
Upplýsingar um framteljanda
0010 Framtalið berist
Framtalinu skal skila rafrænt á vefnum skattur.is eða í undan-
tekningartilvikum á pappír á starfsstöð ríkisskattstjóra.

0020 Kennitala
Kennitala framteljanda þarf að koma fram á öllum blað síðum 
framtalsins og auk þess á framhaldsblöð um.

0030 Sveitarfélag
Hér skal færa nafn og númer þess sveitarfélags, þar sem 
framteljandi átti lögheimili hinn 31. desember 2016.

0040 Nafn - póstfang
Hér skal færa nafn framteljanda, hvort heldur um er að ræða 
ein stakl ing með atvinnurekstur eða lögaðila. Hér skal einn ig 
færa lög heimili framteljanda þann 31. desember síð astliðinn 
og í næstu línu færist póstnúmer og póst stöð.

Hver annast framtalsgerð
0110 - 0130 Framtal unnið af
Merkt er í reitina eftir því hver hefur annast framtalsgerð.
•	 Ef	framtal	hefur	verið	unnið	af	löggiltum	endur	skoðanda	

er merkt í reit 0110.
•	 Ef	framtal	hefur	verið	unnið	af	utanaðkomandi	bókara	

eða skoðunarmanni er merkt í reit 0115.
•	 Ef	framtal	hefur	verið	unnið	af	aðkeyptum	verk	taka,	 

öðr um en löggiltum endurskoðanda, utan að  komandi 
bók ara eða skoðunarmanni, er merkt í reit 0120.

•	 Ef	framtal	hefur	verið	unnið	af	eiganda,	starfs	manni	eða	
öðrum, er merkt í reit 0130.

0138  Kennitala sendanda vef-framtals
Hér skal skrá kennitölu þess aðila sem annast framtalsgerð-
ina / skilar inn framtalinu. Ef um er að ræða endurskoðunar-
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Reitir 0010 til 0040 á framtalinu eru fyrirfram útfylltir í vefframtalinu með upplýsingum sem liggja fyrir hjá skatt-
yfi r völdum. Sé notað pappírseyðublað sem ekki er fyrirfram áprentað, verður að færa inn viðeig andi upp lýs ing ar.
Nánari leið bein ingar varð andi útfyllingu þessara reita, þegar um er að ræða skatt aðila sem ekki ber sjálfstæða 
skattskyldu, er að finna í kafl an um Samrekstraraðilar á bls. 12. Í þessum kafla er jafnframt merkt í viðeigandi reit 
eftir því hver annast framtalsgerð og hver teg und áritunar er á árs reikning.

Upplýsingar um framteljanda 
- Hver annast framtalsgerð

stofu eða bókhaldsstofu skal skrá kennitölu stofunnar, en 
annars kennitölu þess einstaklings sem skilar inn framtalinu.

Ársreikningur áritaður af 
skoðunarmanni 
0135 Ársreikningur áritaður af skoðunar manni
Sé ársreikningur áritaður af skoðunarmanni, en ekki af lög-
giltum endurskoðanda, er merkt í þennan reit. Ef áritun á 
ársreikning er hins vegar gerð af löggiltum endurskoð anda  
er merkt í einn af reitum 0140 til 0180.

Áritun löggilts 
endurskoð anda á ársreikning
0140 - 0190 Áritun löggilts endurskoðanda  

á ársreikning
Hér er merkt í viðeigandi reit, eftir því hver áritun löggilts end -
urskoðanda er á ársreikninginn, sem framtalsskil byggj ast á.

•	 Ef	áritun	er	án	fyrirvara	er	merkt	í	reit	0140.
•	 Ef	áritun	er	með	fyrirvara	er	merkt	í	reit	0150.
•	 Ef	áritun	er	án	álits	er	merkt	í	reit	0160.
•	 Ef	áritun	er	neikvæð	er	merkt	í	reit	0170.
•	 Ef	endurskoðun	hefur	ekki	verið	framkvæmd	er	merkt	 

í reit 0180.
•	 Ef	ársreikningur	er	ekki	gerður	af	löggiltum	 

end ur skoð anda  er merkt í reit 0190.

