Kynning á framkvæmd stefnu ríkisstjórnar Íslands
varðandi aðgerðir til leiðréttingar á höfuðstól
verðtryggðra húsnæðislána auk lækkunar höfuðstóls með
skattleysi séreignalífeyrissparnaðar í þrjú ár

150
100.000
milljarðar króna á fjórum árum

heimili sem geta nýtt höfuðstólsleiðréttinguna
og skattfrelsi séreignarsparnaðar

Hvert tilvik er einstakt
– en hér er eitt dæmi:

Fjölskylda er með 700 þúsund kr.
í sameiginlegar tekjur.

!
Eftirstöðvar húsnæðisláns frá árinu 2008
eru 22 milljónir kr.

Hvert tilvik er einstakt
– en hér er eitt dæmi:
Með séreignarsparnaðarleiðinni
lækkar höfuðstóllinn um

1,5 milljón kr.
!

Til viðbótar fær fjölskyldan
höfuðstólsleiðréttingu

1 milljón kr.
!

Lánin lækka því um

2,5 milljónir kr.

Fjölskylda er með 700 þúsund kr.
í sameiginlegar tekjur.

!

Eftirstöðvar húsnæðisláns frá árinu 2008
eru 22 milljónir kr.

Hvert tilvik er einstakt
– en hér er eitt dæmi:

Ráðstöfunartekjur
á mánuði
aukast um "
22.000 kr.

Fjölskylda er með 700 þúsund kr.
í sameiginlegar tekjur.

!

Eftirstöðvar húsnæðisláns frá árinu 2008
eru 22 milljónir kr.

EINFÖLD UMSÓKN
Fólk sækir um leiðréttingu með rafrænum hætti á vef sem
ríkisskattstjóri hýsir og hefur umsjón með.
Umsóknartímabil hefst 15. maí og því lýkur 1. september 2014.
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Til að sækja um höfuðstólsleiðréttingu og/eða ráðstöfun á séreignarsparnaði þínum vegna
veðlána heimilis þíns þarf að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum eða veflykli ríkisskattstjóra.
Ríkisskattstjóri hvetur umsækjendur til að notast við rafræn skilríki, en þeir sem auðkenna sig
þannig geta fylgst með stöðu umsóknarinnar þar til afgreiðslu hennar er lokið.
> sjá nánar um rafræn skilríki

Rafræn skilríki á GSM síma
Veflykill ríkisskattstjóra

Rafræn skilríki á korti

8940488%
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Þjónustusíða – Jóhannes Jónsson

Forsíða

Höfuðstólsleiðrétting

Ráðstöfun séreignarsparnaðar

Góðan dag Jóhannes
Hér getur þú sótt um höfuðstólsleiðréttingu og/eða ráðstöfun á séreignarsparnaði
þínum vegna veðlána heimilis þíns.

Höfuðstólsleiðrétting
Þú getur sótt um höfuðstólsleiðréttingu
veðlána sem eru vegna íbúðarhúsnæðis.
Lækkunin getur orðið allt að 4 milljónir á hvert
heimili og dreifist á fjögur ár.
Sért þú ekki lengur eigandi íbúðarhúsnæðis
er lækkuninni ráðstafað sem sérstökum
persónuafslætti.

Opna umsókn

Ráðstöfun séreignarsparnaðar
Þú getur ráðstafað á hverju ári, í þrjú ár, allt
að kr. 333 þúsund af greiðslum þínum og 167
þúsund af greiðslum launagreiðanda.
Þú þarft að gefa upp hvaða séreignarsjóð(i)
þú greiðir til, hve mikið þú vilt greiða og inn á
hvaða lán þú vilt að greiðslan fari.

Opna umsókn
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Þjónustusíða – Jóhannes Jónsson

Forsíða

Höfuðstólsleiðrétting

Ráðstöfun séreignarsparnaðar

Umsókn um höfuðstólsleiðréttingu
Umsóknin gildir fyrir :
280870-5799 Jóhannes Jónsson (umsækjandi)
030772-5719 Sigrún Þuríður Geirsdóttir

Nánari
upplýsingar
Hjálp

Bollatanga 2
270 Mosfellsbæ
Hér með samþykkir umsækjandi að heimila ríkisskattstjóra að afla
gagna frá öllum nauðsynlegum aðilum, þ.m.t. frá fjármálafyrirtækjum og opinberum aðilum til úrlausnar á umsókn um
höfuðstólsleiðréttingu. Sömuleiðis að afhenda sömu aðilum
upplýsingar um lánanúmer úr kafla 5.2 á framtali og hjúskaparstöðu.

um aðgerðir ríkisstjórnarinnar
varðandi leiðréttingu verðtryggðra
húsnæðislána sem kynntar voru
30. nóvember 2013 er hægt að
nálgast hér.
> Sjá upplýsingar um leiðréttinguna

Veita þarf samþykki

Senda umsókn
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Þjónustusíða – Jóhannes Jónsson

Forsíða

Höfuðstólsleiðrétting

Ráðstöfun séreignarsparnaðar

Góðan dag Jóhannes
Hér getur þú sótt um höfuðstólsleiðréttingu og/eða ráðstöfun á séreignarsparnaði
þínum vegna veðlána heimilis þíns.

