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Umsøkjari 

Navn P – tal 

Teldupostur 

Undirritaði umsøkjari av familjuískoyti váttar við hesum, at eg   (set x) 

búgvi ikki saman við maka* í hjúnabandslíknandi parlagi (útfyll pkt. I) 

búgvi saman við maka* í hjúnabandslíknandi parlagi (útfyll pkt. II, 1-3) 

*samlivari er at skilja sum maki í hjúnabandslíknandi parlagi

I. Frágreiðing, um tú ikki býr saman við maka
Greið frá tínum sambandi við persónin, sum nevndur er í skrivinum frá Almannaverkinum og sum sambært 
Landsfólkayvirlitið býr á sama bústaði sum tú 

Undirskrift 

Undirritaða/i váttar við hesum, at upplýsingar latnar í og saman við hesi váttan eru sannar 

Dagfesting Undirskrift 

Umsøkjari 

II. At útfylla, um tú býrt saman við maka í hjúnabandslíknandi parlagi

Makið – hjúnaðarfelagi ella samlivari 

Navn P – tal 

Inntøka makans 
Set x við slag av inntøku, sum húskið hevur havt seinastu 12 mánaðirnar / seinasta skattaár 

lønarinntøku ALS-úgjald, barsilspening leiguinntøku inntøku av egnum virki lestrarstuðul 

kapitalvinning almannaveiting (pensjón, dagpening, forsorg) aðra inntøku upplýs slag 

Ogn makans 
Set x við ja ella nei niðanfyri um innistandandi pening og virðisbrøv. Viðmerkjast skal, at ogn, sum er endurgjald 
fyri varandi mein ella ikki-fíggjarligan skaða, er undantikin ognartreytunum. 
Hevur tú (umsøkjari) innistandandi í peningastovni ella virðisbrøv, ið tilsamans hava hægri 
virði enn  30.000 kr? Ja Nei 

Hevur hjúnafelagi/samlivari innistandandi í peningastovni ella virðisbrøv, ið tilsamans hava 
hægri virði enn 30.000 kr? Ja Nei 

Undirskrift 

Undirritaða/i váttar við hesum, at upplýsingar latnar í og saman við hesi váttan eru sannar. Eg gevi 
Almannaverkinum loyvi til at útvega upplýsingar, sum eru neyðugar fyri málsviðgerðina, frá 
skattamyndugleikunum og frá mínum peningastovni, um tað gerst neyðugt 

Dagfesting Undirskrift 

Umsøkjari 

Hjúnarfelagi ella samlivari 

Umsóknin skal sendast ella latast inn til Almannaverkið. 
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