Fjársýsluskattsskylda
Haka skal við í reit 0290 ef framteljandi er skattskyldur til 
fjársýsluskatts skv. lögum nr. 165/2011.
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0200

Dagsetning og undirskrift Dagsetning og undirskrift

09900990

Bls. 1 af 8RSK 1.04     2-11-2016

Samrekstraraðilar, skipting tekna, eigna o.fl. Framhaldsblað  RSK 4.140060

Kennitala Reiknað endurgjald Hluti af 
hreinum tekjum/tapi

Hluti af 
hreinni eign/skuld

Hluti af staðgreiðslu skatts 
af fjármagnstekjum

+
-

+
-* *

0295

Hrein eign

Hreinar tekjur

Arðstekjur sameignarfélags

0900

0910

0920

0980

0981

Jöfnunarverðmæti hlutabréfa

Álagningargrunnur gjalda og fleira

0730

0730

0730

0730

0740

0740

0740

0740

0720

0720

0720

0720

0700

0700

0700

0700

Kennitala 0020

0210Leiðrétt atvinnugrein, númerNúmer atvinnugreinar

Tegund rekstrar

Aðal atvinnugrein, heiti

0230 Einstaklingur
með rekstur

0240 Skattskyldur 
lögaðili

0290 Framteljandi er skattskyldur
til fjársýsluskatts

Fjöldi ársverka hjá
framteljanda

0250 Samrekstur, 
ekki sjálfstæður 
skattaðili

Óskattskyldur 
aðili/Takmörkuð 
skattskylda

0260

Framtal unnið af

0110

0130

0135Öðrum aðkeyptum
verktaka

0120

0115 Eiganda/
starfsmanni

Ársreikn. áritaður
af skoðunarmanni

Bókara/
skoðunarmanni

Löggiltum
endurskoðanda

Án endur-
skoðunar

0140

0150 Neikvæð 
áritun

0170

0180

Án 
álits

0160
0190 Ársreikningur 

ekki gerður
af löggiltum
endurskoðanda

Áritun löggilts endurskoðanda á ársreikning

Án 
fyrirvara
Með 
fyrirvara

Nafn - póstfang 0040

Sveitarfélagsnúmer0030Sveitarfélag

Framtalið berist 0010

0984

Athugasemdir
4433

Staðgreiðsla skatts af fjármagnstekjum

Af vöxtum
90109000

Af arði

Stofn til jöfnunargjalds alþjónustu

0930 0986

Yfirfæranlegt tap til næsta árs

0960

Það staðfestist að viðlögðum drengskap að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund.

Skattframtal rekstraraðila 2017
Allar fjárhæðir skal færa í heilum krónum

Stofn til tryggingagjalds utan
staðgreiðslu

0985

0220Aðal vsk.númer

Skuldir umfram eignir 

0970

Stofn til sérstaks fjársýsluskatts
0989

0710

0710

0710

0710

Stofn til tryggingagjalds í 
staðgreiðslu

Stofn til sérstaks skatts
á fjármálafyrirtæki

Stofn til fjársýsluskatts 
í staðgreiðslu

Stofn til fjársýsluskatts 
utan staðgreiðslu

0987

0988Rannsóknar- og þróunarkostnaður hjá 
nýsköpunarfyrirtæki skv. eyðublaði 4.21

U P P L Ý S I N G A R  U M  F R A M T E L J A N D A
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0200

