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Rekstrarskýrsla  RSK 4.11  er  fylgi  skjal  með  skatt  -
fram  tali  ein  stak  linga  og  skal  skilað  með  því.  Tekj  ur
og  gjöld,  eign  ir  og  skuld  ir  í  at  vinnu  rekstri  eru  þar
sund  ur  lið  uð  með  sam  ræmd  um  hætti,  sem  tek  ur  mið
af  hefð  bund  inni  upp  setn  ingu  árs  reikn  ings.

Rekstr  ar  skýrslan  er  ætl  uð  ein  stak  ling  um  með
at  vinnu  rekst  ur  þar  sem  velta  fer  ekki  yfir  kr.
20.000.000  á  ári  án  virð  is  auka  skatts.

Eft  ir  tald  ir  að  il  ar  skulu  ekki not  a  þetta  form:
• Lög  að  il  ar ( fé  lög).
• Ein  stak  ling  ar  með  skatt  skylda  veltu  yfir  kr.

20.000.000  án  virð  is  auka  skatts.  Nota  RSK 1.04.
• Ein  stak  ling  ar  í  bygg  ing  ar  starf  semi  sem  nota

verk  loka  að  ferð  við  tekju  upp  gjör.
• Ein  stak  ling  ar  með  fyrningar ( eða  aðra  liði)  í  reikn  -

ings  haldi,  sem  víkja  frá  ákvæðum  skattalaga.
• Sam  rekstr  ar  að  il  ar.
• Bænd  ur.  Nota  RSK 4.08.

Hér  á  eft  ir  verð  ur  vís  að  til  þessa  fylgi  skjals  sem  RSK
4.11.  Þeg  ar  vís  að  er  í  skatta  lög  er  átt  við  lög  nr.
90/2003  um  tekju  skatt  með  síð  ari  breyt  ing  um.

All  ar  tekj  ur  einstaklings  sem  tengj  ast  at  vinnu  rekstri
eru  skatt  skyld  ar  og  skal  gera  grein  fyr  ir  þeim  á  eyðu  -
blað  inu  RSK 4.11.

Frá  tekj  um  af  at  vinnu  rekstri  eða  sjálf  stæðri  starf  -
semi  er  ein  ung  is  heim  ilt  að  draga  rekstr  ar  kostn  að,
það  er  þau  gjöld,  greidd  eða  áfall  in,  sem  eiga  á  ár  inu
að  ganga  til  að  afla  tekn  anna,  tryggja  þær  og  halda
þeim  við  og  ekki  eru  sér  stak  lega  und  an  skil  in  í  lög  um.
Auk  þess  er  heim  ilt  að  draga  frá  fyrn  ing  ar,  nið  ur  -
færsl  ur  og  aðra  liði  sem  sér  stak  lega  er  kveð  ið  á  um  í
lög  um.  Til  rekstr  ar  kostn  að  ar  telj  ast  hvorki  út  gjöld  til
eigna  kaupa  eða  ann  arra  fjár  fest  inga,  né  út  gjöld  til
einka  þarfa,  nema  að  því  marki  sem  þau  eru  tal  in  til
tekna.

Fram  telj  andi  þarf  að  geta  sýnt  fram  á  að  skil  yrði
fyr  ir  frá  drætti  séu  til  stað  ar.  Full nægj andi fylgi skjöl
þurfa því að liggja fyr ir í bók haldi rekstr ar að ila.

Hafa  ber  í  huga  að  þess  ar  leið  bein  ing  ar  skil  greina
al   mennt  hvorki  reikn  ings  halds -  né  skatta  hug  tök.
Komi  upp  ágrein  ing  ur  um  túlk  un  á  ein  staka  at  rið  um,
sem  varða  út  fyll  ingu  fram  tals  ins,  svo  sem  á  rétti  til
frá  drátt  ar  o. þ. h.,  hafa  leið  bein  ing  ar  þess  ar  ekki  laga  -
gildi.

Almennar upplýsingar

Skatt  skil  með  RSK 4.11

Hafa  ber  í  huga  að  rekstr  ar  skýrslan  RSK 4.11  er  ekki
sjálf  stætt  fram  tal,  held  ur  fylgi  blað  með  per  sónu  fram  -
tal  inu  RSK 1.01.

Með  skil  um  ein  stak  linga  á  RSK 4.11  skal,  eft  ir  því
sem  við  á,  fylgja:

• Árs  reikn  ing  ur.
• RSK 4.01  Eignaskrá.
• RSK 4.03  Rekstr  ar  yf  ir  lit  fólks  bif  reið  ar.
• RSK 4.05  Sam  ræm  ing  ar  blað.
• RSK 10.25 Sam an burð ar skýrsla virð is auka skatts.

Í  sum  um  til  vik  um  geta  eft  ir  far  andi  eyðu  blöð  einn  ig
þurft  að  fylgja:

• RSK 4.09  Grein  ar  gerð  um  fólks  bif  reið  ar.
• RSK 10.26  Leið  rétt  ing  ar  skýrsla  virð  is  auka  skatts.
• RSK 10.27  Af  stemm  ing  virð  is  auka  skatts  vegna

bland  aðr  ar  starf  semi.

Skattframtali  manns  í  atvinnurekstri  skal  fylgja
árs   reikn  ingur,  auk  tilskilinna  fylgiskjala.  Réttilega út -
fyllt eyðu blað RSK 4.11, sem uppfyllir jafnframt
öll skil yrði III. kafla laga um bókhald, telst full -
nægj andi árs reikn ing ur í þessu tilliti. Sé  eðli
starfseminnar  hins  vegar  þann  ig  að  sundurliðun  á
tekj  um,  gjöldum,  eign  um  og  skuld  um  samkvæmt
RSK 4.11  gefi  ekki  skýra  mynd  af  henni,  skal  sér  -
stak  ur  ársreikningur  fylgja   framtali  ásamt  RSK 4.11.
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Upp  lýs  ing  ar  um  fram  telj  anda

Skýrslan  ásamt  persónuframtali  berist 0010

Skýrslu  þessari  skal  skilað  ásamt  persónuframtali 
( RSK 1.01)  á næstu skattstofu eða rafrænt á þjón -
ustu síðunni skattur.is.

Nafn  -  póstfang 0040

Hér  skal  færa  nafn  og  póstfang  fram  telj  anda ( þ. e.
nafn  og  póstfang  ein  stak  lings  en  ekki  firma).

Kennitala 0020

Hér  skal  færa  kenni  tölu  fram  telj  anda ( þ. e.  kenni  tölu
ein  stak  lings  en  ekki  firma).  Kennitala  þarf  að  koma
fram  á  öllum  fylgigögnum  skattframtals.

Sveit  ar  fé  lag 0030

Hér  skal  færa  nafn  og  núm  er  þess  sveit  ar  fé  lags,  þar
sem fram telj andi átti lög heim ili hinn 31. des em ber
2010.

