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Til launagreiðenda
Orðsending nr. 3/2008

F E B R Ú A R

Einfölduð útgáfa af skattframtölum og leiðbeiningar um
útfyllingu fást nú á sjö erlendum tungumálum á
rsk.is/international. Þessi einfalda útgáfa skattframtals er
sérstaklega ætluð til að auðvelda þeim skattskil sem hafa
komið hingað til lands til að starfa tímabundið á síðustu
árum og hafa ekki íslensku að móðurmáli. 

Framtalsskil 2008
Þeir sem einungis hafa launatekjur og dvalið hafa á Íslandi
skemur en þrjú ár, geta valið um þrjár leiðir við framtalsskil
2008, þ.e.:

• að skila einfaldri útgáfu skattframtalsins RSK 1.13, sú
útgáfa er útfyllanleg á vefnum, en einungis hægt að
skila á pappír 

• að skila almennu skattframtali RSK 1.01,
hvort heldur er á pappír eða á vefnum í
gegnum þjónustusíðu á skattur.is.

• að skila RSK 1.10 sem er almenna
skattframtalið á ensku, einungis hægt að
skila á pappír

Önnur eyðublöð, svo sem fylgiskjöl skattfram -
tals, eru enn sem komið er einungis til á íslensku.

Einfölduð útgáfa af framtali – 
RSK 1.13
Ef velja á einföldu útgáfuna af skattframtalinu,
RSK 1.13, þá má sækja hana á ensku, rúss -
nesku, spænsku, kínversku, þýsku, frönsku eða
pólsku. Á bakhlið fram tals ins eru leiðbein ingar
um útfyllingu í einstaka reiti. Einfölduð útgáfa
skattframtalsins er útfyllanleg á netinu, en hvorki
er unnt að skila henni með rafrænum hætti né
vista hana á tölvu, heldur þarf að prenta hana út
og skila á pappír til skattstjóra.

Einfaldað skattframtal er ætlað fyrir ein -
staklinga sem dvalið hafa á Íslandi skemur en
þrjú ár og einungis hafa haft launatekjur hér á

landi og eiga ekki aðrar eignir en bankainnstæður eða
bifreiðar. Þeir sem eiga fasteignir, verðbréf eða hlutabréf
þurfa að skila hefðbundnu skatt framtali, RSK 1.01, og
sama á við um hjón með börn á framfæri, þau geta heldur
ekki skilað einfaldri útgáfu af skattframtali.

www.rsk.is/international

Ertu með erlenda
starfsmenn í vinnu?

Framtalsskil 2008

Þar sem margir launagreiðendur hafa leitað til ríkisskattstjóra til að afla
upplýsinga um framtals- og skattskil erlendra starfsmanna sinna, viljum við

koma á framfæri eftirfarandi: 



RSK 1.13 Skattframtal 2008



www.rsk.is/international

Launagreiðendur sem þess óska geta
fengið send framtöl fyrir sína starfsmenn

ásamt leiðbeiningum með því að hafa
samband í síma

563-1220
Framtalseyðublaðið ásamt leiðbeiningum

má fá á eftirfarandi tungumálum:

Ensku
Pólsku

Spænsku

Þýsku
Frönsku

Kínversku
Rússnesku



Skilað á vefnum www.skattur.is,
almenna framtalið – RSK 1.01
Ef launagreiðandi tekur að sér að aðstoða starfsmann við
að telja fram á netinu þarf  hann að hafa í höndum veflykil
starfsmannsins, sem starfsmaðurinn hefur fengið sendan í
pósti. Mikilvægt er, til að tryggja réttan útreikning á per -
sónu  afslætti, að þeir sem komu hingað til lands á síðasta
ári geri grein fyrir komudegi til landsins í athugasemdadálk
skattframtalsins. 

Skil á netinu eru enn sem komið er einungis möguleg
með því að nota almennu útgáfuna
á skattframtalinu RSK 1.01, þ.e. á
íslensku. 

Skilað á pappír,
almenna framtalið á
ensku – RSK 1.10
Þeir sem uppfylla ekki skilyrðin
varðandi einfaldaða skattframtalið
sem fjallað er um hér að framan, en
kjósa að nota almenna skattfram -
talið með enskum texta, geta
nálgast þá útgáfu á www.rsk.is, en
hvorki er hægt að fylla það skatt -
framtal út á netinu né skila því
rafrænt, einungis er hægt að skila
því á pappír til skattstjóra.

Framtalsfrestur -
framtalsskil 
fyrir brottför
Mikilvægt er að þeir, sem dvalið
hafa hér á landi tíma bundið, skili skatt framtali til skattstjóra
áður en þeir yfirgefa landið, til að tryggja rétta álagningu
opinberra gjalda. Fari dvölin yfir áramót skal skattframtali
skilað í framtalsfresti vegna tekna hér á landi næstliðið ár,
en skattframtali skal síðan skilað ekki seinna en viku fyrir
brottför vegna tekna á brott flutningsári.

Veflykill - þjónustusíður
Þá er rétt að benda á að þeir sem hafa flutt af
landi brott fyrir 31. desember geta sótt um
veflykil á www.skattur.is. Þeir geta notað vef -
lykil inn til að sækja upp lýsingar um álagninguna
á þjón ustu   síðu ríkisskattstjóra. Þeir sem voru
komnir með varanlegan veflykil fyrir brottflutning
þurfa ekki að sækja um nýjan. Athugið að þeir
sem ekki eru með íslenskt heimilisfang fá ekki
sendan álagningarseðil.

Uppgjör og álagning – ofgreidd
staðgreiðsla
Vert er að benda á mikilvægi þess að gefa greinargóðar
upplýsingar um bankareikning á Íslandi eða umboðsmann
framteljanda á Íslandi, þannig að skattyfirvöld geti komið til
skila inneign sem kann að myndast við álagningu
opinberra gjalda vegna ofgreiddrar staðgreiðslu. 
Álagning fer fram í ágúst árið eftir tekjuárið.