Dagsetning og undirskrift Dagsetning og undirskrift

09900990

Bls. 1 af 8RSK 1.04     2-11-2016

Samrekstraraðilar, skipting tekna, eigna o.fl. Framhaldsblað  RSK 4.140060

Kennitala Reiknað endurgjald Hluti af 
hreinum tekjum/tapi

Hluti af 
hreinni eign/skuld

Hluti af staðgreiðslu skatts 
af fjármagnstekjum

+
-

+
-* *

0295

Hrein eign

Hreinar tekjur

Arðstekjur sameignarfélags

0900

0910

0920

0980

0981

Jöfnunarverðmæti hlutabréfa

Álagningargrunnur gjalda og fleira

0730

0730

0730

0730

0740

0740

0740

0740

0720

0720

0720

0720

0700

0700

0700

0700

Kennitala 0020

0210Leiðrétt atvinnugrein, númerNúmer atvinnugreinar

Tegund rekstrar

Aðal atvinnugrein, heiti

0230 Einstaklingur
með rekstur

0240 Skattskyldur 
lögaðili

0290 Framteljandi er skattskyldur
til fjársýsluskatts

Fjöldi ársverka hjá
framteljanda

0250 Samrekstur, 
ekki sjálfstæður 
skattaðili

Óskattskyldur 
aðili/Takmörkuð 
skattskylda

0260

Framtal unnið af

0110

0130

0135Öðrum aðkeyptum
verktaka

0120

0115 Eiganda/
starfsmanni

Ársreikn. áritaður
af skoðunarmanni

Bókara/
skoðunarmanni

Löggiltum
endurskoðanda

Án endur-
skoðunar

0140

0150 Neikvæð 
áritun

0170

0180

Án 
álits

0160
0190 Ársreikningur 

ekki gerður
af löggiltum
endurskoðanda

Áritun löggilts endurskoðanda á ársreikning

Án 
fyrirvara
Með 
fyrirvara

Nafn - póstfang 0040

Sveitarfélagsnúmer0030Sveitarfélag

Framtalið berist 0010

0984

Athugasemdir
4433

Staðgreiðsla skatts af fjármagnstekjum

Af vöxtum
90109000

Af arði

Stofn til jöfnunargjalds alþjónustu

0930 0986

Yfirfæranlegt tap til næsta árs

0960

Það staðfestist að viðlögðum drengskap að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund.

Skattframtal rekstraraðila 2017
Allar fjárhæðir skal færa í heilum krónum

Stofn til tryggingagjalds utan
staðgreiðslu

0985

0220Aðal vsk.númer

Skuldir umfram eignir 

0970

Stofn til sérstaks fjársýsluskatts
0989

0710

0710

0710

0710

Stofn til tryggingagjalds í 
staðgreiðslu

Stofn til sérstaks skatts
á fjármálafyrirtæki

Stofn til fjársýsluskatts 
í staðgreiðslu

Stofn til fjársýsluskatts 
utan staðgreiðslu

0987

0988Rannsóknar- og þróunarkostnaður hjá 
nýsköpunarfyrirtæki skv. eyðublaði 4.21

Í þennan kafla eru færðar upplýsingar um atvinnugrein, virðisaukaskattsnúmer og tegund/form rekstrar.
Reitir 0200 og 0220 eru fyrirfram útfylltir í vefframtalinu. Sé notað pappírseyðublað, sem ekki er fyrirfram ápren-
tað, skal færa viðeigandi upplýsingar í reitina.

0200 Aðal atvinnugrein, heiti og númer
Hér kemur fram nafn aðalatvinnugreinar og atvinnu grein  ar-
númer, samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Ís lands.

Ef notað er pappírseyðublað verður að færa inn heiti at vinnu-
greinar og atvinnugrein ar núm er, skv. atvinnu greina flokk un 
Hagstofu Ís lands, ÍSAT 2008.

0210 Leiðrétt atvinnugrein, númer
Ef fyrirfram útfyllt atvinnugreinarnúmer í reit 0200 er ekki rétt, 
skal hér skrá inn rétt atvinnugreinarnúmer skv. ÍSAT 2008.

0220 Aðal virðisaukaskattsnúmer
Hér er fyrirfram útfyllt virðisaukaskattsnúmer framteljanda. Ef 
hann er með fleiri en eitt númer, kemur hér fram það númer 
sem stærstur hluti veltunnar fellur undir.

Tegund rekstrar

Hér skal merkja við tegund þess rekstrar sem gerð er grein 
fyrir á framtalinu. Aðeins skal merkja í einn reit.

0230 Einstaklingur með rekstur
Ef framteljandi er einstaklingur sem stundar atvinnustarf semi 
á eigin ábyrgð og í eigin nafni, en ekki í nafni félags, þ.e. skatt-
skylda hans byggir á 1. gr. skattalaga, skal merkt í reit 0230.

