Fólkapensjón
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Pensjónsrættur

Upphæddir

Rætt til fólkapensjón hava persónar, sum
hava fylt 67 ár. Pensjónin verður veitt frá
1. í mánaðinum aftaná fylta 67. árið, tó í
fyrsta lagi frá 1. í mánaðinum aftaná, at
umsóknin er móttikin á Almannaverkinum.

Fólkapensjónin er samansett av grundupphædd og viðbót. Hevur fólkapensjónistur uppihaldsskyldu mótv egis einum
barni undir 18 ár, verður ein barnaviðbót
veitt fyri hvørt barnið.

Vanligar treytir
Rætturin til pensjón er treytaður av, at
umsøkjarin
1. hevur danskan heimarætt ella er giftur
við ella seinast hevur verið giftur við
einum persóni við donskum heimarætti,
2. hevur fastan bústað í Føroyum ella
hevur hýru við skipi skrásett í Føroyum og
3. hevur havt fastan bústað í danska
ríkinum í minsta lagi 3 ár frá fylta 15.
árinum til fylta 67. árið
Sambært sáttmála við onnur lond kann
undantak gerast frá omanfyristandandi
treytum. Somuleiðis kann landsstýrismaðurin í serligum førum gera undantak
frá bústaðartreytini og treytini um ríkisborgararætt.

Pensjón úr øðrum norðurlandi
Persónar, sum hava verið búsitandi ella
hava arbeitt í øðrum norðurlandi (Íslandi,
Noregi, Svøríki ella Finnlandi) millum
15. og 67. árið, kunnu hava innvunnið
sær rætt til pensjón haðani. Fleiri upplýsingar um hetta fáast á Almannaverkinum.
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Hægsta pensjónsupphædd
um mánaðin (tøl frá 2017)
Stakur persónur
Grundupphædd**
Viðbót*
Tilsamans

3.589
3.771
7.360

Giftur persónur
Grundupphædd**
Viðbót*
Tilsamans

2.733
3.031
5.764

Barnaviðbót**
* Skattskyldug

1.083
** Ikki skattskyldug.

Dagførdar veitingaupphæddir eru at
finna á heimasíðuni www.av.fo
Grundupphæddin, sum er skattafrí, er
óheft av fíggjarligu viðurskiftunum hjá
pensjónistinum. Viðbótin, sum er skattskyldug, verður javnað eftir inntøku pensjónistsins.

Lækking av pensjón

Leiðbeining

Viðbótin minkar líðandi, um ársinn
tøkan umframt pensjónina fer uppum
kr. 61.900 (tøl frá 2017). Minkingin
er 60% av ársinn tøku omanfyri frá
dráttar-upphæddina.

Almannaverkið gevur ráð og leiðbeining
um pensjónsviðurskifti og útflýggjar umsóknarbløð. Umsóknarbløð eru eisini
at finna á heimasíðuni www.av.fo undir
oyðibløð.

Viðbótin til giftan fólkapensjónist verður,
tá bæði fáa fólkapensjón, lækkað við
grundarlag í helvtini av inntøkuni hjá
báðum hjúnafeløgunum tilsamans. Sostatt byrjar viðbótin hjá giftum fólkapensjónisti at minka, tá inntøkan hjá hjúnunum tilsamans fer uppum kr.
123.800 (tøl frá 2017). Hetta er tó bert
galdandi um hjúnini bæði fáa
fólkapensjón. Inn-tøk an hjá hjú num
tilsamans verður býtt í tvey við
útrokning av pensjónini.
Í útrokningini verður sum inntøka rokn
að seinast uppgjørda skattskylduga inn
tøk-an, umframt rentuinntøka av inni
stand-andi
o.ø.,
tó
undantikið
arbeiðsmarkn-að
ar
eftirløn,
almannapensjónir úr øðrum londum o.l.
Broytist inntøkan varandi í einum
ári, verð ur pensjónin, eftir áheitan frá
pen-sjón istinum,
útroknað
eftir
væntaðari inn tøku viðkomandi ár
og
frameftir.
Broyt ist inntøkan
varandi við tillutan av pen sjón, verður
útrokningin grundað á vænt aða
inntøku frameftir.

Umsókn
Umsóknin skal sendast ella latast til:
Almannaverkið
Staravegur 18
Postrúm 3096
FO-110 Tórshavn

Víst verður til:
Løgtingslóg um almannapensjónir o.a.
Løgtingslóg og kunngerð um áseting og
javning av almannaveitingum.

Pensjónistar, ið hava serliga trupul fíggjarlig kor,
kunnu søkja um persónliga viðbót. Almannaverkið
skal síðani gera eina ítøkiliga meting. Pensjónistar
við lágari inntøku fáa umframt pensjónina, eina
viðbót – brennistuðul.
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Fá meira at vita
Vilt tú hava meira at vita um møguleikarnar,
kanst tú seta teg í samband við Viðskiftadepilin
hjá Almannaverkinum:

Viðskiftadepilin
Staravegur 18
Postrúm 3096
FO-110 Tórshavn

Tlf. 36 00 00 · Faks 36 00 01
av@av.fo · www.av.fo

Viðskiftadepilin
Norðoyggjar

Klaksvíksvegur 78A, FO-700
Klaksvík

Viðskiftadepilin Eysturoy
Heiðavegur 57, FO-610
Saltangará

Viðskiftadepilin Suðuroy
Sjógøta 3, FO-810 Tvøroyri
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Almannaverkið

