
Framtíðarauður
Umsókn um útborgun séreignarsparnaðar vegna fráfalls

Eru skilríki rétthafa til staðar í gagnagrunni bankans? Já Nei

Ég óska eftir útgreiðslu séreignarsparnaðar samkvæmt eftirfarandi:

Skattþrep: Á að nota persónuafslátt við útreikning staðgreiðslu?

Íslandsbanki hf. áskilur sér rétt til að hefja ekki útgreiðslu lífeyris fyrr en rétthafi hefur sannað á sér deili með framvísun á gildu 
persónuskilríki í samræmi við lög nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Íslandsbanka hf. er 
skylt samkvæmt 5. grein laganna að varðveita afrit af persónuskilríkjunum.

Athugið að sækja þarf fyrst um ráðstöfun séreignarsparnaðar vegna fráfalls á þar til gerðu eyðublaði.

Athugið að tekjuskattur er greiddur af séreignarsparnaði eins og um venjulegar launatekjur væri að ræða og geta útgreiðslur 
séreignarsparnaðar haft áhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun, sjá www.tr.is. Staðgreiðsla skatta er reiknuð í tveimur þrepum, sjá hér að 
neðan. Staðgreiðslan er fyrirframgreiðsla upp í álagningu opinberra gjalda samkvæmt skattframtölum einstaklinga. Mismunur sem 
kann að koma fram milli staðgreiðslu og álagningar skal endurgreiða eða krefja, sjá www.rsk.is. Ef ekkert skattþrep er valið verður fyrst 
greitt út samkvæmt skattþrepi 1. Ef nota á persónuafslátt við útreikning staðgreiðslu þarf að gefa upp hlutfall hér að neðan.

 Eingreiðslu, að upphæð kr.

 Eingreiðslu á allri inneign.

 Annað:

 Skattþrep 1: 36,94% af tekjum að kr. 893.713 

 Skattþrep 2: 46,24% af tekjum umfram kr. 893.713

 Núverandi tekjur:

 Inneign óskast greidd út mánaðarlega:

         Fjöldi mánaða:

         Föst upphæð á mánuði kr.

Útfyllist af banka:

Eign: Lífeyrisreikningur Lífeyrisleiðir

Heildargreiðsla:

Mánaðarlegar greiðslur:

Ráðstöfun:

Reikningsnúmer:

Aðrar upplýsingar:

Nafn:   Kennitala:

Heimilisfang:  Sími: GSM:

Póstnúmer: Staður: Netfang:

EY-606 - 26072018

Staður  Dags.   (DD.MM.ÁÁÁÁ)  Undirskrift umsækjanda

F.h. Íslandsbanka  

 Nei Já % hlutfall.

 Uppsafnaður persónuafsláttur kr.

Á að nota persónuafslátt maka við útreikning staðgreiðslu?

 Nei Já % hlutfall.

Uppsafnaður persónuafsláttur kr.

Sjóðfélagi getur óskað eftir þvi að greiðslur úr lífeyrissjóði 
verði skattlagðar í samræmi við heildartekjur hans.

https://www.vib.is/library/Files/Umsoknir-og-eydublod/Umsokn-um-radstofun-sereignarsparnadar-vegna-frafalls.pdf
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