0240 Skattskyldur lögaðili
Ef framteljandi er félag, sjóður eða stofnun sem skattskyld er 
skv. 2. gr. skattalaga, skal merkt í reit 0240.

Atvinnugreinarnúmer 
og virðisaukaskattsnúmer

0250 Samrekstur, ekki sjálfstæður skattaðili 
Ef um er að ræða rekstur tveggja eða fleiri einstaklinga eða 
lög aðila, þar sem ekki eru uppfyllt skilyrði fyrir sjálf stæðri skatt-
aðild, sbr. 3. mgr. 2. gr. skatta laga, skal merkt í reit 0250. 
Eignum og tekjum er skipt upp á milli sam rekstr ar  aðila og þær 
skattlagðar með öðrum eignum og tekjum þeirra. Ekki skal 
halda utan um yfirfæranlegt tap fyrri ára í reitum 4520 til 4610 
í framtali ósjálfstæðs skatt aðila, heldur er það gert í framtali 
hvers	 eiganda	 (samrekstraraðila)	 fyrir	 sig.	 Sjá nánar í kaflanum 
Samrekstraraðilar á bls. 12.

0260 Óskattskyldur aðili/Takmörkuð skattskylda 
Sé fram telj andi und an þeg inn skatt skyldu skv. 4. gr. skatta  laga 
eða beri hann tak mark aða skatt skyldu skv. 3. gr. sömu laga, 
skal merkt í reit 0260. Slík ir að il ar geta ekki skil að RSK 1.04 
á tölvu tæku  formi. Þeir skila þess í stað sérstöku skatt-
framtali fyrir óskattskylda lögaðila, RSK 1.06.

Fjöldi ársverka

0295 Fjöldi ársverka
Hér skal skrá fjölda ársverka hjá framteljanda og miða við 
neðangreinda skilgreiningu á ársverki.
Ársverk: Jafngildi vinnuframlags eins manns í fullu starfi í eitt 
ár. Vinna þeirra sem ekki störfuðu allt árið, vinna þeirra sem 
voru í hlutastarfi, óháð tímalengd, og vinna árstíðabundinna 
starfsmanna reiknast sem brot af ársverki. Til starfsmanna tel-
jast:

a. starfsmenn,
b.  eigendur og/eða framkvæmdastjórar sem starfa  

hjá félaginu.

Lærlingar eða iðnnemar sem eru í námi eða starfsþjálfun sam-
kvæmt samningi og starfa ekki gegn endurgjaldi teljast ekki til 
starfsmanna. Sama á við um starfsmenn sem eru í fæðingaror-
lofi og foreldraorlofi.

Atvinnugreinarnúmer, 
virðis auka skatts númer og tegund rekstrar

1 A T V I N N U G R E I N A R N Ú M E R  O . F L .
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Athugasemdir
Í	athugasemdakafla	á	forsíðu	framtalsins	(reitur	4433)	getur	framteljandi	komið	að	ýmsum	almennum	athuga
semd um sínum, ábendingum eða skýringum vegna framtalsins, meðfylgjandi ársreiknings eða annarra fylgi gagna.

Sundurliðun á reitum
1030, 1040, 1060, 1070, 3170, 3180, 3190, 3290, 4080, 4150, 4160, 
4382, 4384, 4390, 4391, 6080, 6092, 6110, 6122, 6136, 6150, 6164, 

6176, 6186, 6198, 6232, 7190, 0695 og 9621

Í sundurliðunartöflu á framhaldseyðublaðinu RSK 4.14 skal sýna sundurliðun á leið rétt ing um/fjárhæðum í reit-
um 1030, 1040, 1060, 1070, 3170, 3180, 3190, 3290, 4080, 4150, 4160, 4382, 4384, 4390, 4391, 6080, 6092, 
6110, 6122, 6136, 6150, 6164, 6176, 6186, 6198, 6232, 7190, 0695 og 9621. Sundur liða má fjárhæð í hverjum 
þessara reita í eins mörgum línum í töflunni og þörf er á. Fyrst kemur reitanúmer þess reits sem verið er að sun-
durliða	í	dálkinn	„Reitanúmer“	(t.d.	3170).	Í	dálkinn	„Upphæð“	færist	síðan	sundur	liðunarfjárhæðin	og	í	dálknum	
„Skýring“ er gerð grein fyrir hvers eðlis sundurliðunin er, þ.e. hvaða fjárhæð er um að ræða í hverju tilfelli.

