Umsókn um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða
Samkvæmt lögum nr. 74/2020

Undirrituð umsókn berist til Tryggingastofnunar
1. Nafn umsækjanda

2. Kennitala

3. Lögheimili

4. Póstnúmer

6. Heimasími / GSM

5. Staður

7. Netfang

8. Greiðslur leggist inn á eftirfarandi viðskiptareikning umsækjanda:
Bankanúmer:
Höfuðbók:
Reikningsnúmer:
Skilyrði viðbótarstuðnings
Til þess að eiga rétt á greiðslu félagslegs viðbótarstuðnings við aldraða þarf umsækjandi að vera 67 ára eða eldri með fasta
búsetu og skráð lögheimili hér á landi og dvelja hér varanlega. Erlendir ríkisborgarar þurfa að hafa ótímabundið dvalarleyfi
hér á landi eða rétt til ótímabundinnar dvalar, heimilt er við sérstakar aðstæður að veita undanþágu frá kröfu um ótímabundið
dvalarleyfi. Umsækjandi þarf að hafa sótt um og tekið út að fullu öll þau réttindi sem hann kann að eiga eða hefur áunnið sér.
Auk umsóknar þarf umsækjandi að mæta í eigin persónu í þjónustumiðstöð Tryggingastofnunar í Hlíðasmára 11 eða til
umboða um land allt til að staðfesta dvöl sína hér á landi.
9. Hefur þú búið eða starfað erlendis?
☐ Já – Hvar?
Tímabil frá
☐ Nei

til

Erlend kennitala:

10. Heimilisuppbót er heimilt að greiða umsækjanda sem er einhleypur ef hann er einn um heimilisrekstur, einnig ef
maki hans dvelur á hjúkrunarheimili, eða hann býr með barni/börnum yngri en 18 ára, eða 18 – 20 ára ungmenni/um
sem eru í námi. Einnig ef ungmenni yngra en 26 ára er með tímabundið aðsetur fjarri lögheimili vegna náms.
Sækir þú um heimilisuppbót?
☐ Já
☐ Nei
Húsnæðisaðstæður:
Býrð þú í eigin húsnæði?
Býrð þú í leiguhúsnæði?
Fylgigögn: Undirritaður húsaleigusamningur

☐ Já

☐ Nei

☐ Já

☐ Nei

11. Frá og með hvaða tíma er sótt um greiðslur?
Heimilt er að sækja um allt að þrjá mánuði aftur í tímann frá umsóknardegi séu skilyrði til greiðslna uppfyllt.
Tímabundið er þó heimilt að sækja um frá og með 1. júlí 2020. Sú heimild gildir til 31. janúar 2021.
Frá og með hvaða tíma sækir þú um?

Svo hægt sé að meta rétt umsækjanda á greiðslu viðbótarstuðnings þá þarf að skila inn tekjuáætlun þar sem fram eiga að
koma allar tekjur sem munu verða samhliða greiðslum Tryggingastofnunar. Hægt er að fylla út tekjuáætlun á meðfylgjandi
eyðublaði eða í gegnum Mínar síður, á heimasíðu Tryggingastofnunar - tr.is.
Tryggingastofnun mun afla þeirra upplýsinga sem nauðsynlegar eru til afgreiðslu umsóknar, t.d. frá Útlendingastofnun,
sveitarfélögum og lífeyrissjóðum. Ef þörf er á mun stofnunin kalla eftir frekari upplýsingum frá umsækjanda.

Staður og dagsetning:

Undirskrift umsækjanda:

Nafn:

Kennitala:

Tekjuáætlun 2021
Tekjuáætlun er á ábyrgð greiðsluþega og byggir útreikningur greiðslna á henni og eftir atvikum á upplýsingum frá
skattyfirvöldum. Greiðsluþegar bera ábyrgð á því að upplýsa Tryggingastofnun ef breytingar verða á tekjum eða aðstæðum.
Skylt er að tilkynna um allar breytingar á tekjum eða öðrum aðstæðum sem geta haft áhrif á ákvörðun viðbótarstuðnings eða
greiðslu hans.
Tryggingastofnun áskilur sér rétt til að kalla eftir gögnum til stuðnings nýjum eða breyttum tekjuupplýsingum, samanber lög
um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða nr. 74/2020 og fresta nýjum útreikningi greiðslna þar til gögn hafa borist.
Skrá skal heildartekjur fyrir staðgreiðslu skatta:
Tegund tekna

Frá hvaða tíma

Heildarupphæð til áramóta

Launatekjur;
laun, reiknað endurgjald, atvinnuleysisbætur,
hagnaður af atvinnustarfsemi, fæðingarorlof…
Lífeyrissjóður
Viðbótarlífeyrissparnaður
Makalífeyrir
Fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögum
Fjármagnstekjur:
Vextir, leigutekjur, söluhagnaður, arður…
Skattskyldar aðrar tekjur:
Greiðslur frá stéttarfélögum, tryggingafélögum,
fæðingarstyrkur, náms- og vísindastyrkir…

Erlendar tekjur
vinsamlega tilgreinið erlent
heiti tekjutegundar

Óskað er eftir að Tryggingastofnun noti

Frá hvaða tíma

Upphæð í
gjaldmiðli

Gjaldmiðill

% af persónuafslætti frá dags:

Undirskrift og dagsetning

___________________________________

