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Stofn
Stofn  til sér staks tekju skatts (hátekju skatts)  er  sá  sami  og
not að ur  er  til  að  reikna hefð bundna stað greiðslu; tekjur
að frá dregnu  iðgjaldi  í líf eyr is sjóði.

Afdrátt ur stað greiðslu
Á tíma bil inu júlí-desem ber 2009  skal  halda  eftir 8%
hátekju skatti  af  stofni  sem  er  umfram  kr. 700.000  á mán -
uði. Skatt in um  skal  halda  eftir  við útborg un  launa  og
skila,  ásamt ann arri afdreg inni stað greiðslu,  til inn heimtu -
manns. 

Halda  skal  eftir stað greiðslu  vegna hátekju skatts  miðað
við tekjur  í hverj um mán uði  óháð  því  hverjar þær eru  í
öðrum mán uð um.

Mánaðarlaun  800.000
Iðgjald í lífeyrissjóð 32.000
Iðgjald í séreignarsjóð 32.000

=========
Stofn til staðgreiðslu 736.000
Viðmiðunarm. v/hátekjuskatts 700.000

=========
Stofn til hátekjuskatts 36.000
Álagningarhlutfall 8%
Hátekjuskattur 2.880

Sjó manns laun  o. fl.
Þrátt fyrir að  laun  eða  hluti  launa,  svo  sem  fyrir yfir vinnu,
ákvæð is vinnu  eða afla hlut,  koma  ekki  til upp gjörs  fyrr  en
að launa tíma bili  loknu,  skulu  þau  samt  talin  til  launa  þess
tíma bils,  enda  fari upp gjör  fram  innan 14  daga  frá  lokum
þess. Þess ar regl ur  standa óbreytt ar.

Þannig  skulu  laun sjó manns,  vegna veiði ferð ar  í  júní,
telj ast  til júní launa,  svo  fremi  sem upp gjöri ( eða bráða -
birgða upp gjöri)  á afla hlut  sé  lokið  eigi  síðar  en 14.  júlí.
Laun  fyrir veiði ferð  sem  hefst  í  júní  má  telja  til júní launa
þótt  afla  sé land að  eftir mán aða mót,  enda  hafi  a. m. k. 1/2
veiði ferð ar inn ar  verið  í  júní  og upp gjöri  lokið 14.  júlí.

Viku laun
Þegar  laun  eru  greidd viku lega  skal  halda  eftir 8%
hátekju skatti  af  stofni  umfram  kr. 161.096*.  Séu viku laun
ýmist  innan þess ara  marka  eða  yfir  þeim,  má  jafna laun -
um  milli  vikna  innan mán að ar ins,  en  ekki  milli mán aða. 
* (700.000  kr. x 12/365) x 7= 161.096 kr.

Tryggingagjald

Tryggingagjald hækkar frá 1. júlí úr 5,34% í 7%. Viðbót
vegna launa sjómanna er óbreytt 0,65%.

15% stað greiðsla
Frá 1.  júlí 2009  skulu bank ar  og  aðrar fjár mála stofn an ir
reikna  og  halda  eftir stað greiðslu  af vaxta tekj um og  skila
árs fjórð ungs lega  til inn heimtu manns.  Skal skatt ur  þessi
vera 15%.  Sama gild ir  um  arð  sem greidd  ur  er  til eig enda
af eign ar hlut um  í félög um.

Af fjár magns tekj um  sem  til  falla  fyrir 1.  júlí reikn ast 10%
skatt ur. 

Uppgjör staðgreiðslu við álagningu
Við álagningu ákvarðast fjármagnstekjuskattur 10% af
öllum fjármagnstekjum sem féllu til á tímabilinu janúar -

júní 2009. Fjármagnstekjur sem falla til á tímabilinu júlí -
desember 2009 og eru undir 250.000 kr. (500.000 kr. hjá
hjónum) bera sömuleiðis 10% skatt, en á fjármagnstekjur
umfram þá fjárhæð leggst 15% skattur.

Aðrar fjármagnstekjur
Sem  fyrr  eru tekj ur  af sölu hagn aði skatt lagð ar eft irá,  sem
og leigu tekj ur.  Frá 1.  júlí  gilda sér stak ar regl ur  um leigu -
tekj ur,  en  frá  þeim  tíma  mynda 70%  þeirra skatt stofn  en
30%  eru skatt frjáls ar.  

Breytingar á reglum um staðgreiðslu af
launum, tryggingagjaldi og fjármagnstekjum

skattur.is

Sérstakur tekjuskattur (hátekjuskattur)

Fjármagnstekjuskattur