Núm  er  at  vinnu  grein  ar ( ÍSAT 2008) 0200

Hér  skal  færa  núm  er  at  vinnu  grein  ar,  skv.  skil  grein  ingu
Hag  stofu  Ís  lands ( ÍSAT 2008).  Þetta  núm  er  kem  ur  t. d.
fram  á  virð  is  auka  skatts  skýrsl  um ársins 2010. Hér er
beðið um númer skv. nýrri atvinnu greina   flokkun, ÍSAT
2008, sem tók gildi 1. janúar 2009.

Virð  is  auka  skatts  núm  er 0220

Hér  skal  færa  virð  is  auka  skatts  núm  er  fram  telj  anda.
Ef  hann  er  með  fleiri  en  eitt  núm  er,  á  hér  að  koma
fram  það  núm  er  sem  stærst  ur  hluti  veltunn  ar  fell  ur
und  ir.

At  vinnu  grein,  heiti 0203

Hér  skal  færa  teg  und  þeirr  ar  starf  semi  sem  fram  telj  -
andi  hef  ur  með  hönd  um.
Dæmi: „ Lækn  ir“, „ Akst  ur  leigu  bíls“, „ Snyrti  stofa“.

Tengsl  rekstrarskýrslunnar  RSK 4.11  og  persónu  -
fram  talsins  RSK 1.01  eru  eftirfarandi:
• Reiknað  endurgjald  í  reit 3080  skal  færa  yfir  á

sam   ræmingarblað  RSK 4.05  og  þaðan  í  reit 24  á
per  sónuframtali.   Sé  um  skiptingu  reiknaðs  end  -
ur   gjalds  á  maka  eða  börn  að  ræða,  skal  gera
grein  fyrir henni í viðeigandi reitum á samræm -
ingar blaði.

• Hreinar  tekjur ( hagnað)  í  reit 4990  skal  færa  yfir  á
sam  ræmingarblað  og  þaðan  í  reit 62  á  persónu  -
framtali,  að  teknu  tilliti  til  yfirfæranlegs  taps  frá
fyrri  árum,  sem  haldið  skal  utan  um  á  samræm  -
ing   arblaðinu.

• Rekstrartap  í  reit 4990  skal  færa  yfir  á  samræm  -
ing  ar  blað,  en  það  skal  ekki færa  yfir  á  persónu  -
framtal.

• Hreina  eign  í  reit 7990  skal  færa  yfir  á  sam  ræm  -
ing   ar   blað  og  þaðan  í  reit 01  á  persónuframtali.
Skuld   ir  umfram  eignir  í  reit 7990  skal  einnig  færa
yfir  á  samræm  ingarblað  og  þaðan  í  reit 165  á  per  -
sónuframtali.

• Staðgreiðslu  skatts  af  fjármagnstekjum  í  rekstri 
( vöxt  um  og  arði)  í  reitum 9000  og 9010  skal  færa
yfir  á  samræmingarblað  og  þaðan  í  reit 309  á  per  -
sónu  framtali.

Varð  veisla  gagna
Geyma  skal  bók  hald,  bók  halds  fylgi  skjöl  og  önn  ur
bók   halds  gögn,  þar  með  tal  in  gögn  sem  varð  veitt  eru
á  tölvu  tæku  formi,  á  trygg  an  og  ör  ugg  an  hátt  í  sjö  ár
frá  lok  um  reikn  ings  árs.  Þeim  sem  nota  sjóð  vél  ar  er
þó  ekki  skylt  að  varð  veita  innri  strimla  leng  ur  en  þrjú
ár  frá  lok  um  reikn  ings  árs,  enda  liggi  fyr  ir  full  frá  geng  -
ið  bók  hald  og  und  ir  rit  að  ur  árs  reikn  ing  ur.

Útfylling
Eft  ir  far  andi  at  riði  ber  að  hafa  í  huga  ef  skil  að  er  á
prent  uðu  formi:

Æski  legt  er  að  eyðu  blað  ið  sé  prentað  eða  vél  rit  -
að.   Séu  fjár  hæð  ir  hand  skrif  að  ar  þarf  að  gæta  þess
að  skrifa   skýrt  og  greinilega.

Færa  á  all  ar  fjár  hæð  ir  í  heil  um  krón  um.  Nota  á  
(mín  us) en ekki sviga til að sýna nei kvæð ar fjár hæð ir.

Mjög  mik  il  vægt  er  að  lok  ið  sé  við  út  fyll  ingu  fram  -
tals  ins, þ.e. að fyllt sé út í alla sam tölu reiti, eft ir því sem
við á.
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Í  þenn  an  kafla  skal  færa  all  ar  tekj  ur,  aðr  ar  en  þær
sem sund ur liða skal í reit  3633, en þar er um að ræða
vaxta   tekj  ur,  geng  is  hagn  að  og  aðr  ar  fjár  muna  tekj  ur.

Tekj  ur  skulu  til  greind  ar  brúttó,  þ. e.  án  nokk  urs
frá  drátt  ar,  með  vöru  gjaldi  en  án  virð  is  auka  skatts,
sund  ur  lið  að  ar  eins  og  reit  irn  ir  gefa  til  kynna.  Frá  -
drátt  ur  fær  ist  sem  gjöld  í  gjalda  kafla  fram  tals  ins.

Sund  ur  lið  un  í  reit  um 1015  til 1040  mið  ast  við
sund   ur   lið  un  tekna  m. t. t.  virð  is  auka  skatts,  þó  án  frá  -
drátt  ar  vegna  tap  aðra  við  skiptakrafna.  Sá  frá  drátt  ur
fær  ist  í  gjalda  kafla  fram  tals  ins,  í  reit 2503.

Sölu  hagn  að  og  aðr  ar  tekj  ur  ber  að  færa  í  reiti
1050  og 1060,  sbr.  leið  bein  ing  ar  við  þá  reiti.

Virð  is  auka  skatts  skyld  sala 
(25,5% og 7%) 1015 og 1025

Í  reit 1015  skal  færa  skatt  skylda  veltu  í 25,5%  skatt  -
þrepi  virð  is  auka  skatts og í reit 1025 skal færa skatt -
skylda veltu í 7% skattþrepi.  Virð  is  auka  skatt  ur
leggst   á  við  skipti  inn  an  lands  á  öll  um  stig  um.  Skatt  -
skyldu  svið  laga  um  virð  is  auka  skatt  nær  til  sölu  eða
af  hend  ing  ar  á  vör  um  og  verð  mæt  um,  vinnu  og  þjón  -
ustu,  nema  sér  stök  um  und  an  þág  um  sé  til  að  dreifa.

Í  reiti 1015 og 1025  fær  ist  m. a.:
• Út  tekt  til  eig  in  nota  sbr. 11.  gr.  laga  um  virð  is  -

auka  skatt.
• Inn  á  borg  an  ir  fyr  ir  af  hend  ingu  sbr. 13.  gr.  laga  um

virð  is  auka  skatt.
• Reikn  að  skatt  verð  skv.  reglu  gerð  um 562/1989,

576/1989  og 248/1990.
• Skatt  verð  rekstr  ar  fjár  muna  þeg  ar  fyr  ir  tæki  hætt  ir

rekstri  sbr. 11.  gr.  laga  um  virð  is  auka  skatt.

