
V Kaupendur hráefnis/efnivöru samkvæmt lið II

Kennitala Nafn Skírteinisnúmer Gildistími skírteinis (gildir til)

Endurgreiðsluskýrsla vörugjalds
vegna innflutts hráefnis/efnivöru sem hefur verið selt framleiðendum

eða notað í eigin framleiðslu, sbr. 16. gr. reglugerðar nr. 436/1998

II Innflutt hráefni/efnivara, selt til framleiðanda á uppgjörstímabilinu

I Rekstraraðili
Kennitala – nafn – póstfang Uppgjörstímabil Skiladagur

Gjalddagi

Vöruheiti

Eintak ríkisskattstjóra

Tollskrárnúmer

1

2

3

4

Gjaldstofn (magn)

5

6

7

8

Gjaldflokkur (kr./%) Gjaldstofn (verð)

9

10

11

12

Fjárhæð vörugjalds

13

14

15

16

17

18

Fært af meðfylgjandi framhaldsblaði/blöðum (RSK 11.03): 

Vörugjald til endurgreiðslu samkvæmt þessum lið samtals: 

IV Vörugjald til endurgreiðslu alls

Vörugjald af innfluttu seldu hráefni/efnivöru samtals

Vörugjald af innfluttu notuðu hráefni/efnivöru samtals

Vörugjald til endurgreiðslu samtals

Frá reit: 18

Frá reit: 36

III Innflutt hráefni/efnivara, notað í eigin framleiðslu á uppgjörstímabilinu

Vöruheiti

Skírteinisnúmer Gildistími skírteinis (gildir til)

37

38

39

Tollskrárnúmer

19

20

21

22

Gjaldflokkur  (kr./%) Gjaldstofn (magn)

23

24

25

26

Gjaldstofn (verð)

27

28

29

30

Fjárhæð vörugjalds

31

32

33

34

35

36

Dagsetning Undirskrift

Skýrslu þessari skal skila til ríkisskattstjóra eigi síðar en 15 dögum fyrir gjalddaga uppgjörstímabils.

Fært af meðfylgjandi framhaldsblaði/blöðum (RSK 11.03):

Vörugjald til endurgreiðslu samkvæmt þessum lið samtals: 

Fylgir framhaldsblað/blöð  (RSK 11.03) vegna þessa liðar?       Já           Nei

Ath. – Ef um er að ræða fastan kaupendahóp nægir að skila yfirliti samkvæmt 3. málsl. 3. mgr. 16. gr. reglugerðar nr. 436/1998 (RSK 11.04) og 

þarf þá ekki að fylla út þennan lið. Bætist kaupandi/kaupendur tilfallandi við það yfirlit skal þó gera grein fyrir honum/þeim hér og merkja við hér: 

     Viðbót við yfirlit. Sé um að ræða fasta viðbót skal hins vegar notast við RSK 11.04.
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