Umsókn til stjórnar
Umsókn um ívilnun við innheimtu meðlagsskuldar skv. ákvæðum reglugerðar nr. 491/1996, sbr. lög nr.
54/1971, til stjórnar Innheimtustofnunar sveitarfélaga.
1. Nafn umsækjanda

2. Kennitala

3. Heimilisfang

4. Staður

5. Símanúmer

6. Netfang

Merkið við þann reit með X sem á best við umsókn yðar:
Niðurfelling dráttarvaxta að hluta eða að öllu leyti.
Frestun á greiðslu höfuðstóls að hluta eða að öllu leyti.
Samningur til þriggja ára með möguleika á að sækja um niðurfellingu höfuðstóls skuldar að hluta
eða öllu leyti hafi samningur verið að fullu efndur.
Eingreiðslutilboð
Atvinnuleysi
Örorka
LÍN
Önnur tímabundin úrræði
Ef þér viljið koma frekari upplýsingum á framfæri við stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga, Sem
dæmi má nefna félagslegar eða fjárhagslegar aðstæður, skort á starfsorku, barnafjölda, nám eða aðrar
sambærilegar aðstæður.
7. Greinargerð

8. Greiðslutilboð

Nauðsynlegt að þér gerið stjórn Innheimtustofnunar skýrt greiðslutilboð og framvísið
umbeðnum gögnum: Síðasta skattframtal yðar og maka auk launaseðla síðustu 3ja mánaða.
Heimilt er að styðja umsóknina öðrum gögnum sem umsækjandi telur að sé málstað sínum til
framdráttar. t.d. læknisvottorði.
Umsækjandi samþykkir með undirritun sinni á umsókn þessa að vangreidd meðlög verði eftir atvikum
framvegis dregin af launum umsækjanda í samræmi við 5. gr. laga nr. 54/1971. Sé óskað eftir breyttu
fyrirkomulagi skal beiðni send á netfangið fyrirtaeki@medlag.is 15 dögum fyrir næstu útborgun launa.
Er bent á hina ýmsu greiðslumöguleika sem í boði eru hjá stofnuninni, sjá nánar á www.medlag.is.
9. Fylgigögn
11. Staður

10. Dags.
12. Undirskrift

ATH. Framvegis verða vangreidd meðlög ávallt dregin frá vaxtabótum, óháð samþykktum
stjórnar Innheimtustofnunar um ívilnanir eða öðrum ívilnunum starfsmanna stofnunarinnar.
Sjá 19. gr. rglg. um greiðslu vaxtabóta nr. 990/2001 og 7. gr. rglg. um greiðslu barnabóta nr. 555/2004.
Til stjórnar Innheimtustofnunar sveitarfélaga.

Snú
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Úrdráttur úr reglugerð um innheimtu og skil á meðlögum og fleira á vegum
Innheimtustofnunar sveitarfélaga, nr. 491/1996.
8. gr.
Dráttarvextir vegna vanskila.

Nú greiðir meðlagsskylt foreldri ekki meðlag innan eins mánaðar frá því
meðlagskrafa féll í eindaga samkvæmt ákvæðum skilnaðarleyfisbréfs,
skilnaðarsamnings eða úrskurðar sýslumanns og skal hann þá greiða dráttarvexti af
því sem gjaldfallið er og skulu þeir vera hinir sömu og hjá innlánsstofnunum
samkvæmt ákvörðun Seðlabanka Íslands, sbr. vaxtalög nr. 38/2001.
9. gr.
Niðurfelling dráttarvaxta.

Stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga er heimilt að víkja frá dráttarvaxtatöku skv. 8.
gr. eða fella niður dráttarvexti ef um sérstaka félagslega erfiðleika er að ræða hjá
skuldara, þ.e. við eftirfarandi aðstæður:
a) Að skuldari hafi leitað skriflega eftir samkomulagi við stjórn
stofnunarinnar um greiðslu skuldarinnar og niðurfellingu dráttarvaxta.
b) Að skuldari hafi sýnt fram á, að hann hafi möguleika á, að standa við
greiðslutilboð sitt, væru dráttarvextir felldir niður.
c) Að til skuldarinnar hafi verið stofnað vegna sérstakra félagslegra erfiðleika
skuldara, svo sem af heilsufarsástæðum, ónógum tekjum, skertri
starfsorku, mikilli greiðslubyrði, barnamergð eða af öðrum sambærilegum
ástæðum.
10. gr.

Að jafnaði skal aðeins fella niður dráttarvexti af meðlagsskuldum einu sinni hjá
hverjum skuldara.
Verði samkomulag um greiðslu meðlagsskuldar vanefnt verulega eftir að dráttarvextir
hafa verið felldir niður, getur stjórn stofnunarinnar lagt svo fyrir, að skuldin verði
tekin til dráttarvaxtareiknings að nýju.
12. gr.
Samningur um lægri upphæð en til fellur mánaðarlega.

Stjórn Innheimtustofnunar er heimilt að gera tímabundna samninga sem kveða á um
greiðslu skuldara á lægri upphæð en til fellur mánaðarlega þegar til skuldarinnar hefur
verið stofnað sökum félagslegra erfiðleika skuldara, sbr. c-lið 9. gr. Slíka samninga
skal endurskoða reglulega og að minnsta kosti á sex mánaða fresti.
13. gr.
Höfuðstóll afskrifaður að hluta eða öllu leyti.

Ef um áframhaldandi félagslega og fjárhagslega erfiðleika er að ræða hjá skuldara,
þrátt fyrir samning skv. 12. gr., og stjórnin telur fullljóst að aðstæður skuldara séu
þannig að hann geti ekki greitt áfallinn höfuðstól eða hluta hans, auk meðlaga sem
falla til mánaðarlega, er stjórn Innheimtustofnunar heimilt að afskrifa höfuðstól
skuldara að hluta eða öllu leyti.
Heimild til niðurfellingar höfuðstóls eða hluta hans er bundin því skilyrði að skuldari
hafi að minnsta kosti í þrjú ár staðið við samning skv. 12. gr.

