
Beiðni um endurgreiðslu 
virðisaukaskatts

vegna kaupa sveitarfélags 
eða ríkisstofnunar á þjónustu

Sveitarfélag/ríkisstofnun
Nafn sveitarfélags/ríkisstofnunar

Heimilisfang

Netfang

Póstnúmer og póststöð

Kennitala

Tímabil
Mánuðir Ár

 Tegund þjónustu

1. Sorphreinsun

2. Ræsting

3. Snjómokstur og hálkueyðing

4. Björgunarstörf og öryggisgæsla

5. Þjónusta sérfræðinga

6. Samræmd neyðarsímsvörun

 Samtals

Þjónusta

Heildarfjárhæð reikninga
með virðisaukaskatti Virðisaukaskattur

Endurgreiða skal ríki, sveitarfélögum og stofnunum þeirra virðisaukaskatt sem þau hafa greitt við kaup á eftirtalinni þjónustu:

1. Sorphreinsun, þ.e. söfnun, flutningi, urðun og eyðingu sorps og annars úrgangs, þar með talið brota málma. 
Virðisaukaskattur vegna endurvinnslu fellur ekki hér undir. Ákvæði þetta tekur einnig til leigu eða kaupa á sorpgámum 
vegna staðbundinnar sorphirðu.

2. Ræstingu.
3. Snjómokstri og snjó- og hálkueyðingu með salti eða sandi.
4. Björgunarstörfum og öryggisgæslu vegna náttúruhamfara og almannavarna.
5. Þjónustu verkfræðinga, tæknifræðinga, arkitekta, lögfræðinga, löggiltra endurskoðenda, tölv unar fræð inga og annarra 

sérfræðinga er almennt þjóna atvinnulífinu og lokið hafa háskólanámi eða sam bærilegu langskólanámi eða starfa 
sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita sambærilega þjónustu.

6. Þjónustu vaktstöðva vegna samræmdrar neyðarsímsvörunar.

Uppgjörstímabil vegna endurgreiðslu er tveir mánuðir; janúar og febrúar, mars og apríl, maí og júní, júlí og ágúst, 
september og október, nóvember og desember.

Skiladagur er 1. dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.

Endurgreiðslubeiðni skal skila til Skattsins.

Dagsetning Undirskrift

Frumrit, eintak Skattsins

VSK-númer

Með beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts skal fylgja hreyfingalisti yfir þá reikninga sem liggja til grundvallar umsóknarinnar.

Mikilvægt er að allir reitir séu útfylltir, ella kann beiðni að verða hafnað á grundvelli formgalla.
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