
mennta-
stofnanir
43. og 45. gr. 
ATL

Staðfesting á námi Vegna umsóknar um 
greiðslur til ungmenna 
á aldrinum 18-20 ára
Vegna 

heimilisuppbótar 
foreldris sem er 
lífeyrisþegi

Upplýsingar um 
hvort börn séu í 
skóla hér á landi

Eftirlit með rétti 
til greiðslna skv. 
almanna-
tryggingalögum 
og lögum um 
félgslega aðstoð 
vegna gruns um 
flutning úr landi 
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(og utan 
samningslanda)

15. Sjúkratrygg-
ingar Íslands
43. og 45. gr. 
ATL

Upplýsingar um 
greidda 
sjúkradagpeninga
Uppýsingar um 

greidda 
slysadagpeninga
Upplýsingar um 

örorku vegna slyss
Upplýsingar um 

greiðslu úr 
sjúklingatryggingu
Upplýsingar um 

lyfjakostnað

Vegna tengsla og 
skörunar greiðsla frá 
TR og SÍ
Vegna uppbótar á 

lífeyri vegna sjúkra- 
eða lyfjakostnaðar

Samantekið af RH í maí 2018