Höfuðstólsleiðrétting
Það er búið að sækja um leiðréttingu!
Ríkisskattstjóri móttók þann 2. maí 2014
umsókn um höfuðstólsleiðréttingu fyrir:
280870-5799 Jóhannes Jónsson
030772-5719 Sigrún Þuríður Geirsdóttir

Skoða umsókn

Ráðstöfun séreignarsparnaðar
Þú getur ráðstafað á hverju ári, í þrjú ár, allt
að kr. 333 þúsund af greiðslum þínum og 167
þúsund af greiðslum launagreiðanda inn á
húsnæðislán þitt.
Þú þarft að gefa upp hvaða séreignarsjóði þú
greiðir í, hve mikið þú vilt greiða og inn á
hvaða lán þú vilt að greiðslan fari.

Opna umsókn
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Þjónustusíða – Jóhannes Jónsson

Forsíða

Höfuðstólsleiðrétting

Ráðstöfun séreignarsparnaðar

Jóhannes,%þið%eruð%tvö!!
!

Þú!og!Sigrún%Þuríður%Geirsdó>r%eruð!gi+,!eða!skráð!í!sambúð,!!
Ráðstöfun
séreignarsparnaðar
Þrep 1 af 2
og!saman!haﬁð!þið!ré9!á!að!ráðstafa!500!þúsund!krónum!á!ári,!í!!
allt!að!þrjú!ár,!af!séreignarsparnaði!ykkar.!!

Umsóknin gildir fyrir :
!
280870-5799 Jóhannes Jónsson og Sigrún Þuríður Geirsdóttir

Þú!hefur!ré9!á!að!ráðstafa!50%%af!þessari!Eárhæð,!eða!250.000%krónum.!!Haﬁr!þú!
Séreignarsjóður:
Vista, séreignarsjóður
eða!maki!þinn!ekki!tök!á!að!nýta!ykkar!heimild!að!fullu!geJð!þið!framselt!hana!ykkar!
Ráðstöfun
á!milli.! séreignarsparnaðar
Skráðu inn fjárhæðir
! Ráðstöfun á greiðslum umsækjanda
0 Haﬁ!maki!þinn!í!hyggju!að!nýta!sér!meira!en!50%!þá!þar+!þú!að!framselja!honum!
0

- Að hámarki kr. 333.000 á ári (eða 4% af launum)
ákveðið!hluMall.!!Það!gerir!þú!með!því!að!færa!Jl!sJkuna.!
!
Ráðstöfun á greiðslum frá launagreiðanda
!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Sigrún%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Jóhannes%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%50%
%%%%%%%50%%
% - Að hámarki kr. 167.000 á ári (eða 2% af launum)

Skráðu inn þær fjárhæðir sem þú vilt
ráðstafa af séreignarsparnaði.
Hægt er að bæta við öðrum
séreignarsjóði með því að smella á
þar til gerðan hnapp.

!
!Til upplýsingar
Samkvæmt innsendum launamiða 2014 voru greiðslur umsækjanda árið 2013
Haﬁr!þú!í!hyggju!að!nýta!meira!en!50%!þá!getur!maki!þinn!skráð!sig!inn!á!sinn!þjónustuvef!og!framselt!þér!
í séreignarsjóðinn alls kr. 370.000
ákveðið!hluMall.%

Ráðstöfun séreignarsparnaðar samtals:
Halda áfram >>

Bæta við séreignarsjóði

0

Vista og halda áfram >>
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Þjónustusíða – Jóhannes Jónsson

Forsíða

Höfuðstólsleiðrétting

Ráðstöfun séreignarsparnaðar

Kvittun fyrir móttöku
Ríkisskattstjóri hefur þann 2. maí 2014 móttekið umsókn um ráðstöfun á
séreignarsparnaði fyrir Jóhannes Jónsson kennitala 280870-5799
Fjárhæð
Séreignarsjóður
launagreiðanda
samtals
Vista, séreignarsparnaður
250.000

Fjármálastofnun
móti láni
Arionbanki
80 %
Arionbanki
20 %

Fjárhæð

Fjárhæð
umsækjanda

166.500

83.500

Hlutfall
Eftirstöðvar
á

Vextir

Lánstími

4,15%

40 ár

10.000.000

4,85%

25 ár

3.000.000

Umsókn þín bíður nú afgreiðslu. Þú getur hvenær sem er skoðað
stöðu umsóknarinnar á þessari þjónustusíðu

Hvað
gerist næst?
Ríkisskattstjóri mun tilkynna þér
með tölvupósti þegar umsókn þín
verður tekin til afreiðslu.
Niðurstaðan verður birt á þessari
þjónustusíðu – www.leidretting.is

Númer umsóknar

Prenta
kvittun
Á forsíðu >>
Móttökukvittun var
send
á: joijons@gmail.com

140502.0922
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Útgefandi: Fjármála- og efnahagsráðuneyti
Arnarhvoli við Lindargötu
150 Reykjavík
Sími: 545 9200
Bréfasími: 5645 9299
Netfang: postur@fjr.is
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Lagalegur fyrirvari:
Upplýsingar sem fram koma í þessari kynningu endurspegla fyrirliggjandi vitneskju á þeim tíma sem hún
var unnin. Fjármála- og efnahagsráðuneytið ábyrgist ekki áreiðanleika gagna né tekur það ábyrgð á
afleiðingum byggi einstaklingar eða lögaðilar ákvarðanir á þessum upplýsingum.
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