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Skatt stofn ar  og út reikn ing ur

Tekju skatt ur  og út svar
Tekju skatt ur  er 24,1%  af tekju skatts stofni,  sbr. 2.  kafla  skatt  fram tals.
Út svar  er reikn að  af  sama  stofni  og  er hundr aðs hluti  þess ákvarð -
að ur  af sveit ar fé lög um.  Á álagn ing ar seðli kem ur  fram sveit ar fé lag
og hundr aðs hluti  út  svars.
Frá  þannig reikn uð um tekju skatti  og út svari  dregst per sónu af slátt -
ur  og eft ir at vik um sjó manna af slátt ur,  sbr.  upp  lýs  ingar  um skattaf -
slátt  hér  á eft ir.

Hátekjuskattur
Til viðbótar við almennan tekjuskatt og útsvar er lagður sérstakur 8%
tekjuskattur (hátekjuskattur) á tekjuskattsstofn umfram 4.200.000 kr.
á tímabilinu júlí-desember 2009.

Skatt ur  á fjár magns tekj ur
Stofn til skatts á fjármagnstekjur er vaxtatekjur, arður, leigu tekjur og
sölu hagnaður, sbr. 3. kafla skattframtals. Lagður er 10% tekju skattur
á allar fjármagnstekjur ársins 2009. Til viðbótar er lagður 5% skattur
á fjármagnstekjur tímabilsins júlí-desember, sem eru umfram kr.
250.000 á mann. Frítekjumark manna vegna leigutekna á tímabilinu
júlí-desember er 30%. Hvorki útsvar né önnur gjöld eru lögð á fjár-
magns tekjur. Frá reiknuðum skatti á fjármagnstekjur dragast 10/36 af
þeim persónuafslætti, sem ekki hefur verið nýttur með öðrum hætti.

Auðlegðarskattur
Á nettóeign einhleypings umfram 90 milljónir kr. og nettóeign hjóna
og samskattaðs sambúðarfólks umfram 120 milljónir kr. er lagður
1,25% auðlegðarskattur.

Gjald  í Fram kvæmda sjóð aldr aðra
Gjald ið  er 8.400  kr.  á  hvern  mann. Und an þegn ir gjald inu  eru  menn
með tekju skatts stofn 1.361.468  kr.  eða  lægri,  og  þeir  sem eru 70
ára og eldri í árslok 2009, svo og elli- og ör orku  líf eyr is þeg ar  sem
dvelja  á dval ar -  og hjúkr un ar heim il  um.

Útvarpsgjald
Gjaldið er 17.200 kr. á hvern mann. Undanþegnir gjaldinu eru menn
með tekjuskattsstofn 1.361.468 kr. eða lægri, og þeir sem eru 70 ára
og eldri í árslok 2009, svo og elli- og örorkulífeyrisþegar sem dvelja
á dvalar- og hjúkrunarheimilum.

Slysa trygg ing  við heim il is störf
Ið gjald  vegna slysa trygg ing ar  við heim il is störf  er 400  kr.

Skattaf slátt ur

Per sónu af slátt ur
Per sónu af slátt ur  er 506.466  kr.
Per sónu af slátt ur  er  fyrst dreg inn  frá reikn uð um  tekju  skatti. Óráð staf -
að ur per sónu af slátt ur geng ur  síð  an  til  greiðslu  á út svari. Þeg ar  um
sam skatt aða ein stakl  inga  er  að  ræða  er  þeim  hluta per sónu af slátt -
ar ins,  sem  enn  er  óráð  staf  að,  bætt  við per sónu af slátt  maka.  Af  því
sem þá kann að vera óráð stafað ganga 10/36 til greiðslu skatts  á fjár-
magns  tekj ur,  en fell ur  að  öðru  leyti nið ur.

