
Ar praėjusiais 
metais dirbote 

Islandijoje?
Jei dirbote, nepamirškite 

pateikti mokesčių 
deklaracijos

Net ir tie, kurie praeitais metais išvyko, 
turi pateikti mokesčių deklaraciją

  Ar žinote, kas turi užtikrinti, kad 

informacija jūsų mokesčių deklaracijoje 

būtų teisinga? Dabar jau žinote. Šis mažas 

bukletas skirtas jums padėti. Jei informacijos 

šiame buklete jums nepakanka, galite 

kreiptis į mus. Nepamirškite, kad jūs turite 

užtikrinti, kad informacija jūsų mokesčių 

deklaracijoje būtų teisinga.

Mokesčių deklaraciją pateikite  
www.skattur.is
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Ką jūs privalote padaryti!

Pirmiausia turite 
prisijungti
Jūsų mokesčių deklaracija 
yra interneto svetainėje 

www.skattur.is. Galite 
prisijungti naudodami savo 

elektroninio identifikavimo 
duomenis (Rafræn skilríki í síma) telefone arba 
galite naudoti slaptažodį (Veflykill ríkisskattstjóra).

Elektroninis identifikavimas (Rafræn skilríki): 
elektroninio identifikavimo kodo galite prašyti savo 
Islandijos banke, Auðkenni arba daugelio telefonų 
bendrovių. Tiesiog atsineškite savo telefoną ir 
galiojantį asmens tapatybės dokumentą, pvz., pasą 
ar Europos vairuotojo pažymėjimą. 

„Webkey“ raktas / slaptažodis (Veflykill): 
elektroninio identifikavimo kodas yra geriausias 
būdas prisijungti, tačiau jei neturite kodo, galite 
naudoti slaptažodį. Slaptažodį galite gauti interneto 
svetainėje www.skattur.is, per sąsają „Sækja 
veflykil“. Galite pasirinkti, ar slaptažodį patogiau gauti 
paštu, jūsų registruotu adresu Islandijoje (Lögheimili), 
ar per elektroninę bankininkystę (Heimabanki).

Pateikite pagrindinę informaciją
Banko informacija (Banki): 
kartais mes mokame išmo-
kas, pavyzdžiui, pašalpas 

vaikams arba grąžiname pa-
jamų mokesčio permokas. Banko 

informacija mums reikalinga tam, kad 
galėtume pervesti pinigus. 

Draudimas nuo buitinių traumų (Óska eftir slysa-
tryggingu vegna heimilisstarfa): jei pažymėsite šį 
langelį, Socialinio draudimo prašysite draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų, įvykstančių atliekant bui-

ties darbus. Draudimo įmoka yra 550 ISK, kuri yra 
išskaičiuojama apskaičiuojant mokesčius. Daugiau 
informacijos apie draudimą ir draudimo laikotarpį 
rasite www.sjukra.is. Šio draudimo reikalauti gali tik 
gyvenantieji Islandijoje.

El. pašto adresas (Tölvupóstur) ir mobiliojo tele-
fono numeris (Farsími): mums gali reikėti su jumis 
susisiekti, todėl prašome nurodyti saco elektroninio 
pašto adresą ir telefono numerį. Mes siunčiame su 
jūsų mokesčių klausimais susijusią informaciją ir dėl to, 
kad žinotumėte, kada galite apskaičiuoti mokesčius.

Banko informacija

Elektroninio 
pašto adresas  
(Tölvupóstur)

Mobilusis telefonas 
(Farsími)

Draudimas nuo 
buitinių traumų  
(Óska eftir slysatryggingu  
vegna heimilisstarfa)



Dabar laikas mokesčių deklaracijai...3 Jūsų patogumui deklaraciją 
užpildome iš anksto. Kartais 

mes negauname infor-
macijos laiku, todėl ją turite 

įrašyti patys. Kartais informacija 
yra klaidinga, todėl ją turite ištaisyti. Suradę savo 
mokesčių deklaraciją, galite gauti supaprastintą 
versiją, jei gyvenote Islandijoje nuo mokestinių 

metų pradžios ir jūsų mokesčių deklaracijoje 
nėra klaidų ar trūkstamų duomenų. Tokiu atveju 
jums tereikia informaciją patikrinti. Jei yra klaidų 
ar trūksta informacijos, jūs turite atlikti patai-
sas. Jei informacija teisinga, spauskite mygtuką 
„Siųsti“ (Áfram), kol užbaigsite veiksmą. Kai 
pamatysite pranešimą „Skattframtal móttekið“, 
tai reiškia, kad savo darbą atlikote.

