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9 LAUGARDAGUR  16. janúar 2010 

Námskeið Atvinna 

Ertu í stuði? 
Hófst þú nám í rafiðngrein,  

raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 
rafeindavirkjun en laukst því ekki? 

Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 31 
mánudaginn 18. janúar 2010 kl. 17:00. 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi. 
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins 

www.rafis.is/fsr 
eða í síma 580 5252 

VIRKI / RAFEINDA 

Vesturvör 34 
580 5400 

main@re.is 
www.re.is 

Tilkunningar 

ADR -RÉTTINDI 
Gilda m.a. á Evrópska efnahagssvæðinu 

Fyrirhugað er að halda eftirtalin námskeið í Reykjavík ef næg 
þátttaka fæst fyrir stjórnendur ökutækja sem öðlast vilja 
réttindi (ADR-skírteini) til að flytja tiltekinn hættulegan farm 
á vegum á Íslandi og annars staðar á Evrópska efnahagss
væðinu: 

Grunnnámskeið (flutningur á stykkjavöru 
(fyrir utan sprengifim- og geislavirk efni): 1.-3. febrúar 2010. 
Flutningur í tönkum:  4.-5. febrúar 2010. 
Flutningur á sprengifimum farmi  6. febrúar 2010. 

Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiði fyrir flutningi í tönkum 
og/eða flutningi á sprengifimum farmi er að viðkomandi hafi 
setið grunnnámskeið (stykkjavöruflutningar) og staðist próf 
í lok þess. 

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisg
jald í síðasta lagi miðvikudaginn 27. janúar 2010. 
Skráning og nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirl
itsins í Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600. 

www.vinnueftirlit.is 

Úthlutun vegna afnota á bókasöfnum 

Af árlegri fjárveitingu Alþingis fyrir afnot á bókasöfnum er 
úthlutað til rithöfunda, þýðenda, myndhöfunda og annarra 
rétthafa, samkvæmt útlánum og afnotum verka þeirra á 
bókasöfnum. Um úthlutun gilda lög nr. 91/2007 og reglur 
nr. 323/2008. Athygli er vakin á að formálar sem nema að 
lágmarki 36 bls. og safnrit þar sem hlutur hvers höfundar 
nemur að lágmarki 36 bls. svo og hljóðrit og stafrænar 
útgáfur bóka sem samsvara að lágmarki 36 bls. í prentuðu 
formi veita rétt til greiðslu samkvæmt sérstakri umsókn. 

Til að öðlast rétt til úthlutunar úr sjóðnum þurfa höfundar 
og rétthafar að sækja um á sérstökum eyðublöðum sem 
fást hjá Rithöfundasamband Íslands, Dyngjuvegi 8, 104 
Reykjavík, sími: 568 3190, rsi@rsi.is eða á heimasíðu, 
www.rsi.is/greidslur_vegna_bokasafna/ 

Umsóknarfrestur er  til 4. febrúar. 
Vakin er athygli á að þeir sem nú þegar hafa skilað 
skráningu þurfa EKKI að skrá sig aftur. Ný verk eru 
sjálfkrafa færð á skrá höfundar. 

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 15. janúar 2010, virð
isaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. janúar 2010 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir 
er fallið hafa í eindaga til og með 15. janúar 2010, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, 
virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, 
áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts 
vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, 
vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, 
skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi 
Fjármálaeftirlitsins og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 

Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, sér
stakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlána
sjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, 
ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald. 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttar
vöxtum 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 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, 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 og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda 
bifreiðagjöld og þungaskatt 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 verði 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, 16. janúar 2010 

Tollstjóri Sýslumaðurinn á Patreksfi rði Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 
Sýslumaðurinn í Kópavogi Sýslumaðurinn á Hólmavík Sýslumaðurinn á Selfossi 
Sýslumaðurinn í Hafnarfi rði Sýslumaðurinn á Siglufi rði Sýslumaðurinn í Vík 
Sýslumaðurinn í Kefl avík Sýslumaðurinn á Sauðárkróki Sýslumaðurinn á Hvolsvelli 
Sýslumaðurinn á Akranesi Sýslumaðurinn á Blönduósi 
Sýslumaðurinn í Borgarnesi Sýslumaðurinn á Akureyri 
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi Sýslumaðurinn á Húsavík 
Sýslumaðurinn í Búðardal 
Sýslumaðurinn á Ísafi rði 

Sýslumaðurinn á Seyðisfi rði 
Sýslumaðurinn á Eskifi rði 

Sýslumaðurinn í Bolungarvík Sýslumaðurinn á Höfn 

www.rsi.is/greidslur_vegna_bokasafna
mailto:rsi@rsi.is