Sjó manna af slátt ur
Sjó manna af slátt ur  á ár inu 2009  var 987  kr.  á  dag.  Sjó manna af slátt -
ur  er dreg inn  frá reikn uð um  tekju  skatti  á  und  an per sónu af slætti.
Hann get ur mest ur orð ið jafn hár  reikn  uðum tekju skatti  af laun um 
fyr ir sjó manns störf.  Sjó  manna af slátt ur  sem  ekki nýt ist  á  móti tekju -
skatti fell ur nið ur.

Vaxta bæt ur

Þeir  sem  greiða vaxta gjöld  af lán um,  sem tek in  hafa ver ið  vegna
kaupa  eða bygg ing ar  á íbúð ar hús næði  til eig in  nota,  eiga  rétt  á
vaxta bót um.

Vaxta gjöld  til út reikn ings vaxta bóta  er  sú fjár hæð  sem  lægst  er  af  a),
b)  og  c).
a) Vaxta gjöld sam kvæmt reit um 87  og/ eða 166  á fram tali.
b) 7%  af eft ir stöðv um  skulda sam kvæmt reit um 41, 45  eða 167

á fram tali.
c) Há mark vaxta gjalda.  Hjá ein hleyp ingi  er  það 554.364  kr.,  hjá

ein stæðu for eldri 727.762  kr.  og  hjá hjón um, sam búð ar fólki
eða  pari  í stað festri sam vist 901.158  kr.

Frá vaxta gjöld um sam kvæmt fram an sögðu  eru dreg in 6%  af 
tekj um.  Hjá hjón um, sam búð ar fólki  eða  pari  í stað festri  sam  vist 
er mið að  við sam an lagð ar tekj ur  beggja.  Mis  mun  ur  inn  er vaxta  bætur
sem  eru skert ar hlut falls lega  fari eign ir  að frá dregn um skuldum
fram  úr:

• 7.119.124  kr.  hjá ein hleyp ingi  eða ein stæðu for eldri  uns  þær
falla  niður  við 60%  hærri  mörk  eða 11.390.599  kr.

• 11.390.599  kr.  hjá hjón um, sam búð ar fólki  eða  pari  í stað festri
sam vist  uns  þær  falla  niður  við 60%  hærri  mörk  eða
18.224.958  kr.

Há mark vaxta bóta fyr ir ein hleyp ing  er 246.944  kr., fyr ir ein stætt 
for eldri 317.589  kr.  og fyr ir  hjón, sam búð ar fólk  eða  par  í stað festri
sam vist 408.374  kr.

Vaxta bæt ur  sem  eru  lægri  en 900  kr.  á  mann  falla nið ur.

Lækk un vaxta bóta get ur staf að  af hækk un fast eigna mats  á  milli  ára.

Fyr ir fram ákvarð að ar vaxta bæt ur
End an leg fjár hæð vaxta bóta  er  byggð  á fram tali  og  ákvörð  uð  við
álagn ingu.  Á inn heimtu seðli  hafa fyr ir fram  ákvarð  aðar vaxta bæt ur
ver ið dregn ar  frá end an legri  fjár  hæð.

Fyr ir fram ákvarð að ar vaxta bæt ur  vegna vaxta gjalda  á ár inu 2010
koma  ekki  fram  á álagn ing ar seðli 2010.

Barna bæt ur

Barna bæt ur  eru greidd ar fram fær end um  barna inn an 18  ára ald urs,
sem heim il is föst  eru  hér  á  landi.  Þær  eru  greidd  ar  í  fyrsta  sinn  árið
eft ir  að  barn fæð ist  og  í síð asta  sinn  árið  sem 18  ára  aldri  er  náð.

Barna bæt ur  með börn um  yngri  en 7  ára  eru 61.191  kr.  Til við bót ar
greið ast tekju tengd ar barna bæt ur  með öll um börn um  sem  hér 
seg ir:

Hjón og sambúðarfólk:
Með  fyrsta  barni .............................................. 152.331  kr.
Með  hverju  barni um fram  eitt .......................... 181.323  kr.

