
| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Til sölu

NEGLUR - VAXVÖRUR - 
LÖKK -HÁRLENGINGAR.

Skiptastjóri þrotabús hefur 
lager til sölu fyrir snyrtistofur/
naglastofur/Hárgreiðslustofu. 

Einnig Gelish lökk frá Nail 
Harmony. 

Nánari upplýsingar fást í síma 
8464960 og tölvupóstfangið 

haflidi@msr.is

KOMDU ÚT ÞVÍ SÓLIN VILL 
SJÁ ÞIG!

Komdu út á 4ra hjóla Rafskutlu, 3 
litir til, nokkur eintök eftir. Sýningar 
salur: Auðbrekka 23. Kóp. V. 329 þús 
s. 783-3003

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

ÁLBAKKAR - LAGERÚTSALA
Stærðir frá 890 ml og 1170 ml. 
Lok fylgja með. Langbestu verðin. 
Fyrirspurnir berast í síma 861-7375 
eða á ctc@ctc.is

Útsala stórar plöntur allar gerðir 
veljum íslenskt. Blómsturvellir v. 
Reykjalund s.8641202

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Tölvur

Glæný Acer borðtölva. Aldrei notuð. 
Verð 50þ yfir 20% afsl. Ljósritari og 
prentari á 15þ. S. 8677105

 Nudd

Heilsu og slökunarnudd. Nuddstofan, 
opið frá 10-20. Opið á lau. S. 855 3199

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

 Hestamennska

Tek stoðhesta í geymslu. Uppl. í s. 482 
1019 á kvöldin.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

85fm íbúð til leigu 104 RVK, leigist 
með húsgögnum frá 01. sept til 01. 
maí, hentar vel háskólafólki. Verð 
160þús per mán. Uppl. í s. 892 9320

TIL LEIGU AÐEINS Á 
AÐEINS 950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is 
S. 690 3031 / 661 7000

 Geymsluhúsnæði

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

115 SECURITY AUGLÝSIR 
EFTIR 

ÖRYGGISVÖRÐUM Í 
VERSLUNARÞJÓNUSTU

Skilyrði: 

-Hreint sakavottorð 
-Íslenskukunnátta 

-20 ára lágmarksaldur 
-Góð þjónustulund. 

Umsókn með mynd og ferilskrá 
sendist á 115@115.is Nánari 

upplýsingar um starfið eru veittar 
í síma 5 115 115

BAKARÍ
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa. 
V.t. 13-19. virka daga. Uppl. á 
staðnum f.h Ingunn Björnsbakarí ehf 
Klapparstíg 3 v/ Skúlagötu s. 551-1531.

Veitingastaðurinn Bombay Bazaar 
í Kópavogi auglýsir eftir starfsfólki 
í vinnu bæði í fullt starf og hluta 
starf. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem allra fyrst. Endilega sendið 
umsókn á bombaybazaar200@gmail.
com

KvikkFix getur bætt við sig fólki. 
Vantar fólk í smur- og dekk. Einnig 
manneskju í móttöku hálfan daginn. 
Áhugasamir sendi umsókn á hinrik@
nrg.is

Slökkvitæki ehf óskar eftir starfskrafti 
í sölu og þjónustustarf. Skilyrði 
eldri en 25 ára, bílpróf og góð 
þjónustulund. Umsókn með ferilskrá 
sendist á eldklar@eldklar.is

MEISTARAMÚR EHF.
Óskum eftir múrurum og 
flísalagningarmönnum, einungis vanir 
menn koma til greina. Uppl. í s. 866 
6291 & 824 0824

ATVINNA Í BOÐI
Fyrir fjölskyldu í vesturbæ Reykjavíkur, 
óskum eftir konu til að sjá um þrif, 
barnagæslu, matseld og annað 
tilfallandi. Fullt eða hlutastarf, 
möguleiki að húsnæði fylgi. 
Vinsamlegast sendið upplýsingar á 
olgamariao@gmail.com

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

- Proventus.is S. 782-8800

35 ára kk ó.e. vinnu t.d. við útkeyrslu. 
S. 8468602

TILKYNNINGAR

 Einkamál

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf 
og hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á  
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“ 

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

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. júlí 2015, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 6. júlí 2015 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í 
eindaga til og með 15. júlí 2015, 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, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, 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, skipa-
gjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármála-
eftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, sérstakur skattur 
á fjármálafyrirtæki, eignarskattur, sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, 
tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs- 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 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 ríkis-
sjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 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 fyrir-
vara, 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 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. júlí 2015

Tollstjóri
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

Starf kirkjuvarðar í Seljakirkju 
laust til umsóknar

Seljakirkja í Reykjavík óskar eftir að ráða kirkjuvörð í 
70% starfshlutfall frá og með 24. ágúst nk. 

 Óskað er eftir ábyrgum og jákvæðum einstaklingi sem 
hefur áhuga á starfi kirkjunnar.  Starfslýsingu má finna 

á seljakirkja.is og allar frekari upplýsingar má fá hjá 
sóknarpresti olafur.borgthorsson@kirkjan.is.  

Umsóknir skulu berast til seljakirkja@kirkjan.is.  
Umsóknarfrestur er til 24. júlí.   

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Fasteignamarkaðurinn ehf.  
- lögg. fasteignasali

Fasteignamarkaðurinn ehf., sem er ein elsta og rótgrónasta fasteignasala 
landsins, óskar eftir að ráða til starfa löggiltan fasteignasala til að sinna sölu 
fasteigna og ýmsu öðru er viðkemur daglegum rekstri fasteignasölu.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af  sölu fasteigna.  

Mjög góð föst mánaðarlaun í boði fyrir réttan aðila auk mögulegrar 
árangurstengingar.  

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf umsækjenda sendist 
á netfangið gtj@fastmark.is fyrir 20. júlí n.k.  Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

tilkynningar

atvinna

fasteignir
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