Ekki  skal  lækka  virð  is  auka  skatts  skylda  veltu  í  þess     -
um reit um vegna tap aðra við skiptakrafna, held ur skal
gera  grein  fyr  ir  þeim  í  reit 2503  í  gjalda  kafla  fram  tals  ins.

Velta  und  an  þeg  in  virð  is  auka  skatti (12.  gr.) 1030

Hér  á  að  færa  all  ar  tekj  ur  af  virð  is  auka  skatts  skyldri
starf  semi  sem  und  an  þegn  ar  eru  skv. 1., 2.  og 4.  mgr.
12.  gr.  laga  um  virð  is  auka  skatt,  t. d.  vegna  út  flutn  -
ings.  Í  þess  um  til  vik  um  reikn  ast  ekki  út  skatt  ur  á  til  -
tekna  sölu  eða  af  hend  ingu,  þótt  inn  skatts  rétt  ur
vegna  öfl  un  ar  að  fanga  í  tengsl  um  við  þessa  sölu  eða
af  hend  ingu  sé  fyr  ir  hendi.  Oft  er  því  tal  að  um  að  í
þess  um  til  vik  um  reikn  ist „ núllskatt  ur“.

Við  færslu  á  tekj  um  í  þenn  an  reit  er  nauð  syn  legt  að
gera  grein  ar  mun  á  starf semi sem  und  an  þeg  in  er
virð  is  auka  skatts  skyldu  ann  ars  veg  ar  og  veltu sem
und  an  þeg  in  er  virð  is  auka  skatti  hins  veg  ar.

Hér  fær  ast  ekki  tekj  ur  af  þeirri  starf  semi  sem  fell  -
ur  utan skatt skyldu sviðs virð is auka skatts skv. 3. mgr.
2. gr. laga um virð is auka skatt. Slík ar tekj ur fær ast í reit
1040.

Hér  fær  ast  held  ur  ekki  þær  tekj  ur  sem  ekki  bera
virð  is  auka  skatt  af  öðr  um  sök  um.  Slík  ar  tekj  ur  fær  ast
í reit 1060, nema sölu hagn að ur sem fær ist í reit 1050.

Velta  í  starf  semi  sem  und  an  þeg  in  er 
virð  is  auka  skatti (2.  gr.) 1040

Hér  á  að  færa  all  ar  tekj  ur  af  starf  semi  sem  und  an  -
þeg  in  er  virð  is  auka  skatti  skv. 3.  mgr. 2.  gr.  laga  um
virð  is  auka  skatt.  Hér  gæti  t. d.  ver  ið  um  að  ræða
kennslu  og  heil  brigð  is  þjón  ustu.

Við  færslu  á  tekj  um  í  þenn  an  reit  er  nauð  syn  legt
að  gera  grein  ar  mun  á  starf semi sem  und  an  þeg  in  er
virð  is  auka  skatts  skyldu  ann  ars  veg  ar  og  veltu sem
und  an  þeg  in  er  virð  is  auka  skatti  hins  veg  ar.

Hér  skal  ekki  færa  tekj  ur  af  sölu  eða  af  hend  ingu  í
þeim  til  fell  um  þar  sem  velt  an  í  virð  is  auka  skatts  -
skyldri  starf  semi  er  und  an  þeg  in  virð  is  auka  skatti,  t. d.
vegna  út  flutn  ings.  Slík  ar  tekj  ur  fær  ast  í  reit 1030.

Hér  fær  ast  held  ur  ekki  þær  tekj  ur  sem  ekki  bera
virð  is  auka  skatt  af  öðr  um  sök  um.  Slík  ar  tekj  ur  fær  ast
í  reit 1060,  nema  sölu  hagn  að  ur  sem  fær  ist  í  reit
1050.

Ver  ið  get  ur  að  fram  telj  andi  hafi  bæði  með  hönd  -
um  virð  is  auka  skatts  skylda  starf  semi  og  starf  semi
sem  und  an  þeg  in  er  virð  is  auka  skatti  skv. 3.  mgr. 2.
gr.  laga  um  virð  is  auka  skatt.  Starf  semi  hans  er  þá
sögð  blönd uð.  Í  þenn  an  reit  fær  ist  þá  ein  göngu  sú
sala  eða  af  hend  ing  sem  und  an  þeg  in  er  skv.  um  -
ræddu  laga  ákvæði.  Minnt  skal  á  að  þeir  sem  eru
með  bland  aða  starf  semi  þurfa  að  fylla  út  og  standa
skil  á  eyðu  blaði  RSK 10.27  Af  stemm  ing  virð  is  auka  -
skatts  vegna  bland  aðr  ar  starf  semi.

Sölu  hagn  að  ur 1050

Í  þenn  an  reit  skal  færa  hvers  kon  ar  sölu  hagn  að  af
eign   um  sem  seldar  voru  á  rekstrarárinu,  öðr  um  en
hluta   bréf  um  og  verð  bréf  um,  skv.  út  reikn  ingi  á
eignaskrá  RSK 4.01.

Rekst  ur –  Tekj  ur
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Bent  skal  á  að  sölu  tap  fær  ist  í  reit 3120  og  sölu -
hagnaður,  sem  frestað  er  til  skattlagningar,  fær  ist  í
reit 4030. Söluhagnaður  frá  fyrri  árum,  sem  frestað
hefur  verið  og  kemur  til  skattlagningar  nú,  færist  til
tekna  í  reit 4040.

Aðr  ar  tekj  ur 1060

Hér  skal  færa  þær  tekj  ur  í  rekstr  in  um  sem  ekki  hef  ur
ver  ið  gerð  grein  fyr  ir  í  öðr  um  tekju  reit  um  hér  að  fram  -
an  og  sem  ekki  bera  virð  is  auka  skatt.  Sem  dæmi  um
tekj  ur  sem  falla  und  ir  þenn  an  reit  má  nefna:
• Bæt  ur  og  styrki.
• Sölu  á  vör  um  sem  keypt  ar  hafa  ver  ið  eða  not  að  -

ar  í  þeim  til  gangi  ein  göngu  er  um  ræð  ir  í 3.  mgr.
16.  gr.  laga  um  virð  is  auka  skatt,  enda  hafi  þær
ekki  ver  ið  eign  færð  ar.

• Rekstr  ar  tekj  ur  þeirra  sem  und  an  þegn  ir  eru  virð  -
is  auka  skatts  skyldu  skv. 4.  gr.  laga  um  virð  is  -
auka  skatt,  t. d.  tekj  ur  vegna  höf  und  ar  launa,
einka  leyfis  tekj  ur  og  trygg  inga  bæt  ur.

• Rekstr  ar  tekj  ur  þeirra  sem  eru  und  ir  veltu  mörk  um
skv. 4  gr.  laga  um  virð  is  auka  skatt.

