Álagning fasteignagjalda í Mosfellsbæ 2006
Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur ákveðið að álagning fasteignagjalda 2006 verði sem hér segir:

Fasteignaskattur, skattflokkur A
(Íbúðarhús og sumarbústaðir, ásamt lóðum,
erfðafestulönd og jarðeignir sem eingöngu eru nýttar til
landbúnaðar, mannvirki og útihús á bújörðum.)

0,265% af fasteignamati

Fasteignaskattur, skattflokkur B
(Sjúkra- og heilbrigðisstofnanir, skólar, íþróttahús o.fl.
sbr. reglugerð um fasteignaskatt nr. 1160/2005.)

0,44% af fasteignamati

Fasteignaskattur, skattflokkur C
(Aðrar fasteignir en falla undir A og B flokk
t.d. verslanir, iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði)

1,2% af fasteignamati

Vatnsgjald

0,12% af fasteignamati

Holræsagjald

0,15% af fasteignamati húss

Sorphirðu- og sorpeyðingargjald

9.700 á íbúð
9.700 fyrir aukasorpílát

Leiga fyrir íbúðarhúsalóðir

0,4% af fasteignamati lóðar

Leiga fyrir atvinnuhúsalóðir

1% af fasteignamati lóðar

Á forsíðu þessa seðils eru tilgreindir gjalddagar fasteignagjalda. Séu gjöldin eigi greidd innan
mánaðar frá gjalddaga reiknast dráttarvextir af því sem gjaldfallið er. Vanskil valda því að gjöldin falla
öll í eindaga. Greiðslu má inna af hendi með útsendum greiðsluseðlum; með innborgun á
tékkareikning bæjarins 549-26-2200 og með boðgreiðslum VISA og EURO. Nánari upplýsingar fást í
Þjónustuveri Mosfellsbæjar í síma 525-6700.
Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega
Bæjarstjórn hefur samþykkt að heimila lækkun á fasteignaskatti og holræsagjaldi til tekjulágra elliog örorkulífeyrisþega sem búa í eigin íbúð. Sækja þarf um lækkun á eyðublaði sem fylgir hér að neðan
sem sendist Bæjarskrifstofu, ásamt afriti af skattframtali 2006 vegna tekna 2005.
Tekjumörk eru sem hér segir:
Tekjur einstaklinga 2005:
afsláttur
frá
til
100%
0
1.399.999
80%
1.400.000
1.526.999
60%
1.527.000
1.652.999
40%
1.653.000
1.778.999
20%
1.779.000
1.905.000

Tekjur hjóna 2005:
afsláttur
frá
100%
0
80%
2.032.000
60%
2.215.000
40%
2.397.000
20%
2.580.000

til
2.031.999
2.214.999
2.396.999
2.579.999
2.763.000

Klippið hér: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Umsókn um lækkun fasteignaskatts og holræsagjalds
Undirritaður, elli- og/eða örorkulífeyrisþegi, sæki hér með um lækkun fasteignaskatts og holræsagjalds
af íbúð minni að_____________________________
Tekjur einstaklings/hjóna 2005 voru kr. ______________ samkvæmt meðf. skattframtali.
Nafn: ___________________________________ Kennit.:_______________________

