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Til þess að nýta persónuafslátt hjá Grindavíkurbæ þurfa neðangreindar  

upplýsingar að hafa borist í síðasta lagi 25. dag mánaðar  

 

 Mikilvægt er að launþegi sendi sem nýjastar upplýsingar um stöðu persónuafsláttar svo forðast 

megi að til ofnýtingar á persónuafslætti komi. Eru launþegar því hvattir til að senda eyðublaðið 

eftir síðustu launakeyrslu hjá fyrri vinnuveitanda og að þær upplýsingar hafi komið fram á 

þjónustusíðu RSK: www.skattur.is  

 

 Á heimasíðu ríkisskattstjóra er jafnframt að finna kynningarmyndbönd og upplýsingar um 

persónuafslátt sem launþegar eru hvattir til að kynna sér.  

1. Beiðni um nýtingu persónuafsláttar*:   Já    Nei  

Ég óska eftir að nýta _____ % persónuafslátt hjá Grindavíkurbæ frá dags. ________ 

Nýttur persónuafsláttur minn á árinu er: ___________ kr.   

2. Beiðni um nýtingu á uppsöfnuðum persónuafslætti*:     Já    Nei  

Ég óska eftir að nýta uppsafnaðan persónuafslátt minn ___________ kr. 

Upplýsingar um uppsafnaðan persónuafslátt má nálgast á þjónustusíðu RSK: www.skattur.is  

3. Beiðni um nýtingu persónuafsláttar maka*:  Já   Nei  
 

Ég óska eftir að nýta_____% persónuafslátt maka enda uppfyllum við skilyrði 

um samsköttun.      

Nýttur persónuafsláttur maka á árinu er:___________kr.    

Ég óska jafnframt eftir að nýta uppsafnaðan persónuafslátt maka: kr._________ 

    
Upplýsingar um samsköttun og uppsafnaðan persónuafslátt maka má nálgast á 
þjónustusíðu RSK: www.skattur.is  

Staður og dagsetning: 

Undirskrift og kennitala umsækjanda**: 

Undirskrift og kennitala maka sér óskað eftir nýtingu á persónuafslætti maka**: 

 

*Ef skráning á nýttum persónuafslætti er ekki í samræmi við nýjustu upplýsingar af þjónustusvæði 

ríkisskattstjóra getur ofnýting átt sér stað. Ríkisskattstjóri kann í slíkum tilfellum að óska eftir því að 

Vinnumálastofnun hætti að nýta persónuafslátt tímabundið. 

Ath. Ef athugasemd fylgir yfirliti yfir nýtingu á persónuafslætti þínum eða maka kann að vera 

nauðsynlegt að þú hafir samband við ríkisskattstjóra til að fá ítarlegri upplýsingar um hvernig þú megir 

nýta hann. 

**Með undirritun sinni staðfestir umsækjandi og maki (ef við á) að upplýsingar eru gefnar í samræmi 

við skráningu ríkisskattstjóra á nýtingu persónuafsláttar og samkvæmt bestu vitund. 
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