Hér  fær  ast  ekki  vaxta  tekj  ur  sem  fær  ast  í  reit 3633.
At  hygli  er  vak  in  á  mun  tekna  sem  færa  á  í  reit 1060
og  í  reiti 1040  og 1030.  Í  reit 1060  fara  tekj  ur  sem
hafa  ein  kenni  þess  að  vera  auka  tekj  ur  í  rekstr  in  um
eða  til  fallandi  tekj  ur.

Sundurliða  á  fjárhæð  í  þessum  reit  í  sundur  lið  -
un   ar  kaflanum  á  bakhlið  eyðublaðsins.

Rekstr  ar  tekj  ur  sam  tals 1090

Hér  kem  ur  sam  tala  reita 1015  til 1060.

Rekst  ur –  Gjöld

Birgð  ir  í  upp  hafi  árs 3013

Und  ir  þenn  an  reit  skal  færa  all  ar  birgð  ir  í  upp  hafi  árs,
sem  er  sama  fjár  hæð  og  færð  var  til  eign  ar  á  efna  -
hags  reikn  ingi  með  fram  tali  fyrra  árs.

Vöru  kaup 2153

Í  þenn  an  reit  skal  færa  inn  kaups  verð  allr  ar  vöru  til
end  ur  sölu  og  hrá  efna  til  vinnslu.

Birgð  ir  í  lok  árs 3023

Und  ir  þenn  an  reit  skal  færa  all  ar  birgð  ir  í  lok  árs.
Þetta  er  sama  fjár  hæð  og  er  í  reit 5123.

Vöru  notk  un/ efn  is  notk  un 3028

Hérna  fær  ist  sam  tal  an  úr  reit  um 3013 + 2153  - 3023.

Að  keypt  vinna  og  þjón  usta  til  endur  sölu  2173

Í  þenn  an  reit  skal  færa  kostn  að  vegna  að  keyptr  ar
vinnu  og  þjón  ustu ( und  ir) verk  taka,  til  end  ur  sölu.  Hér
get  ur  bæði  ver  ið  um  að  ræða  efni  og  vinnu,  þeg  ar
efn  ið  og  vinn  an  mynda  hluta  af  seldri  vöru  og/ eða
þjón  ustu  rekstr  ar  ins.  Hér  eru  með  tal  in  t. d.  kaup  á
vinnu  und  ir  verk  taka  við  bygg  ing  ar  fram  kvæmd  ir ( til
sölu),  að  keypt  við  gerð  ar  þjón  usta  sem  seld  er  aft  ur
sem  hluti  út  seldr  ar  við  gerð  ar  þjón  ustu,  að  keypt  vinna

af  sjálf  stætt  starf  andi  lög  mönn  um  í  rekstri  lög  fræði  -
stofu  eða  að  keypt  vinna  af  sjálf  stætt  starf  andi  end  -
ur  skoð  end  um  í  rekstri  end  ur  skoð  un  ar  stofu.

Gefa  skal  út  launa  miða  fyr  ir  að  keypta  vinnu
og  þjón  ustu.

Reikn  að  end  ur  gjald 3080

Í  þenn  an  reit  skal  færa  reikn  að  end  ur  gjald ( reiknuð
laun)  vegna  vinnu  manns  við  eig  in  at  vinnu  rekst  ur  og
fyr  ir  vinnu  maka  eða  barna  inn  an 16  ára  ald  urs  við
at  vinnu  rekst  ur  inn.  At  hug  ið  að  laun  barna  sem  orð  in
eru 16  ára  telj  ast  aldrei  reikn  að  end  ur  gjald,  held  ur
eiga  að  fær  ast  sem  greidd  laun  í  reit 3033.

Bent  skal  á  að  skv.  A-lið 7.  gr.  skatta  laga  eiga
menn  sem  vinna  við  eigin  atvinnurekstur  að  reikna
sér  til  tekna  end  ur  gjald  fyr  ir  starf  sitt,  sem  er  eigi
lægra  og  hefðu menn innt það af hendi fyr ir óskyld an
og ótengdan að ila. Til að ákvarða laun þessi ber að taka
mið af teg  und  vinnu  og  við  mið  un  ar  regl   um  ríkis skatt -
stjóra  um  reikn  að  end  ur  gjald.

Reiknað  endurgjald  í  reit 3080  skal  færa  yfir  á
samræmingarblað  RSK 4.05  og  þaðan  í  reit 24  á
persónuframtali. Sé  um  skiptingu  reiknaðs  endur  -
gjalds  á  maka  eða  börn  að  ræða,  skal  gera  grein  fyrir
henni  í  viðeigandi  reitum  á  samræmingarblaði.
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Laun 3033

Í  þenn  an  reit  skal  færa  öll  laun,  sem  greidd  eru
launa   mönn  um,  þ. e.  þau  laun  sem  færa  ber  í  reit 02  á
launa  mið  um,  dag  pen  inga  til  launa  manna,  sem  færa
ber  í  reit 17  á  launa  miða  og  öku  tækja  styrki,  sem
færa  ber  í  reit 16  á  launa  miða,  sbr.  leið  bein  ing  ar  um
út   fyll  ingu  launa  miða.  Hér  með  telj  ast  eft  ir  laun  og  líf  -
eyr  ir  og  hvers  kon  ar  hlunn  indi  og  aðr  ar  greiðsl  ur  til
launa   manna.

Vak  in  er  at  hygli  á  skyldu  til  út  gáfu  launa  miða.

Mótframlag  í  lífeyrissjóð 3085

Hér  færist  mótframlag  launagreiðanda  í  lífeyrissjóð
starfsmanna.  Athugið  að  öll  tillög  í  lífeyrissjóð ( þ. e.
hlutur  launagreiðanda)  færast  hér,  en  ekki  í  reit 3090.

Önnur  launa  tengd  gjöld 3090

Í  þenn  an  reit  skal  færa  út  gjöld  vegna  launa  manna,
önnur  en  mótframlag  í  lífeyrissjóð,  sem  reikn  ast  af
laun  um  eða  á  ann  an  hátt  mið  ast  við  laun.  Hér  á
með  al  eru  t. d.  til  lög  til  sjúkra  trygg  inga,  trygg  inga  -
gjald  og  önn  ur  hlið  stæð  gjöld.

Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar 
fram  leiðslu  kostn  að  ur 2093

Hér  skal  færa  kostn  að  hjá  fram  leiðslu  fyr  ir  tækj  um  við
fram  leiðslu  á  vör  um  fyr  ir  tæk  is  ins,  ann  an  en  hrá  efn  is  -
kostn  að  og  laun.  Hér  er  t. d.  um  að  ræða  óbein  an
fram   leiðslu  kostn  að  sem  ekki  fær  ist  ann  ars  stað  ar.