1.6 Gyvenimas Islandijoje ne visus metus
Jei Islandijoje negyvenote visus metus, 
turite mus informuoti, kada faktiškai 
gyvenote, nes tokia informacija reikalinga 
mokesčiams apskaičiuoti.

1.4 Įsigytas arba parduotas 
kilnojamasis turtas
Jei praėjusiais metais įsigijote 
arba pardavėte kilnojamąjį turtą, 
pavyzdžiui, automobilį, motociklą ar 
mobilųjį namelį, reikalinga informacija 
paprastai jau būna įrašyta. Kartais 
informacija būna neišsami, todėl jūs 
turite įrašyti trūkstamą informaciją, 
pavyzdžiui, kainą ar pirkėjo / pardavėjo 
asmens kodą.

Titulinis puslapis  
(Forsíða)

Pajamos   
(Tekjusíða)

Kapitalo pajamos 
(Fjármagnstekjur)

Turtas ir skolos  
(Eignir og skuldir)

Titulinis puslapis 
(Forsíða)

Kitas puslapis (Áfram)

Navigacija
Galite naviguoti tarp puslapių naudodami 
ekrano kairėje pusėje esantį meniu arba 
kiekvieno puslapio apačioje esančius grįžimo 
mygtuką „Til baka“, kad sugrįžtumėte į 
ankstesnį puslapį arba mygtuką „Áfram“, 
kad pereitumėte į kitą puslapį.



Informacija apie jūsų pajamas, turtą ir skolas 
yra privaloma4 Mokesčių deklaraciją sudaro keturi 

puslapiai. Pajamos, išskyrus kapitalo 
pajamas (pajamos iš palūkanų, kapitalo 

prieaugis, nuomos pajamos ir dividendai) 

yra antrajame puslapyje. Kapitalo pajamos 
yra trečiajame puslapyje, o turtas ir skolos – 
ketvirtajame (paskutiniajame) puslapyje.

Pajamos 
(Tekjusíða)

Suma turi būti jūsų bendrosios pajamos, t. y. neatskaičius pajamų mokesčio ir pensijų įmokų. 
Taigi, darbo užmokesčio suma greičiausiai bus didesnė, negu gauta į banko sąskaitą.

Įvairūs atskaitymai, įskaitant atskaitomas įmokas į pensijų fondus (Frádráttarbært 
iðgjald í lífeyrissjóð).

Informacija apie pajamas iš užsienio šaltinių, gautas jums gyvenant Islandijoje. Į tokias pajamas 
neįskaičiuojamos pajamos iš palūkanų, kapitalo prieaugis, dividendai ir nuomos pajamos. Jūs 
turite deklaruoti tik pajamas iš užsienio, kurias uždirbote gyvendami Islandijoje.

Informacija apie tai, kiek mokesčių išskaičiavo jūsų darbdavys iš pajamų šaltinio 
praėjusiais metais.

2.1 – Darbo užmokestis ir kitos su darbu susijusios pajamos

2.6 – Atskaitymai

2.8 – Pajamos iš užsienio

2.10 – Iš pajamų šaltinio išskaičiuoti mokesčiai

3.1 – Santaupos ir banko sąskaitos Islandijoje

Informacija apie taupomąsias sąskaitas Islandijoje; išskaitomas pajamų mokestis prie šaltinio 
(Staðgreiðsla), pajamos iš palūkanų (Vaxtatekjur) ir likutis metų pabaigoje (Eign í árslok).