1

Framhaldsblað   Skattframtal rekstraraðila 2017

Kennitala

0995

Dagsetning og undirskrift Dagsetning og undirskrift

0995

Nafn 0013

Samrekstraraðilar, skipting tekna, eigna o.fl.

Samtals flutt á RSK 1.04  

0700

0700

0700

0700

0700

0720

0720

0720

0730

0730

0730

0720

0720

0730

0730

0720

0720

0720

0730

0730

0730

0720

0720

0720

0730

0730

0730

0740

0740

0740

0740

0740

0740

0740

0740

0740

0740

0740

0710

0710

0710

0710

0710

0710

0700

0700

0700

0700

0700

0700

0710

0710

0710

0710

0710

  =

Kennitala Reiknað endurgjald Hluti af 
hreinum tekjum/tapi

+
-* Hluti af 

hreinni eign/skuld
Hluti af staðgreiðslu skatts 

af fjármagnstekjum*
+
-

Sundurliðun á reitum 1030, 1040, 1060, 1070, 3170, 3180, 3190, 3290, 4080, 4150, 4160, 4382, 4384, 4390, 4391, 6080, 6092, 6110, 6122, 
6136, 6150, 6164, 6176, 6186, 6198, 6232, 7190, 0695 og 9621

Reitanúmer Upphæð +/– Skýring
4403 4413 4423

RSK 4.14    2-11-2016

0028

0200

Dagsetning og undirskrift Dagsetning og undirskrift

09900990

Bls. 1 af 8RSK 1.04     2-11-2016

Samrekstraraðilar, skipting tekna, eigna o.fl. Framhaldsblað  RSK 4.140060

Kennitala Reiknað endurgjald Hluti af 
hreinum tekjum/tapi

Hluti af 
hreinni eign/skuld

Hluti af staðgreiðslu skatts 
af fjármagnstekjum

+
-

+
-* *

0295

Hrein eign

Hreinar tekjur

Arðstekjur sameignarfélags

0900

0910

0920

0980

0981

Jöfnunarverðmæti hlutabréfa

Álagningargrunnur gjalda og fleira

0730

0730

0730

0730

0740

0740

0740

0740

0720

0720

0720

0720

0700

0700

0700

0700

Kennitala 0020

0210Leiðrétt atvinnugrein, númerNúmer atvinnugreinar

Tegund rekstrar

Aðal atvinnugrein, heiti

0230 Einstaklingur
með rekstur

0240 Skattskyldur 
lögaðili

0290 Framteljandi er skattskyldur
til fjársýsluskatts

Fjöldi ársverka hjá
framteljanda

0250 Samrekstur, 
ekki sjálfstæður 
skattaðili

Óskattskyldur 
aðili/Takmörkuð 
skattskylda

0260

Framtal unnið af

0110

0130

0135Öðrum aðkeyptum
verktaka

0120

0115 Eiganda/
starfsmanni

Ársreikn. áritaður
af skoðunarmanni

Bókara/
skoðunarmanni

Löggiltum
endurskoðanda

Án endur-
skoðunar

0140

0150 Neikvæð 
áritun

0170

0180

Án 
álits

0160
0190 Ársreikningur 

ekki gerður
af löggiltum
endurskoðanda

Áritun löggilts endurskoðanda á ársreikning

Án 
fyrirvara
Með 
fyrirvara

Nafn - póstfang 0040

Sveitarfélagsnúmer0030Sveitarfélag

Framtalið berist 0010

0984

Athugasemdir
4433

Staðgreiðsla skatts af fjármagnstekjum

Af vöxtum
90109000

Af arði

Stofn til jöfnunargjalds alþjónustu

0930 0986

Yfirfæranlegt tap til næsta árs

0960

Það staðfestist að viðlögðum drengskap að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund.