Einnig  fær  ist  hér  rekstr  ar  vara  ým  iss  kon  ar,  þar
með  talið  efni  sem  ekki  verð  ur  hluti  af  af  urð  inni.  Dæmi
um  at  vinnu  grein  ar  þar  sem  þetta  get  ur  átt  við  eru  fisk  -
veið  ar,  þjónustuiðnaður,  bif  reiðarekstur  o. s. frv.  Í  þenn  -
an  reit  fær  ast  einnig  inn  flutt  ar  rekstr  ar  vör  ur.

Dæmi  um  gjalda  liði:
• Um  búð  ir ( versl  ana  og  fram  leiðslu  fyr  ir  tækja).
• Raf  magn ( til  fram  leiðslu).
• Heitt  vatn ( til  fram  leiðslu).
• Eldsneyti  á  öku  tæki,  vinnu  vél  ar  og  báta.
• Veið  ar  færi.
• Beita.
• Sag  ar  blöð.
• Þvotta  efni ( vegna  seldr  ar  þjón  ustu).

Rekstr  ar  kostn  að  ur  hús  næð  is 2243

Í  þenn  an  reit  skal  færa  rekstr  ar  kostn  að  fast  eigna  í
rekstr  in  um,  ann  an  en  við  hald.  Hér  get  ur  t. d.  ver  ið  um
að  ræða  kostn  að  vegna  þrifa,  ör  ygg  is  gæslu,  trygg  -

inga,  vatns,  raf  magns,  hita  o. s. frv.  Hér  skal  einnig
færa  skatta   sem  eru  lagð  ir  á  fast  eign  ir  í  rekstri  fram  -
telj  anda  á  rekstr  ar  ár  inu,  fast  eigna  gjöld ( fast  eigna  -
skatt  ur,  lóð  ar  leiga,  vatns  skatt  ur)  o. fl.

Gefa  skal  út  launa  miða  fyr  ir  að  keypta  vinnu
og  þjón  ustu.

Húsa  leiga 2193

Í  þenn  an  reit  skal  færa  leigu  á  hvers  kon  ar  fast  eign  -
um.  Hér  á  með  al  er  leiga  fyr  ir  skrif  stofu  hús  næði,
versl  un  ar  hús  næði,  iðn  að  ar  hús  næði,  lag  er  hús  næði
o. s. frv.  Einnig  fær  ist  hér  leiga  fyr  ir  ým  iss  kon  ar  að  -
stöðu,  s. s.  leiga  á  sal,  geymslu  rými,  að  stöðu  í  toll  -
vöru  geymslu  og  fleira  þess  hátt  ar.

Ekki  er  heim  ilt  að  gjald  færa  reikn  aða  leigu  vegna
af  nota  af  eig  in  hús  næði.

Gefa  skal  út  greiðslu  miða ( RSK 2.02)  fyr  ir
greidda   húsa  leigu.

Gjald  færð  smáá  höld  og  bún  að  ur 2423

Í  þenn  an  reit  skal  færa  þá  rekstr  ar  fjár  muni  sem  gjald  -
færð  ir  eru ( en  ekki  eign  færð  ir  og  af  skrif  að  ir).

Bent  skal  á  að  ef  eign  ir  og  eigna  sam  stæð  ur  eru
yfir  við  mið  un  ar  mörk  um 39.  gr.  skatta  laga ( kr. 250.000
á  rekstr  ar  ár  inu 2010)  er  ekki  heim  ilt  að  gjald  færa
eign   ina,  held  ur  ber  að  eign  færa  hana  og  fyrna.

Við  hald  og  við  gerð  ir 2443

Hér  skal  færa  við  gerð  ar -  og  við  halds  kostn  að  eigna  í
rekstr   in  um,  fasteigna  og  lausafjár,  ann  arra  en  fólks  bif  -
reiða  sem  bæði  eru  not  að  ar  í  rekstri  og  til  einka  nota.

Rekstr  ar  kostn  að  ur  slíkra  bif  reiða  fær  ist  á  eyðu  -
blað  RSK 4.03 ( Rekstraryfirlit  fólksbifreiðar).

Gefa  skal  út  launa  miða  fyr  ir  að  keypta  vinnu  og
þjón   ustu.  Athygli  er  vakin  á  mismun  á  viðhaldi og
end urbót um.  Viðhald  telst  það  sem  gera  þarf  til
þess  að  halda  eignunum  í  svipuðu  ástandi  og  þær
voru  í,  þegar  rekstr  araðili  eignaðist  þær,  hvort  heldur
þær  voru  þá  gamlar  eða  nýjar. 

Ýmis  að  keypt  þjón  usta 2353

Í  þenn  an  reit  skal  færa  að  keypta  vinnu  verk  taka,  sem
ekki  er  til  end  ur  sölu.  Hér  get  ur  t. d.  ver  ið  um  að  ræða
að  keypta bók halds þjón ustu, tölvu vinnslu, end ur skoð-
un,  inn  heimtu -  og  lög  fræði  þjón  ustu  og  sölu  þjón    ustu
( sölu  laun).  Einnig  fær  ist  hér  að  keypt  ur  akst    ur.

Gefa  skal  út  launa  miða  fyr  ir  slíkri  að  keyptri
þjón  ustu.
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Ýmis  skrif  stofu  kostn  að  ur 2383

Í  þenn  an  reit  skal  færa  all  an  skrif  stofu -  og  stjórn  un  -
ar  kostn  að,  t. d.  kostn  að  við  rit  föng,  papp  ír  og  prent  -
un.  Hér und ir geta til dæm is fall ið eft ir tald ir kostn að -
ar lið ir:
• Tölvu  kostn  að  ur,  ann  ar  en  að  keypt  tölvu  þjón  usta

sem  fær  ist  í  reit 2353.
• Trygg  ing  ar  sem  ekki  eru  tald  ar  ann  ars  stað  ar,  

s. s.  rekstr  ar  stöðv  un  ar  trygg  ing,  ábyrgð  ir  o. s. frv.
• Síma  kostn  að  ur  og  póst  burð  ar  gjöld.
• Fé  lags  gjöld  til  at  vinnu  rek  enda  fé  laga.

Lausa  fjár  leiga,  fjár  mögn  un  ar  leiga  o. fl. 2403

Í  þenn  an  reit  skal  færa  all  ar  leigu  greiðsl  ur  fyr  ir  hvers
kon  ar  eign  ir  og  eigna  rétt  indi  tengd  rekstri,  aðr  ar  en
leigu  fyrir  fast  eign  ir  sem  fær  ist  í  reit 2193.  Hér  fær  ist
því  leiga  hvers  kon  ar  lausa  fjár,  s. s.  véla  leiga,  tækja  -
leiga  o. s. frv.  Leiga  á  skamm  tíma  kvóta  í  fisk  veið  um
fell  ur  einnig  hér  und  ir.  Þá  fær  ast  hér  leigu  greiðsl  ur
vegna  fjár  mögn  un  ar  leigu.

At  huga  þarf  mun  inn  á  kaup  leigu  og  fjár  mögn  un  -
ar  leigu  í  þessu  til  liti,  þar  sem  kaup  leigu  samn  ing  inn
ber  að  skuld  færa  og  leigu  hlut  ur  eign  fær  ist.