Kapitalo 
pajamos  
(Fjármagns- 
tekjur)



4.1 – Nekilnojamasis turtas Islandijoje

4.3 – Automobiliai

5.2 – Hipotekos

5.5 – Kitos skolos ir palūkanos

Čia pateikiama informacija apie registruoto nekilnojamojo turto Islandijoje 
apskaičiuotą vertę praėjusių metų pabaigoje.

Automobilius reikia deklaruoti nurodant originalią įsigijimo kainą. Kaina yra automatiškai 
mažinama 10 proc. vertės, palyginti su praėjusių metų mokesčių deklaracija. Turite 
įrašyti pirkimo kainą, jei mokesčių deklaracijoje ji nėra įrašyta iš anksto.

Čia pateikiama informacija apie paimtas paskolas gyvenamojo nekilnojamojo turto 
asmeniniam naudojimui įsigyti ar statybai finansuoti.

Čia nurodomos paskolos, kurios neatitinka 5.2 straipsnyje išvardytų kriterijų.

Turtas ir 
skolos 
(Eignir og 
skuldir)

Sumokėta nuoma

Jei jūs nuomojatės kambarį, butą arba namą, kuriame gyvenate, privalote 
nurodyti informaciją apie sumokėtą nuomos mokestį (Greidd fjárhæð), 
savininko (Leigusali) vardą, pavardę ir asmens kodą (Kennitala) bei 
nuomojamo turto adresą (Staðsetning íbúðarhúsnæðis).



Jei reikia pagalbos,  
nedvejodami kreipkitės į mus

Telefonas  442 1414
framtal@skatturinn.is – www.skatturinn.is

Apskaičiuotus mokesčius galėsite matyti gegužės 
pabaigoje. Gali būti, kad esate skolingi mokesčių, t. y. 
tokiu atveju, jei išskaitomas mokestis buvo per mažas. 
Gali būti, kad sumokėjote per daug, tuomet permoka 
jums bus grąžinta, pervedant ją į jūsų banko sąskaitą, 
jei mums nurodėte savo banko informaciją.

Gali būti, kad jūs turėsite sumokėti įmoką į Pagyvenu-
sių piliečių statybos fondą (Gjald í Framkvæmdasjóð 
aldraðra) bei specialų mokestį Islandijos nacionalinio 
transliavimo tarnybai. 

(Útvarpsgjald). Abu mokesčiai išskaičiuojami apskai-
čiuojant mokesčius. Mokesčiai išskaičiuojami tuomet, 
kai pajamų mokesčių bazė viršija atitinkamą pajamų 
ribą ir buvimo šalyje trukmė yra ne mažiau kaip 183 
dienos per 12 mėnsesių laikotarpį.

Jei jūs mums nurodėte savo elektroninio pašto adresą, 
informuosime jus, kada galėsite matyti apskaičiuotus 
mokesčius interneto svetainėje www.skattur.is.

Kai viskas atlikta

Kodėl jūsų mokesčių deklaracijoje nėra paskolų?

Kartais mes negalime nustatyti, ar paskola atitinka 5.2 straipsnyje nustatytus kriterijus. Jei taip 
yra, turite paspausti „Sundurliðunarblað“ ir pasirinkti iš pateiktų variantų.

Šį informacinį lapelį galite rasti interneto svetainėje  www.skatturinn.is/filingtaxreturn

Baigiamieji veiksmai5

Jei ekrane tokio pranešimo nematote, mokesčių 
deklaracijos jūs nepateikėte.

Jei prisijungimui naudojote „Webkey“ 
raktą / slaptažodį, turite jį naudoti dar 
kartą ir vėl paspausti „Senda framtal“.

Ekrano kairėje pusėje esančiame 
meniu paspaudę „Villuprófun“, galite 

patikrinti klaidas. Jei klaidų nėra, 

pamatysite tekstą „Engin villa fannst“. 
Jei klaidų yra, galite su mumis susisiekti 
ir mes jums padėsime. 

Villur í framtalinu
Engin villa fannst

Paskutinis veiksmas, 
kurį turite atlikti – 
pateikti mokesčių 

deklaraciją  
(Senda framtal).


