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Gdy wyświetlą się naliczone opłaty (niðurstaða álagningar), na samej górze zobaczysz 
informację, czy masz niedopłatę (skuld), czy nadpłatę (inneign). Niedopłaty są 

oznaczone kolorem czerwonym i znakiem minus, a nadpłaty kolorem zielonym. 

Kwota, która pojawia się na samej górze, to ostateczny wynik obliczeń. Kliknij wiersz 
„niedopłata/nadpłata”, żeby sprawdzić podsumowanie każdego terminu płatności 
z osobna. Niektóre kwoty są podzielone między kilka terminów płatności. Niektóre 

osoby mogą więc być zmuszone zapłacić w późniejszych terminach, mimo że otrzymały 
wypłatę nadpłaty 1 czerwca.

Wypłacanie nadpłaty oraz 
windykacja niedopłaty

Nadpłata jest wypłacana 29 maja. Prosimy 
zauważyć, że zasiłek na dziecko jest 
wypłacany w dwóch transzach.

Niedopłaty podatku dochodowego i lokalnego 
są automatycznie rozkładane na 7 terminów 
płatności. Możliwe jest zarówno rozłożenie 
płatności na dłuższy okres przez ustalenie in-
dywidualnego harmonogramu płatności, jak i 
spłacenie długu przed terminem.

Windykacja niedopłaty odbywa się w większości 
przypadków przez pracodawców, którzy powin-
ni odliczać odpowiednią kwotę od pensji.

Samozatrudnieni oraz osoby niepracujące otrzy-
mują rachunek oraz wezwanie do zapłaty na 
konto internetowe.

Nadpłaty muszą być odliczone od nałożonych 
wezwań do zapłaty. Zwraca się uwagę na moż-
liwość wyrównania długów przez małżonków 
rozliczających się wspólnie, jeśli chodzi o opłaty 
sądowe i samorządowe. Specjalny dodatek do 
zasiłku na dziecko (barnabótaauki) ani też sam 
zasiłek na dziecko nie podlegają wyrównaniu, 
poza wyrównaniem do nadpłaconego zasiłku.

Przeglądanie wyliczeń i podstaw

Można kliknąć w każdy wiersz z osobna, 
aby otworzyć kartę informacyjną, w której 
wyszczególniono, skąd wziął się określony 
wynik.

Podatek dochodowy  
(tekju skattur) i lokalny (útsvar)

Po wybraniu pozycji Podatek dochodowy i lokal-
ny można sprawdzić, w jaki sposób oblicza się 
podatek dochodowy na podstawie dochodów 
podanych w rozliczeniu podatkowym.

Możesz sprawdzić, jak wysoki podatek lokalny 
płacisz na rzecz swojej gminy.

Podatek zapłacony przez twojego pracodawcę w 
ciągu roku jest odliczany od obliczonego podatku 
dochodowego i lokalnego.

Jeśli zachodzą różnice przy wyliczaniu należnych 
opłat, zostaną one wypłacone jako nadpłata lub 
przekazane do windykacji jako niedopłata. Dług 
może powstać np. w przypadku gdy podatek lo-
kalny w twojej gminie jest wyższy niż przeciętnie 
przewidziany przy pobieraniu zaliczek na podatek 
lub jeśli osobisty upust podatkowy został nad-
miernie wykorzystany.

Zasiłek na dziecko i specjalny dodatek 
do zasiłku (barnabótaauki) 2020

Na karcie informacyjnej dot. zasiłku na dziecko 
można sprawdzić, na jakich podstawach jest on 
wyliczany i jaki jest wpływ dochodów na wyliczenia.

W 2020 roku nowością przy wyliczaniu należnych 
opłat jest specjalny dodatek do zasiłku na dzieci, 
który wynosi albo 42 000 koron łącznie na każde 
dziecko, w przypadku gdy wypłacany jest zasiłek 
zależny od dochodu dla osoby utrzymującej dziecko, 
albo 30 000 koron łącznie na każde dziecko dla 
osoby utrzymującej dziecko, która nie otrzymuje 
zasiłku na dziecko w związku z przepisami o 
uzależnieniu od dochodów.

Specjalny dodatek do zasiłku na dziecko nie jest 
według tego przepisu zaliczany do dochodów 
podlegających opodatkowaniu i nie prowadzi do 
obniżenia innych opłat.

Podział podatków między państwo  
a samorządy

Na stronie przedstawiono w formie graficznej, w jaki 
sposób płacone przez ciebie podatki są podzielone 
między państwo oraz gminę. 

Podobne informacje można uzyskać o wszyst-
kich podatkach i opłatach uwzględnionych przy 
wyliczaniu należnych opłat.


