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 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Þjónusta

DÁLEIÐSLA - EFT,
Einkatímar, reykstopp með 
árangri, sjálfsefling , losun streitu 
og kvíða Viðar Aðalsteinsson 
dáleiðslufræðingur og sérfræðingur 
í EFT. Áratuga reynsla í mannrækt S: 
694 5494 www.theta.is

 Nudd

nudd nudd nudd, slökunar nudd, opið 
9-24 S:8977427

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Geymsluhúsnæði

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Upphitað geymsluhúsnæði á 
Suðurnesjum fyrir tjaldvagna og 
fellihýsi. Uppl. í s. 865 1166.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

FULLT STARF - REYKJAVÍK
Óskum eftir hressu og duglegu 
fólki til að starfa með okkur í 

bakríinu okkar á Háaleitisbraut 
58-60, Rvk. Vinnutími frá kl. 

13:00-18:30 virka daga einnig 
annanhvern laugardag eða 

sunnudag.

Áhugasamir geta sótt um á 
heimasíðu okkar og er slóðin 

www.mosfellsbakari.is/umsokn.asp

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Kona, leitar þú að raunverulegri 
tilbreytingu? Notaðu Rauða Torgið, 
það er frítt og það virkar. Auglýstu 
núna í síma 535-9923

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 16. september 2013, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. september 2013 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa 
í eindaga til og með 16. september 2013, 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, skipagjöldum, fisksjúkdóma-
gjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa 
markaðsleyfis 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 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, áfengis-
gjald 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, 17. september 2013

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

Bifvélavirki 

Stutt lýsing á starfi: 

Hæfniskröfur

• Sveinspróf í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn                         
og eða sambærileg reynsla. 

• Gilt bílpróf skilyrði
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð þjónustulund
• Heiðarleg(ur) og áreiðanleg(ur)
• Stundvís
• Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt
• Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)
• Góð íslensku- og enskukunnáttu

Skelltu þér á brimborg.is og sæktu um. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Jóhann R. Ívarsson, 
í síma 515 7072.

 Umsóknarfrestur er til 24. september 
Nú er tækifærið - við bíðum e;ir þér

óskast til starfa á Volvo vörubílaverkstæði Brimborgar

• Bilanagreining á vörubifreiðum og vélum

• Viðgerðir á vörubifreiðum og vélum

Rafvirkjar með reynslu.
Rafmiðlun óskar eftir að ráða vana rafvirkja til starfa.
Um er að ræða verkefni hérlendis.
Viðkomandi verða að geta hafið störf fljótlega. 
Fyrirspurnir sendist á netfangið rafmidlun@rafmidlun.is . 
Einnig er hægt fylla út starfsumsókn á  
heimasíðu Rafmiðlunar www.rafmidlun.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Opið hús í dag milli kl. 17.30 – 18.30
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt og vel 
umgengið tvílyft einbýli 143 fm auk 27 fm bílskúr. 
Mjög fallegur garður. Góð staðsetning, örstutt frá 
Öldutúnsskóla. Verð 39,8 millj.  
Axel býður ykkur velkomin.

Melholt 4 – Hf. Einbýli
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