Ef  um  er  að  ræða  hlut,  sem  tek  inn  hef  ur  ver  ið  á
kaup  leigu  og  því  ver  ið  eign  færð  ur  og  fyrnd  ur  í  reikn  -
ings  haldi,  fær  ist  leigu  greiðsla  ekki hér.

Sölu  kostn  að  ur,  aug  lýs  ing  ar  o. fl. 2263

Í  þenn  an  reit  skal  færa  kostn  að  við  sölu  á  vör  um  fyr  -
ir  tæk  is  ins.  Hér  get  ur  ver  ið  um  að  ræða  t. d.  aug  lýs  -
ing  ar,  vöru  sýn  is  horn,  smávarn  ing  í  aug  lýs  inga  skyni
( penna,  ösku  bakka  o. s. frv.),  út  still  ing  ar,  vöru  sýn  ing  -
ar,  kost  un  og  verð  lista.

Flutn  ings  kostn  að  ur  vegna  seldra  vara  fell  ur  ekki
hér  und  ir.

Risna  og  gjaf  ir  til  við  skipta  manna,  styrk  ir 
o. s. frv. 3163

Í  þenn  an  reit  skal  færa  kostn  að  vegna  risnu  og  gjafa
til  við  skipta  manna.  Einnig  skal  færa  hér  styrki,  gjaf  ir
og  fram  lög  til  menn  ing  ar  mála,  líkn  ar  starf  semi,
stjórn   mála  flokka  o. fl.  Sá  frádráttur  takmarkast  við
0,5%  af  tekjum  sbr. 2.  tl. 31.  gr.  skatta  laga.

Ferða  kostn  að  ur 2333

Í  þenn  an  reit  skal  færa  ferða  kostn  að,  ann  an  en  laun
og  dag  pen  inga,  vegna  ferða  á  veg  um  rekstr  ar  ins.
Hér  get  ur  t. d.  ver  ið  um  að  ræða  út  gjöld  vegna  far  -
miða,  gist  ing  ar,  uppi  halds  og  bíla  leigu  bíla.

At  hygli  er  vak  in  á  því  að  gjald  færsla  kostn  að  ar  get  ur
ekki byggst  á  greiðslu  yf  ir  lit  um,  s. s.  greiðslu  korta   yf  ir  -
lit  um  eða  gjald  eyr  is  kaup  akvittunum.

Bif  reiða  kostn  að  ur  skv.  RSK 4.03 3140

Í  þenn  an  reit  skal  færa  kostn  að  vegna  fólks  bif  reið  ar,
sem  bæði  er  not  uð  í  eig  in  þágu  og  í  þágu  at  vinnu  -
rekstr  ar.  Heildarkostnaður  við  rekstur  slíkra  bifreiða
skal  tilgreindur  og  sundurliðaður  með  þeim  hætti
sem  gert  er  ráð  fyrir  á  eyðublaði  RSK 4.03.  Bif  reiða  -
kostn  aði  skal  skipt  milli  einka  nota  og  at  vinnu  rekstr  ar
í  sam  ræmi  við  regl  ur  sem  þar  koma  fram.

Hér  fær  ist  því  að  eins  sá  hluti  kostn  að  ar  sem  staf  -
ar  af  at  vinnu  rekstri.

Yf  ir  liti  yfir  rekst  ur  og  kostn  að  hverr  ar  ein  stakr  ar
fólks  bif  reið  ar,  þ. e.  eyðu  blaði  RSK 4.03,  skal  skila
með  skatt  fram  tali.

Ann  ar  bif  reiða  kostn  að  ur 2283

Í  þenn  an  reit  skal  færa  rekstr  ar  kostn  að  bif  reiða ( ann  -
arra  en  einka  bif  reiða)  og  ann  arra  flutn  inga  tækja  í
rekstr  in  um,  ann  an  en  fyrn  ing  ar  og  fjár  magns  kostn  -
að.  Hér  get  ur  bæði  ver  ið  um  að  ræða  kostn  að  vegna
leigðra  bíla ( frá  bíla  leigu)  og  bíla  í  eigu  rekstr  ar  að  il  ans
sjálfs,  ann  arra  en  fólks  bif  reiða.  Um  get  ur  ver  ið  að
ræða  t. d.  bens  ín,  olíu,  trygg  ing  ar,  við  hald,  skatta  
o. s. frv.

Und  ir  þenn  an  lið  fell  ur  hvorki  að  keypt  ur  akst  ur,
sem  fær  ist  í  reit 2353,  né  leigu  greiðsl  ur  vegna  fjár  -
mögn  un  ar  leigu,  sem  fær  ast  í  reit 2403.

Ef  starf  semi  fram  telj  anda  felst  í  rekstri  bif  reiða,
s. s.  leigu   bif  reiða,  bif  reiða  í  bíla  leigu  o. s. frv.,  skal
rekstr  ar  kostn   að  ur  bif  reið  anna  ekki  fær  ast  í  þenn  an
reit,  held  ur  skal  skipta  hon  um  nið  ur  á  ein  staka  reiti
þessa  eyðu  blaðs  eft  ir  teg  und  út  gjalda.

Ef  at  vinnu  rekstr  ar  tæki  er  einnig  not  að  í  eig  in
þágu,  ber  að  bak  færa  í  reit 4400  gjald  færð  an  kostn  -
að  þess  hlut   falls  lega  sem  nemur  einka  af  notum.

Fyrn  ing  ar 3130

Í  þenn  an  reit  skal  færa  fyrn  ing  ar  eigna  skv.
eignaskrá,  RSK 4.01,  sem  fylgja  skal  fram  tali,  þ. e. 
al  mennar  fyrn  ingar  og  niðurfærslu  eigna.

Bent  skal  á  að  ef  kostnaðarverð  eigna  og  eigna  -
sam  stæð  na  er  yfir  við  mið  un  ar  mörk  um 39.  gr.  skatta  -
laga ( kr. 250.000  á  rekstr  ar  ár  inu 2010)  er  ekki  heim  ilt
að  gjald  færa  eign   ina,  held  ur  ber  að  eign  færa  hana
og  fyrna.
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Auka  fyrn  ing  ar 4070

Hér  eru  færð  ar  auka  fyrn  ing  ar  skv.  eignaskrá,  RSK
4.01,  sem  fylgja  skal  fram  tali,  þ. e.  sam  tala  úr  dálki
11 „ Aukafyrning  ársins“.

Af  skrif  að  ar  við  skipta  kröf  ur 2503

Í  þenn  an  reit  skal  færa  af  skrift  ir  við  skiptakrafna
vegna  sölu  á  vöru  og/ eða  þjón  ustu,  sem  upp  fylla
skil  yrði  til  frá  drátt  ar  skv.  skatta  lög  um.  Fjár  hæð  irn  ar
sem  hér  fær  ast  skulu  vera  án  virð  is  auka  skatts  og
upp  hæð   irnar  þær  sömu  og  mið  að  skal  við  á  virð  is  -
auka  skatts  skýrsl  um.

