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Auglýsing um drög að matsáætlun
Verkefnastofa Borgarlínu kynnir drög að matsáætlun vegna fyrstu lotu Borgarlínunnar, 
Ártúnshöfði – Hamraborg.
Í drögunum er m.a. gert grein fyrir:
-  Forsendum og markmiðum Borgarlínu
-  Framkvæmdum vegna Borgarlínu og tillögu að stöðvum
-  Hvernig staðið verður að vinnu vegna mats á umhverfisáhrifum
-  Umhverfisþáttum sem kunna að verða fyrir áhrifum
-  Gögnum og rannsóknum sem lögð verða til grundvallar matinu

Drögin eru aðgengileg á vefsíðu Borgarlínunnar, www.borgarlinan.is. Þar er einnig vefsjá um 
verkefnið og matsáætlunina. Þar er jafnframt hægt að koma á framfæri ábendingum og 
merkja þær á kort.

Þau sem vilja koma á framfæri ábendingum um verkefnið og umhverfismatsvinnu skulu 
senda skriflegar athugasemdir eða ábendingar um drög að matsáætlun á netfangið 
borgarlinan@borgarlinan.is eða Borgarlínan, Hamraborg 9, 200 Kópavogur. Jafnframt er 
hægt að senda ábendingar í vefsjánni.
Verkefnastofa hvetur alla til að kynna sér verkefnið og koma á framfæri ábendingum um 
framkvæmdina.
Frestur til að senda inn ábendingar er til 9. júní n.k. 

Ríkisskattstjóri
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

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 2020, virðisaukaskatt-
ur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. maí 2020 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í eindaga 
til og með 15. maí 2020, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum 
launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, bifreiðagjaldi, úrvinnslu-
gjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af 
ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, 
jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa 
markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysatrygg-
ingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á ógreiddan fjár-
magnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýsluskattur, sérstakur 
skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur. 

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 25.000 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.500 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 fyrirvara, 
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. maí 2020

capacent.is

Við finnum rétta 
einstaklinginn í starfið

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Um er að ræða  629,4 m2 skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Bjarnarbraut 8, Borgarnesi.

Eignin skiptist í tvö skrifstofurými, annars vegar 361,8 m2 
og hins vegar 267,6 m2. Samtals 629,4 m2. Gengið er inn 
um bjarta tengibyggingu sem er í sameign.

Gott aðgengi er að húsinu og rúmgóð steypt bílastæði 
fylgja en stæðin eru ekki sérmerkt.

Frekari upplýsingar um eignina má finna á heimasíðu 
Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is.

Verð: 112 mkr.

BJARNARBRAUT 8, BORGARNESI – 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Tryggvagata og Naustin. Endurgerð 2020-2021 - 
Eftirlit, útboð nr. 14870. 

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

 
 
 
 

 

__________ Útboð ___________ 
 
Húsfélagið Ljósheimar 2-6 óska eftir tilboðum í verkið: 

 
Utanhússframkvæmdir 2020 

Helstar magntölur eru: 
 

Glerskipti    216   m2 
Glerlistar                2000   m 
Málun                    4470    m 

 

Útboðsgögnin verða afhent á rafrænu formi endur-
gjaldslaust hjá Hnit verkfræðistofu. Hafa skal samband 
við póstfang olijo@hnit.is frá og með mánudeginum 18. 
maí n.k. 

Tilboðum skal skila til skrifstofu Hnit verkfræðistofu hf., 
Háaleitisbraut 58-60, fyrir föstudaginn 29. Maí  2020 
klukkan 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og 
tíma.  Verklok eru 15. september 2020. 
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