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 Skattur á sölu á heitu vatni

Uppgjörstímabil

Rekstraraðili
Nafn rekstraraðila

Mánuðir GjalddagiÁr

Kennitala Lögheimilissveitarfélag

IV Undirskrift
Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og að hún er í samræmi við fyrirliggjandi gögn.

Dagsetning Undirskrift

Sala á heitu vatni

Leiðbeiningar

A  Sala á heitu vatni

B  Skattur af heitu vatni

C  Frádráttur

D  Álagning (F-G)

E Álag

F  Til greiðslu

A

Í reit A skal færa fjárhæð sölu á heitu vatni á uppgjörstímabilinu.

Ef miðað er við áætlaða sölu koma upplýsingar um hana í reitinn.

B
Í reit B skal færa fjárhæð skatts af sölu á heitu vatni.

C
Í reit C skal færa frádrátt vegna sannan lega töpuðum útistandandi  
kröfum eða ofgreiddum skatti af sölu á heitu vatni.

D
Í reit D skal færa mismun fjárhæða í reitum B og C.

E
Í reit E skal færa álag. Eftir gjalddaga reiknast álag á vangreiddan skatt.  
Álag skal vera 1% af þeirri fjárhæð sem vangreidd er fyrir hvern 
byrjaðan dag eftir gjalddaga, þó ekki hærri en 10%.

F
Í reit F skal færa fjárhæðir úr reitum D og E.

Skatturinn
Laugavegi 166
ÍS-105 Reykjavík 
ICELAND
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 Skattur á sölu á heitu vatni

Uppgjörstímabil

Rekstraraðili
Nafn rekstraraðila

Mánuðir GjalddagiÁr

Kennitala Lögheimilissveitarfélag

Dagsetning Undirskrift

Sala á heitu vatni

Leiðbeiningar

A  Sala á heitu vatni

B  Skattur af heitu vatni

C  Frádráttur

D  Álagning (F-G)

E Álag

F  Til greiðslu

Skatturinn
Laugavegi 166
ÍS-105 Reykjavík 
ICELAND

IV Undirskrift
Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og að hún er í samræmi við fyrirliggjandi gögn.

A

Í reit A skal færa fjárhæð sölu á heitu vatni á uppgjörstímabilinu.

Ef miðað er við áætlaða sölu koma upplýsingar um hana í reitinn.

B
Í reit B skal færa fjárhæð skatts af sölu á heitu vatni.

C
Í reit C skal færa frádrátt vegna sannan lega töpuðum útistandandi  
kröfum eða ofgreiddum skatti af sölu á heitu vatni.

D
Í reit D skal færa mismun fjárhæða í reitum B og C.

E
Í reit E skal færa álag. Eftir gjalddaga reiknast álag á vangreiddan skatt.  
Álag skal vera 1% af þeirri fjárhæð sem vangreidd er fyrir hvern 
byrjaðan dag eftir gjalddaga, þó ekki hærri en 10%.

F
Í reit F skal færa fjárhæðir úr reitum D og E.
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