
Чи працювали 
ви в Ісландії 

минулого року?
Якщо так, не забудьте подати 

податкову декларацію
Подати податкову декларацію завдячують навіть ті,  

хто виїхав минулого року

  Чи знаєте ви, що маєте 
переконатися у вірності інформації, 
яка міститься у вашій податковій 
декларації? - Що ж, тепер так. 
Ця невелика брошура має вам 
допомогти. Якщо її недостатньо, 
зверніться до нас. Просто пам'ятайте, 
що ви повинні переконатися у 
вірності інформації, яка міститься у 
вашій податковій декларації.

Податкову декларацію 
можна подати на сайті 

www.skattur.is
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Що потрібно зробити!
Спочатку потрібно 
увійти до 
системи…

Ваша податкова декларація 
чекає на вас на сайті www.

skattur.is. Ви можете увійти до 
системи, використовуючи свій 

електронний ідентифікатор на телефоні (Rafræn 
skilríki í síma) або пароль (Veflykill ríkisskattstjóra).

Електронний ідентифікатор (Rafræn skilríki): Ви 
можете подати заяву на отримання електронного 
ідентифікатора в ісландському банку, організації 
Auðkenni або в більшості телефонних компаній. 
Просто візьміть із собою телефон та дійсне 
посвідчення особи, наприклад, паспорт або 
європейське посвідчення водія. 

Веб-ключ/пароль (Veflykill): Електронний 
ідентифікатор є оптимальним варіантом, але 
якщо його немає, можна використовувати пароль. 
Пароль можна отримати на сайті www.skattur.is 
за посиланням «Sækja veflykil». На ваш вибір він 
може бути відправлений поштою на вашу адресу 
реєстрації в Ісландії (Lögheimili) або до вашого 
інтернет-банку в Ісландії (Heimabanki).

Деякі основні відомості...
Банківські реквізити (Banki): 
Іноді ми робимо виплати, 

наприклад, допомоги на дітей 
або повернення тим, хто заплатив 

надмірну суму податку  
на доходи фізичних осіб. Нам потрібні банківські 
реквізити, щоби знати, куди перерахувати ці гроші. 

Страхування від побутових травм (Óska eftir 
slysatryggingu vegna heimilisstarfa):  
Встановивши прапорець, ви направите до Фонду 
соціального страхування запит на страхування 
від нещасних випадків під час домашньої роботи. 
Страховий внесок складає 550 ісландських крон та 
стягується під час нарахування податків.

Додаткові відомості про страхування, включаючи 
період страхування, можна знайти на сайті www.
sjukra.is. Запитати це страхування можуть лише ті,  
хто мешкає в Ісландії.

Адреса електронної пошти (Tölvupóstur) та номер 
мобільного телефону (Farsími):  
Можливо, нам буде потрібно з вами зв’язатися, тому 
ми просимо вказати вашу адресу електронної пошти 
та номер телефону. Ми надсилаємо повідомлення 
щодо пов’язаних з вами податкових питань, у тому 
числі про те, коли вам буде доступна нарахована сума 
податку.

Банківські реквізити

Адреса 
електронної 
пошти

Мобільний телефон

Страхування від 
побутових травм



Нарешті про податкову декларацію…3 Ми попередньо частково 
заповнюємо податкову 

декларацію для вашої 
зручності. Іноді ми не 

отримуємо інформацію вчасно, і її 
повинні додати ви. Іноді дані бувають невірними, 
і в цьому випадку ви повинні внести виправлення. 
При здійсненні доступу до податкової декларації 
ви можете отримати спрощену версію, якщо 

мешкали в Ісландії до початку звітного року, а у 
вашій податковій декларації не виявлено помилок 
або інформації, що бракує. У цьому випадку вам 
потрібно просто переглянути інформацію. Якщо 
є помилки або інформація відсутня, необхідно 
внести виправлення. Якщо все правильно, 
натискайте кнопку далі (Áfram), доки не дійдете до 
кінця. Коли ви закінчите, з'явиться повідомлення 
«Skattframtal móttekið».

1.6. Мешкання в Ісландії протягом 
частини року
Якщо ви не мешкали в Ісландії протягом 
усього минулого року, ви повинні 
повідомити нам терміни фактичного 
мешкання, оскільки ця інформація 
необхідна для нарахування податків.

1.4 Придбане чи продане рухоме майно
Якщо минулого року ви придбали або 
продали рухоме майно, наприклад, 
автомобіль, мотоцикл або будинок-фургон, 
зазвичай інформація про угоду заповнюється 
заздалегідь. Іноді вона може бути неповною, 
і в цьому випадку ви повинні додати 
необхідну інформацію, наприклад, ціну або 
ідентифікаційний номер покупця/продавця.

Титульний аркуш 
(Forsíða)

Дохід   
(Tekjusíða)

Дохід від капіталу 
(Fjármagnstekjur)

Активи та заборгованість  
(Eignir og skuldir)

Титульний аркуш 
(Forsíða)

Наступна сторінка 
(Áfram)

Навігація
Перемикатися між сторінками можна за 
допомогою меню в лівій частині екрана або 
кнопок під кожною сторінкою повернення: «Til 
baka» для переходу на попередню сторінку або 
«Áfram» для переходу на наступну сторінку.



