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Nánari upplýsingar veita Þjónustusvið ríkisskattstjóra í síma 563-1100 og skattstjórar um land allt

Svör við helstu tæknilegum spurningum

varðandi rafæn skil má finna á slóðinni rsk.is/vefskil

Á gjalddögum er sérstök símavakt í síma 563 1111

Einnig er hægt að senda fyrirspurnir 

á tölvupóstfangið vefskil@rsk.is

Auk annarra kosta eru rafræn skil að sjálfsögðu
mjög umhverfisvæn.  Á næstunni er að vænta ýmis
konar viðbótarþjónustu sem eingöngu verður að-
gengileg á vefnum.  

Hægt er að skila virðisaukaskattsskýrslum með
rafrænum hætti beint úr vefbönkum Glitnis, Lands-
bankans og Sparisjóðanna. Í netbanka Glitnis hf.
er einnig hægt að sækja um rafræn skil og verða
þau þá virk samtímis. Þá er hægt að skila virðis-
aukaskattsskýrslum með rafrænum hætti úr ein-
stökum bókhaldskerfum.  

Ýmis fróðleikur um rafræn skil er að finna á slóðinni
rsk.is/vefskil undir liðnum Spurt og svarað. Þar er
einnig hægt að senda ríkisskattstjóra fyrirspurnir
varðandi rafræn skil.  Leiðbeiningar um rafræn skil
á virðisaukaskatt má finna á vef ríkisskattstjóra
undir liðnum Bæklingar og eyðublöð.  

Ríkisskattstjóri vill með þessari orðsendingu kynna
rafræn skil á virðisaukaskattsskýrslum en þau eru
greiðendum tvímælalaust til mikils hægðarauka. 

Auðvelt er að sækja um rafræn skil á vef ríkisskatt-
stjóra undir slóðinni rsk.is/vefskil. Skýrslugerð og
skýrsluskil fara fram á sama stað.  

Ávinningur af notkun á rafrænum skilum er ótví-
ræður.  Rafræn skil eru opin allan sólarhringinn.
Þau spara tíma þar sem hægt er samtímis að
ganga frá skilum á skýrslu og greiðslu í gegnum
tölvu. Réttari skýrslugerð er tryggð enda komið í
veg fyrir innra ósamræmi í skýrslunni.  Sendur er
tölvupóstur til áminningar þegar líða tekur að
næsta gjalddaga og í honum koma einnig fram
ýmsar aðrar nauðsynlegar upplýsingar um breyt-
ingar og nýmæli. Auðvelt er að hafa yfirsýn því
alltaf er hægt að nálgast yfirlit yfir fyrri skil, stöðu
þeirra á hverjum tíma og afrit af móttökukvittunum.

Rafræn skil á virðisaukaskatti
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