Umsókn um skráningu
á afdreginni staðgreiðslu
Tekjuár
A Launamaður
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B Launagreiðandi
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C Sundurliðun launa og afdreginnar staðgreiðslu
Tímabil

Launafjárhæð

Staðgreiðsluskyldir Staðgreiðsluskyldur Greitt í
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ökutækjastyrkur
lífeyrissjóð
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Grundvöllur þess að unnt sé að fallast á umsókn um leiðréttingu á afdreginni staðgreiðslu umsækjandaer að hann láti fylgja með umsókninni fullnægjandi gögn sem staðfesta sundurliðun hans, þ.e. skýr ljósrit af launaseðlum frá þeim launagreiðanda sem ekki hefur staðið í skilum með afdregna
staðgreiðslu af útborguðum launum

D Athugasemdir
Sé umsækjanda ókleift að leggja fram launaseðla skal hann gefa eins skýrar upplýsingar og frekast er kostur og láta fylgja með viðeigandi gögn
(t.d. ráðningarsamning og greiðsluk vittanir) ásamt rökstuðningi

Meðfylgjandi eru ljósrit launaseðla

Dagsetning
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Meðfylgjandi eru eftirtalin önnur gögn:

Rökstuðningur:

Undirskrift

Framhald á bakhlið

Framhald D

Leiðbeiningar
Eyðublað þetta er ætlað fyrir þau tilvik þegar launagreið

að hafi ekki gert fullnægj
andi skil á afdreginni stað

andi hefur ekki staðið skil á afdreginni staðgreiðslu.

greiðslu hans. Auk þess er óskað eftir að launamaður

Staðgreiðsla af launatekjum launamanns á tekjuárinu er
bráðabirgðagreiðsla tekjuskatts og útsvars og dregst hún
því frá reiknuðum skatti við álagningu opinberra gjalda sem
fram fer að tekjuárinu liðnu. Ef um vanskil á staðgreiðslu er
að ræða af hálfu launagreiðanda, sem ber ábyrgð á að skila
staðgreiðslu
fé til innheimtu
manna staðgreiðslu, koma
álögð opinber gjöld launamanns til innheimtu án frádráttar
sem vanskilum staðgreiðslu nemur, ef leiðréttingum er ekki
komið á framfæri við embætti ríkisskattstjóra.
Um útfyllingu umsóknarinnar:

tilgreini, eftir því sem honum er kunnugt um, hvaða starf
semi launagreiðandinn stundar og hve marga launamenn
hann hefur í vinnu.
C Í þessum lið umsóknarinnar skal skrá heildarlaun önnur
en dagpeninga og ökutækjastyrk, án nokkurs frádráttar.
Staðgreiðsluskylda dagpeninga og staðgreiðsluskyldan
ökutækjastyrk skal færa í sér dálka. Þá skal tilgreina
sérstaklega iðgjald í lífeyrissjóð sem launagreiðandi hélt
eftir af launum, svo og þá staðgreiðslu sem launagreiðandi hélt eftir.
D Sé ekki unnt að leggja fram launaseðla til staðfestingar
sundurliðunar í lið C skal umsókn studd öðrum til

A Hér skal færa nafn, kennitölu og heimilisfang umsækj

teknum gögnum, ásamt rökstuðningi. Í þeim tilvikum

anda auk upplýsinga um hvaða tekjuár er verið að sækja

skal launþegi færa í reiti viðeigandi tímabila (í lið C) þær

um leiðréttingu fyrir. Mikilvægt er að rétt kennitala sé

launaupplýsingar sem hann hefur og gefa í lið D skýr

tilgreind og að allar upplýsingar séu sem greinilegastar.

ingar á því hvers vegna hann hefur ekki undir höndum

B Í þessum lið umsóknarinnar skal tilgreina kennitölu og
nafn þess launagreiðanda sem umsækjandi sýnir fram á

launaseðla.

