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Skil á afdreginni staðgreiðslu
af fjármagnstekjum 

Greiðslu  er  unnt  að  inna  af  hendi  í  öllum bönk um
og  spari  sjóð  um eða  hjá inn heimtu manni  ríkis  sjóðs. 

Ef  ekki  er  greitt  í síð asta  lagi  á ein daga reikn ast
álag  vegna van skila.  Það  er 1%  á  dag  fyrir  hvern
dag  eftir ein daga,  þó  ekki  hærra  en 10%  og  til við -
bót ar  ígildi drátt ar vaxta  fyrir  hvern byrj að an  mánuð
eftir ein daga. 

Þrí skipt ein rit
Skilagreinin (gíróseðill) skipt ist  í  þrjá  hluta, ein tak
skatt stjóra, ein tak greið anda  og ein tak gjald kera.

Ein tak skatt stjóra  er  hin form lega  skila  skýrsla
sem stað festa  þarf  með und ir rit un.  Sé  ósam  ræmi
milli ein taks skatt stjóra  og ein taks  greið  anda gild ir
því ein tak skatt stjóra.

Ein tak greið anda  er  afrit  hans  og  á  að  vera
sam  hljóða ein taki skatt stjóra.  Þar  sem  það  er  ekki
leng ur sjálf kal ker andi  afrit  af ein taki skatt stjóra  er
bent  á  að ljós rit  af ein taki  skatt  stjóra  er trygg ara
afrit.  Á ein tak gjald kera  skal  færa fjár hæð  úr 
reitn um: Samtals.

Útfyll ing skila grein ar (gíró seðils)
Fjár hæð stað greiðslu  er  færð  í  tvennu  lagi; ann ars
vegar stað greiðsla  af  arði  og  hins  vegar stað -
greiðsla  af vöxt um.  Auk  þess  skal  ávallt  fylla  út
sam tölu reit inn  í  efstu lín unni.

Hafi  engin stað greiðsla  verið inn heimt  af  vaxta -
tekj um  eða  arði  á tímabilinu,  skal  gera  grein  fyrir
því  með  því  að  setja  núll  í fjár hæð a reit ina  en  X  í
þar  til  gerða  reiti  fyrir  neðan.

Ekki  er  hægt  að  nota seð il inn  fyrir  annað  en  skil
á stað greiðslu  af fjár magns tekj um  fyrir  það
greiðslu tíma bil  sem  á  hann  er árit að.

Arð greiðsl ur
Skylda  til  að  draga stað greiðslu  af  arði  og  skila 
í  ríkis  sjóð hvíl ir  á  öllum einka hluta fé lög um,  hluta -
félög um  og  öðrum félög um  með tak mark aða
ábyrgð félags að ila.

Vaxtatekjur
Skylda  til  að  draga stað greiðslu  af vaxta tekj um og
skila  í rík is sjóð hvíl ir  á inn lend um  inn   láns stofn un um,
verð bréfa fyr ir tækj um,  verð  bréfa    miðl    urum, eign ar -
leigu fyr ir tækj um  og  öðrum  fjár   mála   stofn un um, lög -
mönn um, lög gilt um  endur  skoð      end  um  og  öðrum fjár -
vörslu að il um, trygg inga  félög  um  svo  og sér hverj um
öðrum aðil um  sem  hafa  atvinnu  af fjár vörslu, milli -
göngu  eða  inn  heimtu  í  verð  bréfa við skipt um  eða ann -
ast inn heimtu  fyrir  aðra.

Skila dag ur  - ski la stað ir  - van skil

Gjald dagi afdreg inn ar stað greiðslu  skatts  af
fjár magns tekj um 1. janúar - 30. júní  er 20. júlí
2009  en  ein dagi 4. ágúst. Skilaskyldur aðili
skal ótil kvadd ur greiða staðgreiðslu af 
fjármagns tekjum í síðasta lagi á eindaga 
og gild ir  þá  einu  hvort stað greiðsla  af  arði  eða
vaxta tekj um  hafi  verið inn heimt  eður  ei. 

Ef skila skyld ur  aðili fram vís ar  ekki full nægj  andi ski-
la  grein  innan til skil inna tíma marka skal skatt stjóri
áætla skilaskylda fjárhæð.

Skila  skal stað greiðslu af fjármagnstekjum með
því  að  fylla  út  og  greiða með fylgj andi gíró seð il.

Nánari upplýsingar veitir skattasvið ríkisskattstjóra í síma 563-1100 og skattstjórar um land allt.

Næsti skiladagur 

Af fjármagnstekjum sem til falla eftir 1. júlí ber að halda eftir 15% staðgreiðslu 
sem skila á ársfjórðungslega. Næsti gjalddagi er 20. október vegna tekna 

á ársfjórðungnum júlí-september.

Hafi  ekki  verið  um  að  ræða nein ar  skatt  skyld  ar greiðsl ur  arðs og vaxta tekna  
á tímabilinu 1. janúar - 30. júní 2009  skal  skila núlls kýrslu  til skatt stjóra.

Með orðsendingu þessari er vakin athygli á breyttu greiðslutímabili staðgreiðslu 
af fjármagnstekjum fyrir tímabilið 1. janúar - 30. júní 2009.


