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Umsókn um makalífeyri

Nafn  umsækjanda Kennitala

Heimilisfang Póstnúmer og staður

Netfang Sími/GSM

 Banki - höfuðbók - reikningsnúmer umsækjanda

Nafn látins sjóðfélaga Kennitala Dánardagur

Var eftirlifandi maki metinn öryrki?

                 Já             Nei 

Var sjóðfélagi á eftirlaunum eða örorkulífeyri við andlát?

                 Já             Nei 

Nafn barns Kennitala Banki - höfuðbók - reikningsnúmer

Nafn barns Kennitala Banki - höfuðbók - reikningsnúmer

Nafn barns Sími/GSM Banki - höfuðbók - reikninsnúmer

*Börn eða kjörbörn yngri en 18 ára fyrir umsókn um lífeyri úr A-deild, yngri en 19 ára fyrir umsókn úr B-deild

Nöfn, kennitölur og bankaupplýsingar barna*

Meðaltalsregla
Lífeyrisgreiðslur taka sömu breytingum og verða að meðaltali á föstum dagvinnulaunum hjá opinberum starfsmönnum. Hagstofa 
Íslands reiknar út þessar breytingar mánaðarlega

Eftirmannsregla
Viðmiðunarlaun eru þau dagvinnulaun sem á hverjum tíma eru greidd fyrir það starf sem sjóðfélagi gegndi síðast.

    Ég vel meðaltalsreglu
    Ég vel eftirmannsreglu
    Ég mun senda lífeyrissjóðnum útfyllt eyðublað ,,Val um eftirmanns- eða meðaltalsreglu“ innan þriggja mánaða.

Sjóðfélagi sem ekki velur eftirmannsreglu innan þriggja mánaða frá upphafi lífeyristöku fær greiddan lífeyri samkvæmt 
meðatalsreglu.
 
Þeir sem velja eftirmannsreglu geta sótt um að fá lífeyri greiddan samkvæmt meðaltalsreglu síðar. Sú breyting tekur gildi þremur 
mánuðum eftir að umsókn um hana berst sjóðnum. Eftir það er ekki hægt að breyta aftur yfir á eftirmannsreglu.

Ef taka lífeyris hefst ekki í beinu framhaldi af starfi, þá fylgir lífeyrir meðaltalsreglu

Val á reglu
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Persónuafsláttur og skattþrep

Dagsetning Undirskrift umsækjanda

Staðgreiða skal tekjuskatt af lífeyrisgreiðslum eins og um venjulegar launagreiðslur væri að ræða.  
Tekjuskattur reiknast af skattskyldum tekjum umfram 155.902 á mánuði (persónuafsláttur, kr. 54.628, fullnýttur)
Á vefsíðu RSK, www.rsk.is, má finna allar upplýsingar um nýtingu á persónuafslætti.

 Nýta  _____  % af eigin persónuafslætti. Hefja nýtingu frá (dags.)  ______________

 Nýta uppsafnaðan persónuafslátt kr.  ____________________

Persónuafsláttur maka

 Nýta  _____  % af persónuafslætti maka. Hefja nýtingu frá (dags.)  ______________

Nafn maka_________________________________________________  Kennitala maka______________________

 Nýta uppsafnaðan persónuafslátt maka kr.  _______________

Skattþrep

Það er á ábyrgð lífeyrisþega að láta sjóðinn vita í hvaða skattþrepi reikna á skatt hans af, ef ekki í því lægsta. Það er gert með því 
að láta vita um aðrar mánaðarlegar skattskyldar tekjur sem skráðar verða inn á ársgrundvelli eða merkja við hvaða skattþrep skal 
skrá inn.

                 Dánarvottorð                  Hjúskaparvottorð

Fylgigögn með umsókn

Með undirskrift minni samþykki ég að þær upplýsingar sem ég veiti í þessari umsókn verði vistaðar og skráðar í viðskiptasögu 
mína hjá Lífeyrissjóði starfsmanna Akureyrarbæjar. Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð 
þeirra er í samræmi við lög um persónuvernd og persónuverndarstefnu Lífeyrissjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar sem birt er á 
heimasíðu sjóðsins.

Á vefsíðu RSK, www.rsk.is, má finna allar upplýsingar um nýtingu á persónuafslætti.

 Skattþrep 1 (35,04% skattur á heildar skattskyldar tekjur undir 336.917 kr. á mánuði)
 Skattþrep 2 (37,19% skattur á heildar skattskyldar tekjur á bilinu 336.917-945.873 kr. á mánuði)
 Skattþrep 3 (46,24% skattur á heildar skattskyldar tekjur umfram 945.873 kr. á mánuði)

Eða aðrar mánaðarlegar skattskyldar tekjur: __________________________
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