Dagsetning

Tilkynning um tekjur
Nafn

Kennitala

Tekjur af hlutastarfi
Kennitala launagreiðanda

Nafn launagreiðanda

Starfshlutfall %

Áætlaðar tekjur á mánuði

Upphaf starfs

‐ Ef um launauppgjör er að ræða þarf afrit af launaseðli að fylgja tilkynningunni.

Tilfallandi tekjur
Kennitala launagreiðanda

Nafn launagreiðenda

Mánuður

Laun/styrkur/annað

Upphæð

‐ Tilkynna skal til Vinnumálastofnunar með a.m.k. eins dags fyrirvara um tilfallandi vinnu sem umsækjandi tekur á þeim
tíma sem hann fær greiddar atvinnuleysisbætur eða sætir biðtíma eða viðurlögum.
‐ Tilfallandi tekjur geta verið tekjur vegna tilfallandi vinnu, greiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga, félagslegir styrkir frá
sveitarfélögum, greiðslur frá tryggingafélögum, sjúkradagpeningar vegna óvinnufærni að hluta frá stéttarfélagi o.s.frv.
‐ Ef um greiðslur frá sjúkrasjóðum og/eða tryggingafélögum er að ræða, skal skila staðfestingu frá viðkomandi
stofnun/félagi um hvernig greiðslur er að ræða og fyrir hvaða tímabil.
‐ Ef um launauppgjör er að ræða þarf afrit af launaseðli að fylgja tilkynningunni.

Tekjur frá Tryggingastofnun
Áætluð upphæð á mánuði

Ellilífeyrir
Örorkulífeyrir
Örorkustyrkur
Umönnunargreiðslur barna

Tímabil greiðslu

Endurhæfingarlífeyrir*
Umönnunarbætur maka*
Foreldragreiðslur*
Sjúkra‐ eða slysadagpeningar*

‐ Ef um greiðslur frá Tryggingastofnun skal skila staðfestingu um hverslags greiðslur er að ræða og fyrir hvaða tímabil, t.d.
afrit af greiðsluáætlun.
‐ *Atvinnuleysisbætur eru ekki greiddar samhliða endurhæfingalífeyri, foreldragreiðslum vegna langvarandi veikinda eða
alvarlegrar fötlunar barna, umönnunarbóta vegna maka, slysadagpeninga og sjúkradagpeninga frá Tryggingastofnun.

Lífeyrisgreiðslur frá lífeyrissjóðum
Kennitala lífeyrissjóðs

Lífeyrissjóður

Tegund lífeyris

Áætluð upphæð í mánuði

Fjármagnstekjur
Kennitala greiðanda

(arðgreiðslur/vaxtatekjur/leigutekjur)
Nafn greiðanda
Tegund tekna

Áætluð upphæð í mánuði

9.01.02

útg. 04.2012

Aðrar upplýsingar

Vinsamlegast athugið
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Upplýsingar um tekjur eru samkeyrðar við upplýsingar Ríkisskattstjóra.
Allar skattskyldar tekjur þarf að tilkynna, einnig þær sem eru undir frítekjumarki.
Verði breytingar á uppgefnum upplýsingum ber að tilkynna það án ástæðulausrar tafar til Vinnumálastofnunar.
Vinsamlegast vandið útfyllingu eyðublaðsins svo það teljist fullnægjandi.
Ofgreiddar atvinnuleysisbætur eru innheimtar skv. 39. gr. laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar.
Ef gefnar eru rangar og/eða villandi upplýsingar eða látið hjá líða að veita upplýsingar kann það að leiða til viðurlaga í
formi biðtíma eða niðurfellingu bótaréttar skv. XI. kafla laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar.

Undirskrift umsækjanda:
Hreinsa