Ein stæð ir for eldr ar:
Með  fyrsta  barni .............................................. 253.716  kr.
Með  hverju  barni um fram  eitt .......................... 260.262  kr.

Tekju tengd ar barna bæt ur  eru skert ar  með hlið sjón  af tekj um fram fær -
anda um fram 3.600.000  kr.  hjá hjón um, sam búð ar fólki  eða pari í
staðfestri samvist og 1.800.000  kr.  hjá ein stæðu for eldri. Skerðingin
er 2%  af tekj um um fram mörk in  ef  um  er  að  ræða  eitt  barn, 5%  ef  þau
eru  tvö  og 7%  ef  þau  eru  þrjú  eða  fleiri.



Ekki er heimilt að skuldajafna barnabótum á móti opinberum gjöldum.

Fyr ir fram ákvarð að ar barna bæt ur
End an leg fjár hæð barna bóta  er  byggð  á fram tali  og ákvörð uð  við
álagn ingu.  Á inn heimtu seðli  hafa fyr ir fram ákvarð að ar barna bæt ur
ver ið dregn ar  frá end an legri  fjár  hæð.

Skatt hlut fall  barna

Af launa tekj um  barna,  sem  ekki  hafa  náð 16  ára  aldri  á tekju árinu,
er reikn að ur 4% tekju skatt ur  og 2% út svar  af fjár hæð  sem  er um-
fram 100.745  kr.  Börn  eiga  ekki  rétt  á per sónu af slætti.

Trygg inga gjald  og  gjöld  lögð  á 
stofn  til trygg inga gjalds

Gjald stofn  og álagn ing
Trygg inga gjald  og önn ur  gjöld  á  sama  stofn  eru  lögð  á launa greið -
end ur. Gjald stofn inn  er  öll  greidd  laun, reikn að end ur gjald, þókn an -
ir, hlunn indi, mót fram lag  í líf eyr is sjóð  og aðr ar hlið stæð ar greiðsl  ur
sam kvæmt  III.  kafla  laga  um trygg inga gjald.  Gjald  í Ábyrgða  sjóð
launa  vegna  gjald  þrota  er  lagt  á sam kvæmt lög um  um  þann  sjóð  og
mark  aðs  gjald sam kvæmt lög um  um Út flutn ings ráð Ís lands. Gjald -
þrep ið  er 5,34%  af  stofni janúar-júní 2009, en 7% af stofni júlí-des -
ember 2009. Gjald skyld ir  eru all ir  þeir  sem  greiða  laun  eða  reikna  sér
end ur gjald.

Hundr aðs hluti  álagðra  gjalda  á  stofn  til trygg inga gjalds skipt ist
þannig:

jan.-júní júlí-des.
Al mennt trygg inga gjald ............................ 4,54% 4,54%
At vinnu trygg inga gjald .............................. 0,65% 2,21%
Gjald  í Ábyrgða sjóð  launa  v/gjald þrota .... 0,10% 0,20%
Mark aðs gjald ............................................ 0,05% 0,05%
Sam tals hundr aðs hluti  til álagn ing ar ........ 5,34% 7,0%

Við bót  vegna slysa trygg ing ar gjalds 
sjó manna  við fisk veið ar ............................ 0,65% 0,65%

Bænd ur, smá báta eig end ur  og vöru bif reiða stjór ar  greiða at vinnu -
trygg  inga gjald  til Trygg inga  sjóðs sjálf stætt  starf  andi ein stakl inga.

Trygg inga gjald  er  lagt  á  laun sam kvæmt  launa  fram  tali.  Þar  ber  að
telja  fram  öll  trygg  inga  gjalds  skyld  laun,  reikn    að end ur gjald, þókn -
an ir  og hlunn indi árs ins 2009,  auk  mót fram lags  í líf eyr is sjóð.

Stofn  til trygg inga gjalds  vegna reikn aðs end ur  gjalds get ur  aldrei ver ið
lægri  en 748.224  kr.  hjá  manni  í  fullu  starfi  við eig in at vinnu rekst ur.

