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Samningsaðilar og upphæð meðlags: 

Undirrituð eru sammála um að 

meðlagsgreiðandi kennitala 

heimilisfang póstnúmer og staður sími / netfang 

greiði meðlag til  

móttakandi meðlags kennitala 

heimilisfang póstnúmer og staður sími / netfang 

vegna framfærslu 

nafn barns kennitala sem  býr hjá 

nafn barns kennitala sem býr hjá 

nafn barns kennitala sem býr hjá 

Mánaðarleg upphæð meðlagsins með hverju barni – merkið í þann reit sem við á 
[   ] einfalt  meðlag     [   ] eitt og hálft  meðlag     [   ] tvöfalt meðlag     [   ]  önnur upphæð, tilgreinið hana: _____________________________________  

Meðlagið greiðist frá – skrifið dagsetningu: 

Frá:  ____________________________  til 18 ára aldurs barns/ barna. 

Hefur áður verið ákveðið meðlag með barninu/börnunum?

Fylgiskjöl til sýslumanns: 

Ef áður hefur verið ákveðið meðlag, þarf afrit þess skjals að fylgja með – eitthvað af þessu: 

[   ] Skilnaðarleyfi     [   ] Staðfestur samningur um meðlag      [   ] Úrskurður um meðlag      [   ] Dómur/dómssátt um meðlag 

Ef ekki hefur áður verið ákveðið meðlag þarf að fylgja með: 
[    ] Fæðingarvottorð barns / barna útgefið af Þjóðskrá, Borgartúni 24, Reykjavík. 

Undirskriftir: 

Staður og dagsetning: Staður og dagsetning: 

Undirskrift meðlagsgreiðanda: Undirskrift móttakanda meðlags: 

Undirskrift votts:        Kennitala: Undirskrift votts:        Kennitala: 

Staðfesting sýslumanns: 

Sýslumaður staðfestir samning þennan með 
áritun sinni á afrit hans, með vísan til 55. gr. 
barnalaga nr. 76/2003.  Greiðslur samkvæmt 
samningnum eru kræfar með fjárnámi skv. 66. 
gr. barnalaga 76/2003. 

Undirskrift sýslumanns eða fulltrúa hans, dagsetning, embættisstimpill: 

Meðlag greiðist mánaðarlega fyrirfram, 1. hvers mánaðar.

          Nei                           Já
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Samningurinn er milli þess sem barn býr hjá og annast framfærslu barns, og foreldris sem barn býr ekki hjá.   
Ef barn er á víxl hjá foreldrum, t.d. viku og viku, er litið svo á að föst búseta þess sé þar sem lögheimili þess er. 

Fjárhæð einfalds meðlags má sjá á vef Innheimtustofnunar sveitarfélaga www.medlag.is. Ekki má semja um lægra meðlag 
en sem nemur einföldu meðlagi.  Upphafstími meðlags er sá dagur sem greiðslur samkvæmt samningnum eiga að hefjast.  
Samkvæmt barnalögum á meðlag að greiðast mánaðarlega fyrirfram 1. hvers mánaðar. 

Innanríkisríkisráðuneytið gefur út viðmiðunarfjárhæðir vegna aukins meðlags, sjá má töfluna á vef 
sýslumanna, www.syslumenn.is. 
Beðið er um fylgiskjöl til að sýna hver er gildandi tilhögun meðlags. Ef úrskurður, skilnaðarleyfi eða staðfesting eldri 
samnings var gerð hjá þeim sýslumanni sem tekur við beiðninni er hægt að óska þar eftir ljósriti skjalsins, gegn greiðslu.  

Meðlagssamningur er því aðeins gildur að sýslumaður hafi staðfest hann. Samningur er yfirleitt lagður fram 
til staðfestingar hjá sýslumanni í því umdæmi sem barnið býr, en einnig hægt að leggja hann fram til staðfestingar 
hjá sýslumanni í umdæmi meðlagsgreiðandans.  

Þegar meðlagssamningur hefur verið staðfestur af sýslumanni er hægt að innheimta greiðslur samkvæmt honum með 
fjárnámi og eftirfarandi fullnustugerðum, ef ekki er greitt. 

Aðilar samnings um meðlag, geta breytt honum með nýjum samningi, sem þá yrði staðfestur af sýslumanni. Ef 
ágreiningur rís um hvort breyta eigi meðlagssamningi, er hægt að fara fram á að sýslumaður úrskurði í því máli. 

Tryggingastofnun ríkisins:
Þegar samningur hefur verið staðfestur af sýslumanni, getur móttakandi meðlagsins sótt um útborgun þess hjá 
Tryggingastofnun ríkisins, það er gert rafrænt, sjá www.tr.is. Tryggingastofnun hefur ekki milligöngu um meðlag 
umfram einfalt meðlag, móttakandi aukins meðlags annast sjálfur innheimtu þess. Takmörk eru á greiðslum aftur í 
tímann. Bent er á Tryggingastofnun um nánari upplýsingar og skilyrði milligöngu um útborgun meðlags. 

Ákvæði um framfærslu barna og málsmeðferð er að finna í barnalögum og í greinargerð með þeim. Einnig vísað á vef 
sýslumanna um frekari upplýsingar. 

Vefur sýslumanna:  www.syslumenn.is
Barnalög nr. 76/2003:  http://www.althingi.is/lagasofn/nuna/2003076.html 
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http://www.althingi.is/lagasofn/nuna/2003076.html
http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
http://www.syslumenn.is/
http://www.althingi.is/lagasofn/nuna/2003076.html

	meðlagsgreiðandi: 
	kennitala: 
	heimilisfang: 
	póstnúmer og staður: 
	sími  netfang: 
	móttakandi meðlags: 
	kennitala_2: 
	heimilisfang_2: 
	póstnúmer og staður_2: 
	sími  netfang_2: 
	nafn barns: 
	kennitala_3: 
	sem býr hjá: 
	nafn barns_2: 
	kennitala_4: 
	sem býr hjá_2: 
	nafn barns_3: 
	kennitala_5: 
	sem býr hjá_3: 
	önnur upphæð tilgreinið hana: 
	Frá: 
	Staður og dagsetning: 
	Staður og dagsetning_2: 
	Check Box2: Off
	Check Box1: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off