Skattframtal rekstraraðila 2017
Allar fjárhæðir skal færa í heilum krónum

Stofn til tryggingagjalds utan
staðgreiðslu

0985

0220Aðal vsk.númer

Skuldir umfram eignir 

0970

Stofn til sérstaks fjársýsluskatts
0989

0710

0710

0710

0710

Stofn til tryggingagjalds í 
staðgreiðslu

Stofn til sérstaks skatts
á fjármálafyrirtæki

Stofn til fjársýsluskatts 
í staðgreiðslu

Stofn til fjársýsluskatts 
utan staðgreiðslu

0987

0988Rannsóknar- og þróunarkostnaður hjá 
nýsköpunarfyrirtæki skv. eyðublaði 4.21
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Fjárhæðir	fá	gildi	í	samræmi	við	formerki	(+	eða	)	sem	prentað	er	framan	við	reit.	Reitir	sem	geta	tekið	mismunandi	formerki	eru	merktir	með	
stjörnu.	Þegar	fjárhæð	í	reit,	sem	merktur	er	með	stjörnu,	á	að	vera	neikvæð	þarf	framteljandi	að	gefa	fjárhæðinni	mínus	formerki	(t.d.	12.345).

0700 Kennitala
Hér færast kennitölur þeirra samrekstraraðila sem standa  að 
rekstrinum.

0710 Reiknað endurgjald
Hér færist reiknað endurgjald hvers samrekstraraðila, að 
með töldu reiknuðu endurgjaldi maka og barna undir 16 ára 
aldri. Samtala reiknaðs endurgjalds í þess  um reitum á að 
vera jöfn reiknuðu endurgjaldi í reit 3080.

Reiknað endurgjald hvers samrekstraraðila færist í reit 24 á 
viðkomandi persónuframtali.

0720 Hluti af hreinum tekjum/tapi
Hreinar tekjur í reit 0900 eða Yfirfæranlegt tap til næsta árs í 
reit 0910 margfaldast með eignarhlutfalli hvers aðila fyrir sig 
og	 færist	 hér.	 Tekjur	 færast	 sem	 (+)	 plús	tala	 en	 tap	 færist	
sem	 ()	 mínustala.	 Samtala	 úr	 reit	um	 0720	 á	 að	 vera	 jöfn	
fjárhæð í reit 0900 eða 0910.

Einstaklingur sem ekki hefur annan rekstur með hönd um 
færir sinn hluta af hreinum tekjum í reit 62 á persónu fram tali. 
Yfirfæranlegt tap færist ekki á persónuframtal.
Hlutafélag, sameignarfélag sem er sjálfstæður skatt aðili, eða 
einstaklingur, sem jafnframt er með annan rekstur, telur fram 
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Skattframtal rekstraraðila 2017
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hlutdeild	sína	í	hreinum	tekjum	eða	tapi	af	sam	rekstri	(einum	
eða fleiri) í reitum 3680 og 4100 á rekstrar framtali sínu.

0730 Hluti af hreinni eign/skuld
Hrein eign í reit 0920 eða Skuldir umfram eignir í reit 0930 
margfaldast með eignarhlutfalli hvers aðila fyrir sig og færist 
hér.	 Eign	 færist	 sem	 (+)	 plústala	 en	 skuld	 færist	 sem	 ()	
mínustala. Samtala úr reitum 0730 á að vera jöfn fjárhæð í 
reit 0920 eða 0930.

Einstaklingur sem ekki hefur annan rekstur með hönd um færir 
sinn hluta af hreinni eign í reit 01 og sinn hluta af skuld um 
umfram eignir í reit 165 á persónuframtali.

Hlutafélag, sameignarfélag sem er sjálfstæður skatt aðili, eða 
einstaklingur, sem jafnframt er með annan rekstur, færir sinn 
hluta	af	hreinni	eign	eða	skuld	í	sam		rekstri	(einum	eða	fleiri)	í	
reiti 5050 og 7080 á rekstrarframtali sínu.

0740 Hluti af staðgreiðslu skatts af fjármagnstekjum
Samtala staðgreiðslu skatts af fjármagnstekjum í reitum 9000 
og 9010 margfaldast með eignarhlutfalli hvers aðila fyrir sig 
og færist hér. Samtala úr reitum 0740 á að vera jöfn samtölu 
fjárhæða í reit um 9000 og 9010.

