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Fjársýslan

• Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála. Stofnunin 
veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og ríkisaðila og annast umsýslu fjármuna. 
Þá hefur hún yfirumsjón með bókhaldi og uppgjörum ríkissjóðs og tryggir tímanlegar 
og áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins

• Fjárreiðusvið Hlutverk sviðsins er meðal annars að sjá um rekstur og þróun 
á innheimtu og tekjukerfum ríkisins og greiðslustýringu fyrir ríkissjóð og stofnanir.



Stafrænt Ísland 
2020
Fjármál.Ísland.is

Veita góða þjónustu allan sólarhringinn

Stytta boðleiðir

Styrkja innheimtu og greiðsluferla

Hagræða og einfalda ferla við innheimtu 
og greiðslustýringu





Miðlun reikninga

Allir reikningar birtast á Island.is

Fyrirtæki móttaka XML í gegnum skeytamiðlun

Einstaklingar og lögaðilar geta óskað eftir prentun (áætlað um 5%)



Fjármál á Island.is



Staða þín við Ríkissjóð



Skoða reikning



Dags Tilefni 9



Hreyfingar á Island.is



Nýtt á Fjármál á Island.is



Greiða á Island.is

ARK
Reikningsnúmer

Kortanúmer (D/K)
Sjálfvirkt/Handvirkt

--------------------------
Greiðslufyrirmæli
Reikningur (PDF)

TBR – Orri

Skoða
Greiða

Fasi 2 – PSD2

Debet og Kreditkort

Bankareikningar



Greiða fyrir rafrænar umsóknir á island.is 

• Með rafrænu skilríki / Án rafrænna skilríkja

• Sakavottorð – maí

• Rafrænt ökuskírteini

• Þinglýsingar

• Umsóknir um veiðileyfi fyrir Fiskistofu

• Ríkislögreglustjóri (ökunám, samrit ökuskírteinis, o.fl.)

• 200-300 mismunandi tegundir umsókna verða innleiddar

• Þjónusta veitt eftir greiðslu



Veita umboð og aðgangsstýring

• Forsenda þess að fyrirtæki noti island.is

• Starfsmenn komast inn á island.is með sínu rafræna skilríki
o Valið á milli félags og/eða persónu

• Prókúruhafi byrjar á að veita sjálfum sér umboð

• Prókúruhafi veitir umboð frá sér persónulega
o Tengir sig þar við fyrirtækið /stofnun
o Gefur umboð

• Prókúruhafi skráir sig inná “Mínar síður“ með rafrænu skilríki /Íslykli
• Velur Umboðskerfi – undir „Minn aðgangur“ 

• Hakar við „Fyrirtæki /Stofnun“

• Smellir á „Leita í fyrirtækjaskrá“ > birtast fyrirtæki

• Skrá kennitölu þess sem á að fá umboð – nafn birtist

• Áfram > 



Veita umboð og aðgangsstýring 

• Flokkar > Ísland.is 

• Þjónusta > Mínar síður – minarsidur.island.is

• Velja Umboðshlutverk
o Allsherjarumboð: Pósthólf - Fjármál – Ökutæki o.fl.
o Pósthólf: Pósthólf
o Fjármálastjóri:  Allt undir Fjármálum
o Bókari: Staða-Hreyfingar-Greiðsluseðlar/kvittanir-Útsvar
o Launafulltrúi: Launagreiðendakröfur
o Gjaldkeri: Greiða (kemur síðar)

• Áfram > 

• Gildistími > Frá og Til

• Staðfesta



Veita umboð og aðgangsstýring 

• Sá sem fékk umboðið  - Mínar síður á island.is
• Innskrá í umboði > Fyrirtækið / Stofnunin
• Innskrá án umboð > Skoða sjálfan sig 

• Veitt umboð
• Eyða 
• Breyta
• Útrunnin

• Umboð sem þú hefur
• Útrunnin



Hnipp frá Island.is

Hnipp er tölvupóstur sem sendur er á móttakanda vegna reiknings, 
innheimtubréfa og annarra skjala

Sendur verður einn tölvupóstur á dag

Hægt að breyta netfangi og síma í stillingum



Hnipp frá Island.is
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