Необхідна інформація про ваші доходи, активи та 
заборгованість...4 Податкова декларація складається 

із чотирьох сторінок. Доходи, крім 
доходу від капіталу (відсоткового 

доходу, приросту капіталу, доходу від 

оренди та дивідендів), вказані на другій сторінці. 
Дохід від капіталу вказаний на третій сторінці, 
а активи та заборгованості – на четвертій та 
останній сторінці.

Дохід  
(Tekjusíða)

Сума повинна дорівнювати вашому загальному доходу, тобто до вирахування 
утримуваних податків та пенсійних внесків. Таким чином, сума заробітної плати, 
швидше за все, перевищуватиме зараховану на ваш банківський рахунок.

Різні відрахування, в тому числі внески, що відраховуються до пенсійного фонду 
(Frádráttarbært iðgjald í lífeyrissjóð).

Інформація про доходи із закордонних джерел, які ви отримали під час мешкання в 
Ісландії. До них не належать відсотковий дохід, приріст капіталу, дивіденди та дохід 
від оренди. Необхідно декларувати лише доходи з-за кордону, одержані під час 
мешкання в Ісландії.

Інформація про те, скільки податків ваш роботодавець утримав у джерела минулого року.

2.1 – Заробітна плата та інші форми оплати праці 

2.6 – Відрахування  

2.8 – Дохід з-за кордону

2.10 – Податки, що утримуються у джерела 

3.1 – Ісландські ощадні та банківські рахунки

Інформація про ісландські ощадні рахунки: прибутковий податок (Sta ðgreiðsla), 
процентний дохід (Vaxtatekjur) та залишок на кінець року (Eign í árslok).

Дохід від 
капіталу  
(Fjármagns- 
tekjur)



4.1 – Нерухомість в Ісландії

4.3 – Автомобілі

5.2 – Іпотечні кредити

5.5 - Інші заборгованості та відсотки

Тут зазначається інформація про зареєстровану оцінну вартість нерухомості в Ісландії 
на кінець минулого року.

Автомобілі декларуються за первісною ціною купівлі. Ціна автоматично знижується на 
10% вартості з податкової декларації за минулі роки. Ви повинні додати ціну купівлі, 
якщо вона не була попередньо заповнена у податковій декларації.

Тут зазначається інформація про кредити, взяті для фінансування купівлі або 
будівництва житлової нерухомості для особистого користування.

Тут зазначаються кредити, що не відповідають критеріям, встановленим у п. 5.2.

Активи та 
заборгованість  
(Eignir og 
skuldir)

Сплачена орендна плата

Якщо ви орендували кімнату, квартиру або будинок для проживання, ви 
повинні надати інформацію про сплачену вами орендну плату (Greidd 
fjárhæð), ім'я та ідентифікаційний номер (Kennitala) орендодавця (Leigusali) та 
адресу орендованого майна (Staðsetning íbúðarhúsnæðis).



Якщо вам потрібна додаткова допомога, 
звертайтесь до нас

Телефон  442 1414
framtal@skatturinn.is – www.skatturinn.is

Ви можете отримати доступ до нарахованої суми 
податків наприкінці травня. У вас може зберігатися 
заборгованість із податків, наприклад, якщо 
податок на дохід фізичних осіб був надто низьким. 
Можлива переплата, і в цьому випадку ви отримаєте 
повернення, яке буде переведено на ваш банківський 
рахунок… якщо ви надали нам свої банківські 
реквізити.

Ви можете бути зобов'язані сплатити внесок у Фонд 
будівництва для людей похилого віку (Gjald í Fram-

kvæmdasjóð aldraðra), а також спеціальний внесок до 
Національної мовної служби Ісландії 

(Útvarpsgjald). Обидва внески стягуються під час 
нарахування податків. Внески стягуються, коли річна 
податкова база перевищує певний поріг доходу, 
а тривалість перебування не менше 183 днів за 
12-місячний період.

Якщо ви надали нам свою адресу електронної пошти, 
ми повідомимо, коли ви зможете отримати доступ до 
нарахованої суми податків на сайті www.skattur.is.

Після завершення…

Чому у моїй податковій декларації відсутні кредити? 
Іноді ми не можемо визначити, чи кредит відповідає критеріям п. 5.2. У цьому випадку ви 
повинні натиснути «Sundurliðunarblað» та вибрати один із запропонованих варіантів.

Ця брошура також доступна на сайті www.skatturinn.is/filingtaxreturn

Останні кроки...5

Якщо ви не бачите це повідомлення на екрані, 
ви не подали податкову декларацію.

Якщо ви використовували веб-ключ/
пароль для входу в систему, ви повинні 
використувати його повторно та 
натиснути «Senda framtal» ще раз.

Ви можете перевірити наявність 
помилок, натиснувши «Villuprófun» 
у меню в лівій частині екрану. Якщо 

помилок немає, ви побачите текст 

«Engin villa fannst». Якщо є помилки, 
ви можете звернутися до нас за 
допомогою.

Villur í framtalinu
Engin villa fannst

Останнім кроком є 
подання податкової 

декларації  
(Senda framtal).
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