Samrekstraraðilar

1

Sé RSK 1.04 fyllt út fyrir sameignarfélag sem ekki er sjálfstæður skattaðili eða fyrir samrekstur, skal hér færa 
upp lýsingar um hvern eiganda fyrir sig, þ.e. kennitölu hans, reiknað endurgjald, hlutdeild í tekjum/tapi og eign-
um/skuldum og hlutdeild í staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts. Séu eigendur fleiri en rúmast á RSK 1.04 skal 
nota framhaldsblað RSK 4.14 og merkja í reit 0060.

Í reit 0020 skal færa kennitölu samrekstrarins, ef slík kennitala er fyrir hendi. Ef samreksturinn hefur ekki eigin 
kenni tölu, skal notuð kennitala þess eiganda sem skráður er fyrir virðisaukaskattsnúmeri rekstrarins. Ef ekki er 
skráð virðis auka skatts númer vegna samrekstrarins, skal notuð kennitala þess eiganda sem er á launagreið-
enda skrá vegna þessa rekstrar. Eigi ekkert af framan greindu  við, þurfa eigendur að koma sér saman um hver 
þeirra skuli verða fyrirsvarsmaður rekstrarins og skila RSK 1.04 á kennitölu hans.

Ekki skal halda utan um yfirfæranlegt tap fyrri ára í reitum 4520 til 4610 í framtali ósjálfstæðs skatt aðila, heldur 
er	það	gert	í	framtali	hvers	eiganda	(samrekstraraðila)	fyrir	sig.

Sjá einnig kaflann um Skil aðila sem ekki bera sjálfstæða skattskyldu á RSK 1.04 á bls. 4.

Athugið! Aðeins skal færa í þessa töflu ef um rekstur í eigu tveggja eða fleiri aðila er að ræða.

S A M R E K S T R A R A Ð I L A R
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Í þessum kafla koma fram upplýsingar um þá staðgreiðslu skatts af fjármagnstekjum, sem dregin hefur verið af fjármagns-
tekj um framteljanda á árinu.

9000 Af arði
Í þennan reit kemur sú fjárhæð sem framteljandi hefur greitt  
í staðgreiðslu af arðstekjum sínum á árinu.

9010 Af vöxtum
Í þennan reit kemur sú fjárhæð sem framteljandi hefur greitt  
í staðgreiðslu af vaxtatekjum sínum á árinu.

0900 Hreinar tekjur
Reynist	niðurstöðutala	rekstrarins	í	reit	4990	já	kvæð	(þ.e.	ef	
tekjur eru hærri en gjöld), þá skal sú tala færð í þennan reit 
og myndar hún þannig álagningargrunn tekjuskatts.

0910 Yfirfæranlegt tap til næsta árs
Ef niðurstöðutala rekstrarins í reit 4990 reynist neikvæð 
(þ.e.	ef	gjöld	eru	hærri	en	tekjur),	þá	skal	sú	tala,	án	mínus
formerkisins, færð í þennan reit.

0920 Hrein eign
Reynist	niðurstöðutala	efnahags	 í	 reit	7990	 jákvæð	 (þ.e.	ef	
eignir eru meiri en skuldir), þá skal sú tala færð í þennan reit.

0930 Skuldir umfram eignir
Ef	niðurstöðutala	efnahags	í	reit	7990	reynist	neikvæð	(þ.e.	
ef skuldir eru meiri en eignir), þá skal sú tala, án mínus for-
mer kisins, færð í þennan reit.

0960 Jöfnunarverðmæti hlutabréfa
Hér færist útreiknað jöfnunarverðmæti hlutabréfa, sbr. 3. 
mgr. 18. gr. skattalaga.

0970 Arðstekjur sameignarfélags 
Hér skulu þeir lögaðilar er greinir í 3., 4. og 5. tölul. 1. mgr. 2. gr. 
skattalaga	 (sameignarfélög	o.fl.)	 færa	 fenginn	arð	skv.	4.	 tölul.	
Cliðar	7.	gr.	 sömu	 laga.	Þessi	 arður	 skattleggst	 í	 20%	skatt
þrepi. Sömu fjárhæð skal færa í reit 4115, en þar kemur hún til 
lækkunar á tekjum sem fara í almennt skatt þrep skv. reit 4990.

