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Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík

Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli

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. maí 2012, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 7. maí 2012 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í 
eindaga til og með 15. maí 2012, 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 og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 

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. 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. maí 2012

Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignar-
skattur, 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.

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL 
Í UPPSVEITUM ÁRNESSÝSLU OG FLÓAHREPPI

Bláskógabyggð,Grímsnes-og Grafningshreppi,Hrunamannahreppi, Skeiða-og Gnúpverjahreppi og Flóahreppi

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa uppsveita Árnessýslu, Dalbraut 12, Laugarvatni  og 
á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga á skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og tillögur-
nar sjálfar á  http://www.sveitir.is/skipulagsfulltrui/auglysingar/. Skipulagstillögur nr. 1 – 5 eru í kynningu frá 16. til 23. maí 2012 en 
kynning artími fyrir skipulagstillögur nr. 6 – 8 er frá 16. maí  til 28. júní. Athugasemdir og ábendingar við tillögur  nr. 1-5 þurfa að berast 
skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 23. maí en athugasemdir við tillögur nr. 6 – 8 þurfa að berast í síðasta lagi 28. júní 2012. Athugasemdir 
skulu vera skriflegar. 

Pétur Ingi Haraldsson

Skipulagsfulltrúi uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps

Áður en tillaga að breytingu á aðalskipulagi er tekin til formlegrar 
afgreiðslu skal tillagan og forsendur hennar kynnt íbúum sveit-
arfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum.

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér 
kynntar eftirfarandi tillaga að breytingu á aðalskipulagi:  

1. Breyting á Aðalskipulagi Hraungerðishrepps 2003-2015 á svæði 
í landi Stóru- og Litlu-Ármóta í Flóahreppi. Íbúðarsvæði í stað 
landbúnaðar- og frístundasvæðis.  

Þegar vinna hefst við gerð deiliskipulags skal taka saman lýsingu á 
skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða áherslur sveit-
arstjórn hafi við skipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur 
og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli.

Samkvæmt 2. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynntar 
tillögur að lýsingu skipulagsverkefnis fyrir eftirfarandi verkefni:  

2. Deiliskipulag fyrir fjallaselið Þverbrekknamúli í Bláskógabyggð. 

3. Deiliskipulag fyrir fjallasel í Þjófadölum í Bláskógabyggð.

4. Deiliskipulag fyrir frístundabyggð í landi Skálabrekku við 
Þingvallavatn í Bláskógabyggð. 

Áður en tillaga að deiliskipulagi er tekin til formlegrar 
afgreiðslu skal tillagan og forsendur hennar kynnt íbúum 
sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum.

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér  
kynntar eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi:  

5. Tillaga að deiliskipulagi fjallaselsins Hvítárnes við Hvítárvatn í 
Bláskógabyggð.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:  

6. Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar við Hrísbraut úr landi 
Drumboddsstaða í Bláskógabyggð.

7. Deiliskipulag um 18 ha lögbýlis úr landi Þórisstaða sem heitir 
Lyngbær, í Grímsnes- og Grafningshreppi.

8. Deiliskipulag fyrir minnkabú á spildu úr landi Ása í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi.

Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

3ja herbergja – 1. hæð  - 69 fm.  
Hús og íbúð mikið endurnýjað: Eldhús 
– Baðherbergi – Rafmagn – Dren – Þak
Verð: 23.2 millj

Mikil sala - 
Vantar eignir á skrá

Sólvallagata 56 - 101 Reykjavík 

Opið hús í dag kl. 15:30 - 16:00

OPIÐ HÚS

Lóa Sveinsdóttir, 
Sölufulltrúi.
Sími: 698 8733
loa@fasteignasalan.is 

Sími 698 8733

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Einbýlishús í Skerjafirði

Höfum fengið til sölu stórglæsilegt  
einbýlishús á sjávarlóð í Skerjafirði. 

Í húsinu er 2ja herbergja aukaíbúð með sérinngangi.

Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali.

TilkynningarFasteignir

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS


