
Ríkisskattstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar 

eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 17. janúar 2022, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. janúar 2022 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í 
eindaga til og með 17. janúar 2022, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, 
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, bifreiðagjaldi, 
úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, 
vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, 
skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, ofgreiðslu stuðnings úr ríkissjóði vegna 
greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og 
álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysatrygg-
ingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á ógreiddan
fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýsluskattur, 
sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur. 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum 
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð 
er allt að 25.000 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.500 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til 
að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.

Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, 
þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án 
frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verð út sérstök greiðsluáskorun 
fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá 
dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 18. janúar 2022

Geldingsárhlíð, 
Svalbarðsstrandarhreppi 

auglýsing á deiliskipulagstillögu  
fyrir íbúðarsvæði ÍB23 og ÍB24

Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti á fundi 
sínum 10. janúar sl. að vísa tillögu að deiluskipulagi í 
Geldingsárhlíð í auglýsingarferli skv. 1. mgr. 41. gr. skipu-
lagslaga nr. 123/2010. 
Skipulagsverkefnið snýr að skipulagningu fimm íbúðar-
lóða á svæði sem skilgreint er sem íbúðarsvæði ÍB23 og 
ÍB24 í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins.

Deiliskipulagstillaga liggur frammi á skrifstofu sveitar-
félagsins frá 19. janúar til 2. mars 2022 og er auk þess 
aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins, svalbardsstrond.
is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn frestur til miðvikudagsins 2. mars 2022 til að gera 
athugasemdir við tillöguna. Athugasemdir skulu vera 
skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og bygg-
ingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9, Hrafnagilshverfi, 605 
Akureyri, eða í tölvupósti á sbe@sbe.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Svalbarðsstrandarhreppur
Ráðhúsinu Svalbarðseyri
606 Akureyri
www.svalbardsstrond.is

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

Efnistaka úr Bakkanámu og í landi Skorholts, 
Hvalfjarðarsveit  

Hólaskarð ehf. hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar 
umhverfismatsskýrslu um Efnistöku úr Bakkanámu og í landi Skorholts.  

Kynning á umhverfismatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri fram-
kvæmd og skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til 
kynningar frá 18. janúar til 1. mars 2022 hjá Skipulagsstofnun og er 
einnig aðgengileg á vef stofnunarinnar: www.skipulag.is.  

Frestur til að skila umsögn: Allir geta kynnt sér umhverfismats-
skýrsluna og lagt fram umsagnir sem skulu vera skriflegar og berast 
eigi síðar en 1. mars 2022 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 
Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.  

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Hóteluppbygging að Reynivöllum og tengdar 
framkvæmdir, Sveitarfélaginu Hornafirði  

skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 111/2021. 
Ákvörðunin og greinargerð framkvæmdaraðila er aðgengileg á vef 
stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til úrskurðar-
nefndar umhverfis- og auðlindamála til 19. febrúar 2022. 
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