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Skýrsluskil í tengslum við
skattframtal 2013
Samanburðarskýrslu virðisaukaskatts (RSK 10.25), leiðréttingarskýrslu virðisaukaskatts (RSK 10.26) og
afstemmingarblaði vegna blandaðrar starfsemi (RSK 10.27) skal, eftir atvikum, skila í tengslum við ársuppgjör
og skil á skattframtali 2013. Eyðublöðin má sækja á upplýsingavef ríkisskattstjóra og á starfsstöðvar
ríkisskattstjóra. Nú er unnt að skila ofangreindum eyðublöðum með rafrænum framtalsskilum.

1. Samanburðarskýrsla - RSK 10.25

2. Leiðréttingarskýrsla - RSK 10.26
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3. Afstemmingarblað - RSK 10.27
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Nánari upplýsingar og gögn má
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skattstofum um land allt.
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