Skatta  leg  nið  ur  færsla  við  skiptakrafna (5%)  fær  ist
ekki  hér,  held  ur  fær  ist  nið  ur  færsl  an  í  upp  hafi  reikn  -
ings  árs  í  reit 4090  og  nið  ur  færsl  an  í  lok  reikn  ings  árs  í
reit 4091.

Sölu  tap 3120

Hér  skal  færa  tap  af  seld  um  eign  um  á  ár  inu,  öðr  um
en  hluta  bréf  um  og  öðr  um  verð  bréf  um,  skv.  út  reikn  -
ingi  á  eignaskrá  RSK 4.01.

Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur 2533

Und  ir  þenn  an  reit  fell  ur  kostn  að  ur  sem  ekki  er  gert
ráð  fyr  ir  að  fær  ist  í  aðra  reiti. 

Sund  ur  liða  á  fjár  hæð  í  þess  um  reit  í  sundur  lið  -
un   ar  kaflanum  á  bak  hlið  eyðu  blaðs  ins.

Gert  er  ráð  fyr  ir  því  að  fram  telj  end  ur  reyni  að
finna  sem  allra  flest  um  kostn  að  ar  lið  um  stað  í  öðr  um
reit  um,  eft  ir  því  sem  unnt  er,  og  noti  því  þenn  an  reit
sem  minnst.

Rekstr  ar  gjöld  sam  tals 3590

Hér  fær  ist  sam  tala  gjald  areit  anna  á  und  an,  þ. e.  reita
3028  til 2533.

Rekstr  ar  tekj  ur  mín  us  rekstr  ar  gjöld 3600

Hér  fær  ist  mis  mun  ur  rekstr  ar  tekna  sam  tals  í  reit
1090  og  rekstr  ar  gjalda  sam  tals  í  reit 3590.  Ef  fjár  -
hæð  in  er  nei  kvæð  skal  gefa  henni  mínus  for  merki.

Rekst  ur –  Fjár  muna  tekj  ur 
og  fjár  magns  gjöld

Vaxta  tekj  ur  og  aðr  ar  fjár  muna  tekj  ur 3633

Í  þenn  an  reit  skal  færa  all  ar  vaxta  tekj  ur  rekstr  ar  ins.
Vaxta  tekj  ur  skulu  færð  ar  án  frá  drátt  ar  fjár  magn s -
tekju  skatts.

Hér  skal  einnig  færa  geng  is  hagn  að  af  hvers 
kon  ar  eign  um  og/ eða  skuld  um  í  er  lend  um  gjald  miðli.

Í  þenn  an  reit  skal  einnig  færa  tekj  ur  af  eign  um,
sem  ekki  skal  færa  í  aðra  reiti.  Hér  á  með  al  er  t. d.
arð  ur  af  hluta  fjár  eign.  Arð  ur  er  færð  ur  án  frá  drátt  ar
fjár  magnstekju  skatts.

Hér  fær  ist  sölu  hagn  að  ur  hluta  bréfa  og  ann  arra
verð  bréfa  í  rekstr  in  um.

Vaxta  gjöld  og  önn  ur  fjár  magns  gjöld 3653

Í  þenn  an  reit  skal  færa  all  an  vaxta  kostn  að  rekstr  ar  ins.

Hér  skal  einnig  færa  geng  is  tap  af  hvers  kon  ar  eign  -
um  og/ eða  skuld  um  í  er  lend  um  gjald  miðli.
Í  þenn  an  reit  skal  einnig  færa  all  an  fjár  magns  kostn  að
rekstr  ar  ins,  sem  ekki  skal  færa  í  aðra  reiti,  þ. m. t.
þjón   ustu  gjöld  og  inn  heimtu  kostn  að  banka  og 
greið slu  korta fyr ir tækja, þing lýs inga og stimp il kostn að.

Hér  fær  ist  sölu  tap  hluta  bréfa  og  ann  arra  verð  -
bréfa  í  rekstr  in  um.

Hagn  að  ur/ tap  árs  ins  af  rekstri 3990

Hér  skal  færa  nið  ur  stöðu  tölu  úr  reit 3600  að  við  bætt  -
um  eða  frá  dregn  um  fjár  magnslið  um  og  öðr  um  lið  um
hér  að  fram  an.  Ef  fjár  hæð  in  er  nei  kvæð  skal  gefa
henni  mínus  for  merki.
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Dreifing tekjufærslu áður frestaðra tekna
skv. 60. gr.  4010

Með lögum nr. 128/2009 (11. gr.) var felld úr gildi
heimild í 60 gr. skattalaga til frestunar tekjufærslu
vegna sölu á þjónustu, ef vinnuþáttur hinnar seldu
þjónustu var almennt yfir 70% heildartekna í
viðkomandi atvinnugrein.  Með 19. gr. laga nr.
165/2010 var síðan veitt heimild til að að færa til
tekna með jöfnum hætti á þremur árum upp -
safnaða fjárhæð sem áður hafði verið frestað að
færa til tekna skv. 60. gr. skattalaga.

Í þennan reit má því færa 1/3 af þeim frestuðu
tekjum sem færðar voru í reit 4011 á skattframtali 2010.

Nið  ur  færsla  við  skipta  krafna  í  upp  hafi  árs
skv.  skatta  lög  um 4090

Hér  er  færð  sú  skatta  lega  nið  ur  færsla  við  skipta  -
krafna  og  lán  veit  inga  sem  beint  tengj  ast  rekstr  in  um
(5%),  sem  heim  il  uð  er  í 2.  mgr. 3.  tl. 31.  gr.  skatta  -
laga.  Hér  kem  ur  nið   ur  færsl  an  í  upp  hafi  reikn  ings  árs,
sem  er  sama  fjár  hæð  og  færð  var  til  lækkunar  eigna
á  framtali  síðasta  árs.

Nið  ur  færsla  við  skipta  krafna  í  lok  árs  skv.
skatta  lög  um 4091

Hér  er  færð  sú  skatta  lega  nið  ur  færsla  við  skipta  -
krafna  og  lán  veit  inga  sem  beint  tengj  ast  rekstr  in  um
(5%),  sem  heim  il  uð  er  í 2.  mgr. 3.  tl. 31.  gr.  skatta  -
laga.  Hér  kem  ur  nið  ur  færsl  an  í  lok  reikn  ings  árs.
Þetta  er  sama  fjár  hæð  og  í  reit 7103.

Niðurfærsla  birgða  í  upphafi  reikningsárs
skv.  skattalögum 4092

Hér  er  færð  sú  skattalega  niðurfærsla  birgða (5%),
sem  heimiluð  er  í 4.  tl. 31.  gr.  skattalaga.  Hér  kem  -
ur  niðurfærslan  í  upphafi  reikningsárs,  sem  er
sama  fjárhæð  og  færð  var  til  lækkunar  eigna  á
fram    tali  síðasta  árs.