Inn heimta  - stað greiðsla trygg inga  gjalds
Á stað greiðslu ári  skal  greiða trygg inga gjald mán að ar lega.

Á ár inu 2009  var  þó heim ilt  að  skila trygg inga gjaldi  af gjald stofni  í
fyrsta  sinn  í  þeim mán uði,  sem stofn inn  náði 504.000  kr.  og síð an
mán að ar lega eft ir  það,  ef gjald stofn  hafði  til  þess  tíma ver ið  lægri
að með al  tali  en 42.000  kr.  á mán uði. Tryggingagjald, sem ekki er
stað greiðsluskylt, gjaldfellur 1. ágúst. 

Gjaldstofn utan staðgreiðslu er m.a. reiknað end ur    gjald lægra en
215.000 kr., reiknað endurgjald barna og laun og hlunnindi, sem 
undanþegin eru staðgreiðslu opinberra gjalda.

Dánarbú

Álagn ing  á dán ar bú  fer eft ir  þeim regl um  sem  gilda  um  lög að ila  og
fer  fram  í  lok okt ób er,  um  leið  og  lagt  er  á  aðra lög að ila.

Kæru frest ur

Frest ur  til  að  kæra álagn ingu op in berra  gjalda,  þ. m. t.  trygg inga -
gjalds,  er 30 dag ar tal ið  frá dag setn ingu  aug  lýs  ingar ríkisskatt -
stjóra  um  að álagn ingu  sé lok ið. Aug lýs ing  in  var dag sett 28.  júlí  og
skal  kæra  hafa bor ist  skatt  stjóra  í síð asta  lagi 27. ágúst 2010.
Kæra  skal  vera skrif leg  og  studd nauð syn leg um gögn um.  Unnt  er
að  senda  kæru raf rænt  á þjón ustus íðu skattur.is.

Stað greiðslu yf ir lit

Á inn heimtu seðl um  eru birt ar upp lýs ing ar  um  inn borg aða stað greiðslu
sund ur lið aða eft ir  launa  greið    end  um.  Ef upp lýs ing um  ber  ekki sam -
an  við  launa  seðla  er launa mönn um  bent  á  að  snúa  sér  til launa -
greið anda  varð  andi leið rétt ingu.  Sé af dreg in stað greiðsla  ekki  leið  rétt
þannig,  geta  menn snú ið  sér  til rík is  skatt  stjóra  með  um   sókn  um leið -
rétt ingu. Af rit  af launa seðl um  þurfa  að  fylgja  slíkri um sókn.

Gjöld  í stað greiðslu

Stað greiðsla  er bráðabirgðagreiðsla op in berra  gjalda  á  tekju  ári.  Við
upp gjör stað greiðslu  á  móti álögð um  tekju  skatti  og út svari get ur
kom ið  fram mis mun ur,  þ. e.  inn  eign  eða  skuld.  Sama gild ir  um stað-
greiðslu  skatts  á  fjár  magns tekj ur  og stað greiðslu trygg inga -
gjalds.

Af laun um  og öðr um stað greiðslu skyld um tekj um  var  á ár inu 2009
reikn uð 37,2% stað greiðsla,  þ. e. 24,1% tekju skatt ur  og 13,1% út svar.
Álagt út svar  er mis mun  andi eft ir sveit ar fé lög um,  en  í stað greiðslu  er
mið að  við lands með al tal (13,1%).

Af  arði  og stað greiðslu skyld um vaxta tekj um  var reikn uð 10% stað-
greiðsla  vegna  skatts  á fjár magns tekj ur janúar - júní, en 15% stað-
greiðsla júlí - desember.

