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Ríkisskattstjóri kynnir með orðsendingu þessari breytt
fyrir komulag við útsendingu staðgreiðsluskýrslna. Um
leið eru skila skyldir aðilar hvattir til þess að taka upp
rafræn skil og nýta það augljósa hagræði og
viðbótarkosti sem sú leið býður upp á.

Útsending á skýrslum 
Framvegis verða greiðendum send skýrsluform fyrir
mörg tímabil í einu og gildir það jafnt um skila greinar
staðgreiðslu og sundurliðanir. Eindagi er 15. næsta
mán að ar eða næsti virkur dagur þar á eftir beri hann
upp á laug ar dag, sunnudag eða helgidag.

Greiðendum er bent á að varðveita staðgreiðslu -
skýrsl    urnar með tryggilegum hætti þar sem þeir geta
ekki fengið nýja áritaða skýrslu glatist áður send stað -
greiðslu skýrsla. Óáritaðar staðgreiðsluskýrslur má þó
áfram nálgast hjá skattstjórum og innheimtu mönnum
ríkis sjóðs, sem eru Tollstjórinn í Reykjavík og sýslu -
menn utan Reykjavíkur.
Skilagrein stað greiðslu  skiptist í þrjá hluta, eintak inn-
heimtu manns, eintak greiðanda og ein tak gjaldkera.  

Eintak innheimtumanns er hin formlega skila skýrsla
sem staðfesta þarf með und ir ritun. Sé ósam  ræmi milli
eintaks inn   heimtu  manns og eintaks greið  anda gildir því
eintak inn heimtu manns.

Eintak greiðanda er afrit hans og á að vera sam hljóða
eintaki inn heimtu manns. 

Þegar staðgreiðsla er greidd í banka er nauðsynlegt
að fylla út ein tak gjaldkera, á það skal færa fjár hæð úr
reit A á eintaki inn heimtu manns. Ef
greitt er hjá inn heimtu manni eða sé
um að ræða núll skýrslu er ekki
nauð synlegt að fylla út eintak
gjaldkera. 

Skýrslur vegna leiðréttinga skal
senda beint til inn heimtu manns.
Sundurliðun á staðgreiðslu er nú
send út í einriti en um hana er fjallað
nánar á bakhlið.

Staðgreiðsla og tryggingagjald
Fyrirkomulag útsendinga og rafræn skil

www.rsk.is
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Skilagrein staðgreiðslu af launum
Eintak innheimtumanns

Kr.
Kennitala

Nafn - heimili - póststöð launagreiðanda

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

Greiðslutímabil

Dagsetning Undirskrift
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RSK 5.10

Til þess að skil teljist fullnægjandi verður eintak innheimtumanns að vera
útfyllt.

A Staðgreiðsla og trygginga-
gjald samtals (B+C+D)

B Staðgreiðsla af 
greiddum launum

C Staðgreiðsla af 
reiknuðu endurgjaldi

D Tryggingagjald

E Heildarfjárhæð
greiddra launa

F Reiknað endurgjald 
greiðanda

Engin laun greidd á tímabilinu

G Samtala til afstemmingar 
(A+B+C+D+E+F)

Rafræn skil
Sem fyrr segir er vakin athygli á rafrænum skilum á
stað greiðslu sem og virðisaukaskatti en þau eru greið -
end um tvímælalaust til mikils hagræðis. Auðvelt er að
sækja um rafræn skil á slóðinni rsk.is/vefskil. Skýrslu má
fylla út og skila á sömu slóð.

Einfaldast er þó að nýta sér launa kerfi sem bjóða upp
á rafræn skil stað greiðslu og trygg inga gjalds. Bókarar
og aðrir sem taka að sér mánaðarlegar launavinnslur
eru hvattir til að skila staðgreiðslu raf rænt. Þegar
mánaðarlegri launavinnslu lýkur er skýrsl an send úr
launakerfinu og þá stofnast krafa í vefbanka viðkom -
andi launagreiðanda. Sjá upplýs ing ar um launakerfi
sem bjóða upp á rafræn skil á bak hlið.

Ávinningurinn af rafrænum skilum er ótvíræður. Raf ræn
skil eru opin allan sólarhringinn. Þau spara tíma þar
sem hægt er að ganga samtímis frá skýrslu og greiðslu
í gegnum tölvu. Réttari skýrslugerð er tryggð þar sem
komið er í veg fyrir innra ósamræmi í skýrsl unni. Sendur
er tölvupóstur til áminningar um eindaga ásamt orð -
send ingum um breytingar og nýmæli. Auð veld ara er að
hafa yfirsýn því alltaf er hægt að nálgast yfir lit yfir fyrri
skil, stöðu þeirra á hverjum tíma og afrit af mót  töku -
kvitt unum. Þess utan eru rafræn skil um hverf is væn þar
sem pappír verður þar með óþarfur og kostn að ur við
þau minni. Þá er að vænta ýmis konar við bót ar  þjónustu
sem eingöngu verður aðgengileg á vefnum.

Á eindögum er sér stök símavakt í síma 563 1111. 
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á tölvupóstfangið stadgreidsla@rsk.is



Sundurliðunin hér að ofan er eingöngu send lögaðilum. Einungis eru árituð nöfn launamanna á fyrsta tímabil í hverri
útsendingu. Launagreiðendur eru hvattir til að taka ljósrit af sundurliðuninni til að eiga afrit í gögnum sínum.

Ef aðeins er um eigið reiknað endurgjald að ræða þarf ekki að skila sundurliðun. Gera skal grein fyrir reiknuðu endur -
gjaldi maka á sundurliðuninni, jafnvel þó ekki hafi verið um neina staðgreiðslu að ræða. Vakin er athygli á að ekki
skal draga iðgjald í lífeyrissjóð frá launafjárhæð sem færa skal í reit 9. Iðgjald launamanns í líf eyrissjóð skal færa í
reit 12 en iðgjaldið getur mest orðið 8%. Nánari skýringar á útfyllingu einstakra reita er að finna á bakhlið
sundurliðunarinnar.

Launakerfi sem bjóða upp á rafræn skil á staðgreiðslu og tryggingagjaldi
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Sundurliðun á staðgreiðslu opinberra gjalda RSK 5.06

EDDA

MV-LAUN

MICROSOFT NAVISION

Rafræn skil - enginn pappír!

ALLT  UM

rafræn skil
á rsk.is/vefskil