0980 Stofn til tryggingagjalds í staðgreiðslu
Hér færist stofn til tryggingagjalds í staðgreiðslu, þ.e.  
fjár hæðir í reitum 9625 og 9715 á bls. 6.

0981 Stofn til tryggingagjalds utan staðgreiðslu
Hér færist stofn til tryggingagjalds utan staðgreiðslu, þ.e. 
fjár hæðin í reit 9650 á bls. 6.

0984 og 0986 Stofnar til fjársýsluskatts. 
Hér færast stofnar til fjársýsluskatts, þ.e. fjárhæðir í reitum 
0986 og 9735 á bls. 6.

Hér færist álagningargrunnur gjalda, þ.e. tekjuskatts, tryggingagjalds og fleira. Einnig færist hér út reikn að jöfnunar-
verðmæti hlutabréfa. Ekki er nægjanlegt að fylla eingöngu út þennan kafla framtalsins. Ljúka þarf útfyllingu alls 
framtalsins, eftir því sem við á.

Álagningargrunnur gjalda o.fl.

Staðgreiðsla skatts af fjármagns tekjum

0985 Stofn til jöfnunargjalds alþjónustu
Hér færist stofn til jöfnunargjalds alþjónustu, sem lagt er á  
fjar skipta fyrirtæki skv. 22. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti. 
Jöfn unar gjald er lagt á fjarskiptafyrirtæki sem starfrækja fjar-
skiptanet eða þjónustu í hlutfalli við bókfærða veltu þess arar 
starfsemi. Með bókfærðri veltu er átt við rekstrar tekjur sem fjar-
skipta fyrirtæki hefur af umræddri starfsemi hér á landi.

0987 Stofn til sérstaks skatts á fjármálafyrirtæki
Skv. lögum nr. 155/2010 er lagður sérstakur 0,376% skattur á 
fjár málafyrirtæki sem hafa fengið starfsleyfi sem viðskipta banki, 
sparisjóður eða lánafyrirtæki, og aðra aðila sem hafa fengið 
leyfi til að taka við innlánum. Stofn til þessa sérstaka skatts er 
heildar skuldir skattskylds aðila í lok tekjuárs skv. 75. gr. laga 
nr. 90/2003, umfram 50 milljarða kr. Heildarskuldir eru skuldir 
eins	og	þær	eru	tilgreindar	á	skatt	framtali	fjármálafyrirtækja	(í	reit	
6990) með nauðsynlegum leið rétt ingum á skattframtali til sam-
ræmis við ákvæði skattalaga. Um er að ræða leiðréttingar vegna 
ófrádráttar bærs arðs í reit 7110, eftirlauna skuldbindinga í reit 
7120, tekjuskattsskuldbindinga í reit 7130 og ófrádráttarbærra 
gjalda/tekjuskatts í reit 7140 eða reit 7190.

0988 Rannsóknar- og þróunarkostnaður hjá 
nýsköpunarfyrirtæki

Skv. lögum nr. 152/2009 er nýsköpunarfélögum, sem hlotið hafa 
sérstaka staðfestingu hjá Rannís, heimilt að draga frá tekju skatti 
ákveðna fjárhæð vegna rannsóknar- og þróunar kostnaðar. Ef 
frádrátturinn er hærri en greiddur tekjuskattur, er mismunurinn 
greiddur út. Gera skal grein fyrir útreikningi þessa frádráttar á 
eyðublaði RSK 4.21 með framtalinu.

0989 Stofn til sérstaks fjársýsluskatts
Sérstakur fjársýsluskattur er 6% viðbótar tekjuskattur á tekju-
skattsstofn umfram 1.000.000.000 kr. hjá aðilum sem greiða 
fjársýsluskatt.
Við álagningu sérstaks fjársýsluskatts er ekki tekið tillit 
til samsköttunar og yfirfæranlegs taps. Hér skal því færa 
fjárhæð tekjuskattsstofns umfram 1.000.000.000 kr., þar sem 
ekki er tekið tillit til yfirfæranlegs taps eða samsköttunar.
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