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Umsókn um lækkun fasteignaskatts  
fyrir elli- og örorkulífeyrisþega 
 
 
Undirrituð/aður óskar hér með eftir að fjármála- og stjórnsýslusvið Kópavogsbæjar 
taki til athugunar hvort ég á rétt á lækkun fasteignaskatts árið 2017 skv. 4. mgr. 5.gr. 
laga nr. 4/1995  
 
Vegna fasteignarinnar: 
Heimilisfang: Fastanúmer: 
    

 

Umsækjandi: 

Nafn: Kennitala: 

  
Nafn maka: Kennitala maka: 
  
Heimilisfang / lögheimili: Póstnúmer: 
  
Sími Gsm: 
  
Netfang: Aldur og örorkuhlutfall 
  
Athugasemdir: 
 
 
 
 
 
 

 
Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókn svo hún sé tekin gild: 

 Afrit af skattframtali og álagningarseðli Ríkisskattstjóra 2016 

 

 
Undirritaður veitir fjármála- og stjórnsýslusviði Kópavogs heimild til að afla 
nauðsynlegra upplýsinga sem kunna að hafa áhrif á rétt til lækkunar 
fasteignaskatts.  

 
 
 
 
____________________   ________________________________ 
 
Staður og dagsetning    Undirskrift umsækjanda  
 
 

Umsókn berist til:  
Kópavogsbær, innheimta, Fannborg 2, 200 Kópavogur, 

thjonustuver@kopavogur.is 
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Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 5. gr 4 mgr. 

Heimilt er sveitarstjórn að lækka eða fella niður fasteignaskatt sem 
tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða. Skylt er 
sveitarstjórn að setja reglur um beitingu þessa ákvæðis, svo sem um 
tekjumörk, tekjuflokka og hvort lækkun er í formi fastrar krónutölu eða 
hlutfalls af fasteignaskatti. 
 
Veittur er afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og örorku-lífeyrisþega, sem búa 
í eigin íbúð. Miðast afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk liðins árs: 
 
100% lækkun: 
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 3.232.000 krónur. 
Hjón með heildarárstekjur allt að 4.459.000 krónur. 
 
75% lækkun: 
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 3.232.001 - 3.724.000 krónur. 
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 4.459.001 – 5.023.000 krónur. 
 
50% lækkun: 
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 3.724.001 - 4.019.000 krónur. 
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 5.023.001 - 5.453.000 krónur. 
 
25% lækkun: 
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 4.019.001 – 4.254.000 krónur. 
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 5.453.001 – 5.786.000 krónur. 
 
Við álagningu fasteignagjalda er afslátturinn reiknaður út frá álagningu 2016 vegna 
skatttekna ársins 2015. 
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