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Þegar niðurstöður álagningar eru opnaðar stendur 
efst hvort þú átt skuld eða inneign.  

Skuldir eru einkenndar með rauðum lit og mínus 
merki en inneignir með grænum lit.

Greiðsla inneigna 

Inneignir eru allar greiddar út 1. júní en 
athugið að barnabótum er skipt í tvær 
greiðslur.

Fjárhæðin sem birtist efst er heildarniðurstaða 
álagningarinnar, en skoða þarf línuna „til 
greiðslu/inneign” til á sjá uppgjör hvers gjaldaga 
fyrir sig. Fjárhæðum sumra gjalda er skipt niður 
á fleiri gjalddaga til greiðslu. Sumir gætu því 
þurft að greiða á síðari gjalddögum þrátt fyrir að 
hafa fengið inneign greidda út 1. júní.

Að skoða útreikninga og forsendur

Nálgast má nánari upplýsingar um hvernig 
niðurstaða hvers gjaldaliðs er fengin með því að 
smella á hverja línu fyrir sig. 

T.d. ef smellt er á tekjuskatt og útsvar má sjá 
hvernig tekjuskattur er reiknaður út frá uppgefn-
um tekjum í skattframtali þínu.

Þá má sjá hversu hátt útsvar þú greiðir til þíns 
sveitarfélags.

Sá skattur sem staðgreiddur var hjá þínum 
launagreiðanda yfir árið er dreginn frá útreiknuð-
um tekjuskatti og útsvari.

Sé einhver mismunur er hann greiddur út sem 
inneign eða innheimtur sem skuld. Skuld get-
ur t.d. myndast ef útsvar í þínu sveitarfélagi er 
hærra en meðaltalsútsvar sem miðað er við í 
staðgreiðslu og eins ef persónuafsláttur hefur 
verið ofnýttur.

Sambærilegar upplýsingar má fá við alla skatta 
og öll gjöld sem lögð eru á í álagningu.

Skipting skattgreiðslna milli ríkis  
og sveitarfélags

Á myndinni hér til hægri má sjá á hvernig 
skattar sem lagðir eru á tekjur þínar er skipt á 
milli þíns sveitarfélags og ríkisins.

Innheimta skulda og greiðsluáætlanir

Skuldum í tekjuskatti og útvari er sjálfkrafa dreift 
á 7 gjalddaga. Heimilt er að  greiða skuldina upp 
á styttri tíma eða sækja um greiðsluáætlun og að 
dreifa greiðslum á lengra tímabil. 

Allar einfaldar greiðsluáætlanir má gera 
í gegnum Ísland.is eða hjá viðkomandi 
innheimtumanni.

Innheimta skulda fer í flestum tilvikum fram 
í gegnum launagreiðendur, sem eiga að draga 
viðeigandi fjárhæð af launum. Sjálfstætt starfandi og 
þau sem ekki eru í vinnu fá sendan greiðsluseðil og 
kröfu í heimabanka. Inneignum ber að skuldajafna 
við gjaldfallnar kröfur. Skuldajöfnunarheimild 
er á milli samskattaðra maka varðandi þing- og 
sveitarsjóðsgjöld. Barnabótum er ekki skuldajafnað 
nema upp í ofgreiddar barnabætur.

Barnabætur

Sé smellt á barnabætur má sjá hvaða forsendur liggja 
að baki útreikningi og hver áhrif tekna eru á hann.


