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Umsøkjari 

Navn  P – tal  

Bústaður  Telefon  

Býur                                     Postnr.  Fartelefon  

Teldupostur  
 
Peningastovnskonta umsøkjarans 
Skrás. Nr.  Kontonummar  Peningastovnur  

 
 
Hitaskipan 

Húsið verður upphitað við olju? Ja  Nei  

 
Oljunýtslan skal skjalprógvast við eitt nú avrit av rokningum og/ella váttan frá útleigara. 
 
 
Fíggjarlig viðurskifti 

Avgerð um rættin til oljuískoytið er grundað á inntøku- og ognarviðurskiftini. Neyðugt er, at allir persónar 
yvir 18 ár og sum sambært Landsfólkayvirlitinum eru skrásettir á bústaðnum niðanfyri vátta, at 
Almannaverkið kann heinta neyðugar upplýsingar frá TAKS um inntøku- og ognarviðurskiftini, sum tey 
eru uppgjørd og skrásett í sjálvuppgávu, endauppgerð, kontoavriti frá fyribils skattaskránni og 
ognaruppgerðini. Somuleiðis verður loyvi givið at innheinta upplýsingar um lestrarstuðul frá Studna ella 
útlendskum stuðulsstovni, umframt frá øðrum viðkomandi,  ið  hava kunnleika til viðurskiftini, herímillum 
frá peningastovni, um hetta gerst neyðugt fyri málsviðgerðina. 

 
 
Onnur sum eru yvir 18 ár, ið sambrært Landsfólkayvirlitinum eru á bústaðnum 

P-tal Navn og eftirnavn Dagfesting Undirskrift 
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Børn 

Talið av børnum undir 18 ár, ið sambært Landsfólkayvirlitinum eru skrásett á bústaðinum, kann vera 
avgerandi fyri rættin til oljuískoyti, sí vegleiðing. 
Niðanfyri verða foreldur biðin um at vátta, at barnið, ið sambært Landsfólkayvirlitinum er skrásett á 
bústaðnum, er búsfast á bústaðinum. 

 
 
Børn undir 18 ár í húskinum, ið sambært Landsfólkayvirlitinum eru á bústaðnum 

P – tal Navn og eftirnavn Dagfesting Undirskrift foreldra  

    

    

    

    

    

    

 
Er ikki samsvar við omanfyri latnu upplýsingar og upplýsingar frá Landsfólkayvirlitunum, kann umsóknin 
ikki avgreiðast, fyrr enn umsøkjarin hevur fingið hetta í rætt lag. 
 
 
At leggja við umsóknini 
Skjalprógv fyri útreiðslur til olju til upphiting av bústaði umsøkjarans, eitt nú avrit av rokningum 
og/ella váttan frá útleigara. 

 
 
Undirskrift 

Undirritaða/i umsøkjari váttar við hesum, at upplýsingar latnar í og saman við hesum umsóknarblað eru 
sannar. Eg eri kunnað/ur um, at eg eftir lógini um familjuískoyti (oljuískoyti) havi skyldu at boða frá 
einihvørjari broyting í viðurskiftum hjá mær og húskinum, sum kunnu hava við sær, at familjuískoyti 
(oljuískoyti) broytist ella fellur burtur. Samstundis gevi eg Almannaverkinum loyvi til at útvega 
upplýsingar, sum eru neyðugar fyri málsviðgerðina, frá skattamyndugleikunum og frá mínum 
peningastovni, um tað gerst neyðugt. 

 Dagfesting Undirskrift 

Umsøkjari   

 
 
 
Umsóknin skal sendast ella latast inn til Almannaverkið í seinasta lagið 30. november 2022. 
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Vegleiðing 
 
 
 
Húski 
Húski sambært hesi grein eru persónar 18 ár ella eldri, ið sambært fólkayvirlitinum 
eru skrásettir at búgva á bústaðnum. 
 
Inntøkugrundarlagi 
Oljuískoyti kann ikki verða veitt húski um inntøkan fer upp um 
 

• Kr. 290.000, fyri húski, við 1 vaksum við ella uttan børn 
• kr. 390.000, fyri húski, við 2 vaksum ella fleiri og 0, 1 ella 2 børn 
• kr. 410.000, fyri húski, við 2 vaksum ella fleiri og 3 ella fleiri børn 

Í sambandi við oljuískoyti skal inntøka hjá øllum vaksnum persónum í húskinum 
roknast við í inntøkugrundarlagið. 
 
Inntøkugrundarlagið, sum oljuískoyti er grundað á, er skattskyldug inntøka sambært 
skattalógini, kapitalvinningsskattalógini og leiguinntøka sambært ásetingarlógini. 
Aðrar inntøkur, vinningur ella møguligur annar stuðul verður lagt afturat inntøkuni 
 
Fyri A-inntøku er inntøkutíðarskeiðið, sum oljuískoytið verður grundað á, inntøkan 
seinastu 12 mánaðirnar. 
 
Fyri B-inntøku og vinning sambært kapitalvinningsskattalógini er 
inntøkutíðarskeiðið, ið oljuískoytið verður grundað á, inntøkan seinasta álíknaða 
inntøkuár. 
 
Ogn 
Oljuískoyti kann ikki verða veitt húski um ognin fer upp um 
 

• Kr. 50.000, fyri húski, ið telur eitt ella tvey vaksin 
• Kr. 70.000, fyri húski, ið telur trý ella fleiri vaksin 

 
At meta sum ogn er innistandandi í peningastovni og virðisbrøv. 
Undantikið er ogn, ið er endurgjald fyri varandi mein og ikki-fíggjarligan skaða. 
 
Útgjald 
Oljuískoyti verður útgoldið sum ein upphædd á kr. 10.000 í 2022 og kann útgjaldast 
eina ferð til ein persón í húskinum. 
 
Hevur persónur av órøttum fingið oljuískoyti og átti hann at vitað um hetta, skal 
hendan upphæddin gjaldast aftur. Tað sama er galdandi, um orsøkin er vantandi 
ella skeivar upplýsingar frá viðkomandi, sum hesin hevur skyldu at lata 
Almannaverkinum. 
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