Inn eign/ skuld

Inn eign  - of greidd stað greiðsla  vegna tekju skatts
og út svars
Inn eign get ur  t. d. mynd ast  í neð an greind um til vik um:

• Per sónu af slátt ur  hefur  ekki  verið nýtt ur  við stað greiðslu.
• Ríkisskatt stjóri  hefur  veitt íviln un  til lækk un ar  

á  tekju  skatts  stofni.
• Frá drátt ur  er færð ur  á skatt fram tal  vegna öku tækja  styrks  

og dag pen inga  sem stað greiðsla  hefur  verið  greidd  af.
• Ið gjöld  vegna við bót ar líf eyr is sparn að ar  hafa  ekki  verið 

dreg in  frá  stofni  til út reikn ings stað greiðslu.
• Út svar  í sveit ar fé lagi fram telj anda  er  lægra  en  lands með al tal

(13,1%).

Skuld ir  - ógreidd ur tekju skatt ur  og út svar
Skuld get ur  t. d. mynd ast  í neð an greind um til vik um:



• Út svar  í sveit ar fé lagi fram telj anda  er  hærra  en  lands með al tal
(13,1%).

• Per sónu af slátt ur  hefur  verið of nýtt ur  við stað greiðslu.
• Launa greið andi  hefur  ekki stað ið  skil  á af dreg inni stað greiðslu.
• Skatt ur  af fjár magns tekj um  hefur  ekki  verið inn heimt  ur.

Skuld get ur einn ig mynd ast  vegna tekju liða,  sem  ekki  var  skylt  að
skila stað greiðslu  af,  t. d.  vegna:

• Leigu tekna  og sölu hagn að ar.
• Hagn að ar  af at vinnu rekstri.

Inn eign/ skuld  vegna trygg inga gjalds
Inn eign  vegna trygg inga gjalds get ur mynd ast  ef stað greiðsla hef ur
ver ið of greidd.  Á  sama  hátt mynd ast  skuld  ef  ekki  hafa ver ið  gerð
skil  á  greiðslu trygg inga gjalds.

Mis mun ur  - inn eign/ skuld
Á mis mun stað greiðslu  og álagn ing ar  er reikn að 2,5%  álag. Gild ir  það
bæði  um inn eign ir  vegna of greiddr ar  stað   greiðslu  og  um skuld ir
vegna  ógreidds tekju skatts, út svars  og  skatts  á fjár magns tekjur.
Á mis mun ( skuld) stað greiðslu  og álagn ing ar trygg inga  gjalds 
reikn  ast drátt ar vext ir  frá gjald daga,  sé  greitt eft ir ein daga  hvers
tíma bils.

Á ofgreidda staðgreiðslu tryggingagjalds eru reiknaðir inneignar -
vextir.

Gjöld  utan stað greiðslu

Skuld get ur mynd ast  vegna eft ir tal inna  gjalda:

•  Útvarpsgjalds.
•  Gjalds  í Fram kvæmda sjóð aldr aðra.
• Slysa trygg ing ar  vegna heim il is starfa.
•  Skatts  á fjár magns tekj ur.
•  Auðlegðarskatts
• Iðn að ar mála gjalds.
• Bún að ar gjalds.
• Trygg inga gjalds.

Skuld get ur einn ig mynd ast  ef fyr ir fram ákvarð að ar  barna  bæt ur  eða
vaxta bæt ur reyn ast  hærri  en end an lega  ákvarð  aðar bæt ur.

Greiðslu staða

Til frá drátt ar  og skulda jöfn un ar  koma:

• Fyr ir fram greiðsla  upp  í  gjöld  utan stað greiðslu,  
þ. e. iðnaðarmálagjald og bún  að  ar  gjald árs ins 2010.

• Of greidd stað greiðsla.
• Skattaf slátt ur.
• Barnabætur.
• Vaxta bæt ur.
• Inn eign ar vext ir ( að frá dreg inni stað greiðslu 

fjár magns tekju skatts).
•  Álag  v/of greiddr ar stað greiðslu  og fyr ir fram greiðslu  upp  

í bún að ar gjald.

