Umsókn um skattkort
fyrir sambúðarfólk á staðgreiðsluári
3. mgr. 62. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003
Einstaklingar í óvígðri sambúð eiga rétt á að telja fram og vera skattlagðir sem hjón, sem samvistum eru, enda óski þeir þess báðir skriflega við skattyfirvöld. Með óvígðri sambúð er átt við
sambúð tveggja einstaklinga sem skráð er eða skrá má í þjóðskrá skv. 3. mgr. 7. gr. laga um
lögheimili, enda eigi sambúðarfólk barn saman eða von á barni saman eða hafi verið samvistum í samfellt eitt ár hið skemmsta. Ríkisskattstjóra er heimilt að leita umsagnar Þjóðskrár
Íslands þyki leika vafi á um að skráningarskilyrði séu uppfyllt.

Vegna millifærslu persónuafsláttar milli sambúðarfólks
á staðgreiðsluári skv. 13. gr. laga nr. 45/1987 um
staðgreiðslu opinberra gjalda.
Hjón og einstaklingar í staðfestri samvist þurfa ekki
að sækja um samsköttun í staðgreiðslu til að fá
millifæranleg skattkort.

1. Umsækjendur
Nafn eldri sambúðarmaka

Kennitala

Nafn yngri sambúðarmaka

Kennitala

Lögheimili

2. Staðfesting umsækjenda á því að uppfyllt séu neðangreind skilyrði
Merkið x í reiti við þau skilyrði sem umsækjendur uppfylla.

Umsækjendur eru skráðir í sambúð í Þjóðskrá og uppfylla eitt af neðangreindum skilyrðum.
Sambúð hefur varað samfellt í 12 mánuði eða lengur frá skráningu
sambúðar í þjóðskrá til umsóknardags
Umsækjendur eiga barn saman.
Umsækjendur eiga von á barni saman. Með umsókn fylgir vottorð um þungun til staðfestingar.
Annað, hvað:

Vakin er athygli á því að útgáfa skattkorts til ráðstöfunar á persónuafslætti á staðgreiðsluári er til bráðabirgða
og endanleg nýting persónuafsláttar sambúðarmaka við álagningu ræðst af því að skilað sé sameiginlegu skattframtali og að forsendur til samsköttunar séu til staðar.
Reynist skilyrði ekki uppfyllt við álagningu fellur millifærður persónuafsláttur í staðgreiðslu niður.

Dagsetning

Undirskrift

Undirskrift

Sími

Fyllist út af ríkisskattstjóra
Sambúðin er:

RSK 5.47

29-4-2015

1

Skráð í Þjóðskrá frá
Vélrænt skattkort útbúið.

2

Skráð í Þjóðskrá, eiga barn saman / eiga von á barni.
Vélrænt skattkort útbúið.

3

Ekki skráð í Þjóðskrá.
Lagaskilyrði 3. mgr. 62. gr. l. 90/2003 eru uppfyllt.

4

Lagaheimild skortir, umsókn synjað.