Ráð stöf un stað greiðslu  og 
of greiddr ar fyr ir fram greiðslu

Hjá hjón um  og sams kött uðu sam búð ar fólki  er of greiddri stað-
greiðslu  fyrst ráð staf að  til  greiðslu  á  ógreiddu út svari  og tekju skatti
maka  vegna álagn ing ar árs ins.

Síð an  er of greiddri stað greiðslu  og of greiddri fyr ir fram greiðslu iðn -
að ar  mála  gjalds  og bún að ar gjalds ráð staf að  til  greiðslu  á:

•  Eldri  þing -  og sveit ar sjóðs gjöld um.
• Álögð um gjöld um árs ins  sem gjald falla 1.  ágúst  eða  fyrr.
• Eft ir stöðv um trygg inga gjalds  og van skil um  á  stað  greiðslu.
•  Gjaldföllnum  þing -  og sveit ar sjóðs gjöld um  maka.
•  Öðrum gjald fölln um skött um.

Of greiddri stað greiðslu  er ráð staf að  upp  í ofgreiddar greiðslur úr
Fæðingarorlofssjóði og of greidd ar  húsa  leigu bæt ur  frá sveit ar fé l -
ögum.

Ráð stöf un barna bóta  og vaxta bóta

Frá vaxta bót um  og barna bót um  eru dregn ar fyr ir fram  ákvarð   aðar
vaxta bæt ur  og barna bæt ur.  Barna  bót  um,  sem  þá  standa eft ir,  er
ráðstafað á móti ofgreiddum barnabótum og  skipt  á  tvo gjald daga,
1. ág úst  og 1. nóv em ber. Vaxta bæt ur  koma  til út borg un ar 1. ág úst.
Vaxta bót um  sem  koma  til út borg un  ar 1. ág úst  er ráð staf að  til
greiðslu  á:

•  Eldri  þing -  og sveit ar sjóðs gjöld um.
• Álögð um gjöld um árs ins  sem gjald falla 1.  ágúst  eða  fyrr.
• Eft ir stöðv um trygg inga gjalds.
• Van greidd um  þing -  og sveit ar sjóðs gjöld um  maka.
• Virð is auka skatti, bif reiða gjaldi  og þunga skatti.
• Of greidd um greiðsl um  úr Fæð ing ar or lofs sjóði.
• Of greidd um húsa leigu bót um  frá sveit ar fé lög um.
• Van greidd um með lög um  hjá Inn heimtu stofn un

sveit ar fé laga.

Gjald dag ar

Eft ir stöðv um  álagðra  gjalda  og fyr ir fram greiðslu  bún  að  ar  gjalds
vegna álagn ing ar árs ins 2011  er jafn að  á  fimm  gjald   daga, 1. ág úst
- 1. desem ber. 

Gjald daga skipt ing mið ast  þó  við  að  ekki  sé  til  inn  heimtu
lægri fjár hæð  en 2000  kr.  á hverj um gjald daga. 

Útvarpsgjaldi er jafnað á þrjá gjalddaga, 1. ágúst, 1. september
og 1. október.

Gjald  í Fram kvæmda sjóð aldr aðra, slysa trygg inga gjald  vegna heim il is -
starfa  og of greidd ar barna bæt ur  og  vaxta bæt ur  gjald  falla 1. ág úst.

Van greiðsla  á  hluta  gjalda veld ur  því  að  öll  gjöld  á  gjald ár inu  falla  í
ein daga 15 dög um eft ir gjald dag ann,  þó  ekki  fyrr  en 15.  næsta 
mán að ar eft ir  að álagn ingu  er lok ið.

Ógreidd ur tekju skatt ur  af reikn uðu end ur gjaldi  manna,  sem  stunda
sjálf stæð an at vinnu rekst ur,  er fall inn  í  gjald  daga fyr ir 1. ág úst  ef  ekki
hef ur ver ið stað ið  í skil um  með stað greiðslu við kom andi tekju árs.

Stað greiðslu skylt trygg inga gjald  er gjald fall ið fyr ir 1. ágúst. Trygg-
ingagjald utan staðgreiðslu gjaldfellur 1. ágúst.

Fyr ir fram greiðsla bún að ar -  og  iðn að ar mála gjalds  sem  reynd  ist  ógreidd
vegna  árs  ins 2010,  er gjald fall in fyr ir 1. ág úst.

Inn eign  sem mynd ast  að lokn um skulda jöfn uði  er  greidd  þannig:

• Barna bæt ur  eru greidd ar  út 1. ág úst  og 1. nóv em ber.
• Aðr ar inn eign ir  eru greidd ar  út 1. ág úst.

Inn eign  er  greidd  út  þrátt fyr ir  ógreidda álagn ingu  árs  ins  sem
gjald fell ur 1. sept emb er  og síð ar.

Inn borg un geng ur  fyrst  til lækk un ar  á  elstu  skuld.



Drátt ar vext ir

Drátt ar vext ir  eru reikn að ir  í sam ræmi  við  ákvæði 114.  gr.  laga  nr.
90/2003  um tekju skatt, 32.  gr.  laga  nr. 4/1995  um tekju stofna sveit -
ar fé laga  og 13.  gr.  laga  nr. 113/1990  um trygg inga gjald,  sbr.  III.  kafla
vaxta laga  nr. 38/2001.

Skyld ur launa greið anda

Launa greið anda  ber  að  halda eft ir  af laun um starfs manns  fjár   hæð,
sem næg ir  til  greiðslu op in berra  gjalda  hans,  þó  aldrei  hærri fjár hæð
að með tal inni stað greiðslu  en  sem nem ur 75%  af heild ar launa -
greiðslu  hverju  sinni. Ágrein ing  um af drátt  af laun um  má  bera und -
ir við kom andi  inn  heimtu   mann rík is sjóðs. Ákvörð un  hans  er kær an -
leg  til fjár mála ráðu neyt is.

Greiðslu seðl ar

Ef fjár hæð ( skuld)  á gjald daga  er 1000  kr.  eða  hærri  eru  greiðslu seðl -
ar send ir gjald end um  vegna  hvers gjald daga 1. ág úst  - 1. desem -
ber. Greiðslu seðl ar  eru send ir  til  þeirra  gjald   enda  sem  ekki  eru
merkt ir ákveðn um launa greið end  um  hjá inn heimtu mönn um rík is -
sjóðs.

Inn eign 30.  júlí

Inneignir verða greiddar út 30. júlí.
Lagt  er  inn  á banka reikn ing gjald anda  ef upp lýs ing ar  um  reikn  ing  eru
fyr ir  hendi  skv. skatt fram tali, bankaskrá innheimtumanna, ráð  stöf -
un ar skrá  banka  og spari sjóða  eða launaskrá Fjársýslu ríkisins. 
Aðr ir  fá  senda ávís un ef inneignin er hærri en 10.000 kr., en lægri inn -
eignir eru greiddar út hjá innheimtumönnum ríkissjóðs. Upp  lýs -
ingar  um  greiðslu  inn  eigna  koma  fram  á  inn  heimtu  seðli.

Nán ari upp lýs ing ar

Ríkisskatt stjóri  veitir nán ari upp lýs ing ar  um álagn ingu op in berra
gjalda  þ. m. t. trygg inga gjalds,  auk stað greiðslu skila. 

Inn heimtu menn rík is sjóðs, sýslu menn  utan Reykja vík ur  og toll stjór i,
veita nánari upplýsingar um greiðslu stöðu, út borg un  inn  eigna  og
inn  heimtu  skulda. Jafn framt  skal  bent  á upp lýs  inga  vef rík  is  skatt -
stjóra, www.  rsk. is. 

Leiðbeiningar í bækl ingi þessum skapa hvorki rétt né skyldur umfram
ákvæði laga. 
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