Niðurfærsla  birgða  í  lok  reikningsárs  skv.
skattalögum 4093

Hér  er  færð  sú  skattalega  niðurfærsla  birgða (5%),
sem  heimiluð  er  í 4.  tl. 31.  gr.  skattalaga.  Hér  kem  -
ur  nið  urfærslan  í  lok  reikningsárs.  Þetta  er  sama
fjár  hæð  og  í  reit 7105.

Frest  un  sölu  hagn  að  ar 4030

Ef  ósk  að  er  eft  ir  að  skatt  lagn  ingu  á  sölu  hagn  aði
verði  frest  að,  fær  ist  sá  hluti  sölu  hagn  að  ar  sem
óskað  er  frest  un   ar  á  í  þenn  an  reit ( en  hann  á  allur  að
hafa  ver  ið  færð  ur  til  tekna  í  reit 1050  á  fram  tal  inu).
Út  reikn  ingur  á  sölu  hagn  aði  skal  sýndur  á  eignaskrá
RSK 4.01  sem  fylgja  á  fram  tali  eða  á  sérstöku  yf  ir  liti
um  kaup  og  sölu  eigna.

Tekju  færsla  sölu  hagn  að  ar  frá  fyrri  árum 4040

Frestað  ur  sölu  hagn  að  ur  frá  fyrri  árum,  sem  kem  ur  til
skatt  lagn  ing  ar  nú,  fær  ist  í  þenn  an  reit.

Álag  vegna  frestaðs  söluhagnaðar  4130

Í  þenn  an  reit  skal  færa  álag  á  frestað  an  sölu  hagn  að
frá  fyrri  árum ( sem  tekjufærður  er  í  reit 4040).  Ef
tilskilinna  eigna  var  ekki  aflað  telst  söluhagnaðurinn,
sbr. 14.  gr.  og 6.  mgr. 15.  gr.  skattalaga,  með  skatt  -
skyld  um  tekjum  á  öðru  ári  frá  því  er  hann  mynd  að  ist,
að  viðbættu 10%  álagi.

Leið  rétt  ing  ar  skv.  sund  ur  lið  un 4400

Hér  skal  færa  aðr  ar  skatta  leg  ar  leið  rétt  ing  ar  sem
gera  þarf  á  hagn  aði/ tapi  í  reit 3990  til  að  út  komi  rétt  -
ar  tekjur  til  skatts  í  reit 4990,  þeg  ar  nið  ur  stöðu  tala
rekstr   ar  sam  kvæmt  bók  haldi ( sbr.  reit  3990)  er  ekki  í
sam  ræmi  við  ákvæði  skatta  laga.  Ef  fjárhæðin  er  nei  -
kvæð  þarf  að  gefa  henni  mínusformerki.

Sund  ur  lið  un  þess  ara  leið  rétt  inga  skal  færa  í
sund    ur   lið  un  ar  kafl  ann  á  bak  hlið  eyðublaðsins.

Hrein  ar  tekj  ur/ yf  ir  fær  an  legt 
tap  til  næsta  árs 4990

Hér  færist  samtala  reitanna  á  undan,  þ. e.  reita 3990
til 4400. 

Hreinar  tekjur ( hagnað)  í  reit 4990  skal  færa  yfir  á
samræmingarblað  og  þaðan  í  reit 62  á  per sónu -
framtali,  að  teknu  tilliti  til  yfirfæranlegs  taps  frá  fyrri
árum,  sem  haldið  skal  utan  um  á  samræmingar -
blaðinu. Rekstr  artap  í  reit 4990  skal  færa  yfir  á
samræming  ar  blað,  en  það  skal  ekki færa  yfir  á  per -
sónuframtal.

Tek  ið  skal  til  lit  til  for  merkja  í  reit  um.  Ef  fjár  hæð  in
er  nei  kvæð  þarf  að  gefa  henni  mínus  for  merki.

Rekst  ur –  Skatta  leg  ar
leið  rétt  ing  ar  og  ráð  staf  an  ir
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Eign  ir  og  skuld  ir  skulu  til  greind  ar  og  sund  ur  lið  að  ar
eins  og  reit  ir  eyðu  blaðs  ins  gefa  til  kynna.  Mis  ræmi  á
milli  bók  halds  og  skatta  laga  á  að  leið  rétta  í  reit 7190.

Sjóð  ur,  bankainn  stæð  ur  og  ann  að 
reiðu  fé 5160

Í  þenn  an  reit  skal  færa  hand  bært  fé  í  rekstri  í  lok
reikn  ings  árs  ins,  þ. m. t.  inn  stæð  ur  sem  ekki  eru
bundn  ar  til  lengri  tíma  en  eins  árs.  Hér  get  ur  m. a.
ver  ið  um  að  ræða  eft  ir  talda  liði:
• Sjóð.
• Bankainn  stæð  ur.
• Inn  stæð  ur  á  ávís  ana  reikn  ing  um. 
Þessi  reit  ur  get  ur  ekki  tek  ið  nei  kvætt  gildi.  Ef  yf  ir  -
drátt  ur  er  á  ávís  ana  reikn  ingi,  þá  skal  hann  færð  ur  í
reit 6843  Aðr  ar  skuld  ir.

Birgð  ir 5123

Hér  skal  færa  all  ar  birgð  ir  í  lok  rekstr  ar  árs.  Hér  fær  -
ast  því  t. d.  vöru  birgð  ir  versl  ana,  sem  ætl  að  ar  eru  til
end  ur  sölu,  verk  í  vinnslu  og  full  unn  ar  vör  ur.

Birgð  ir  skal  telja  til  eign  ar  á  kostn  að  ar -  eða  fram  -
leiðslu  verði  eða  dag  verði  í  lok  reikn  ings  árs,  að  frá  -
dregn  um  af  föll  um  á  göll  uð  um  og  úr  elt  um  vör  um.  Hjá
virð  is  auka  skatts  skyld  um  að  il  um  fær  ast  birgð  ir  án
virð  is  auka  skatts.

Fjár  hæð  í  þess  um  reit  skal  stemma  við  reit 3023
á  rekstr  ar  hlið  eyðu  blaðs  ins.

Við  skipta  kröf  ur 5130

Í  þenn  an  reit  skal  færa  þær  við  skipta  kröf  ur  sem
mynd  ast  hafa  við  sölu  á  vöru  og  þjón  ustu  í  rekstr  in  -
um,  en  ekki  hafa  feng  ist  greidd  ar  í  lok  rekstr  ar  árs.

Hér  kæmi  því  t. d.  inn  eign  hjá  greiðslu  korta  fyr  ir  tækj  -
um  og  við  skipta  víxl  ar.

Aðr  ar  pen  inga  leg  ar  eign  ir 5143

Hér  fær  ast  aðr  ar  pen  inga  leg  ar  eign  ir  sem  ekki  fær  ast
í  aðra  reiti  hér  að  fram  an,  svo  sem  inneign  virðis  -
auka  skatts,  bundn  ar  bankainn  stæð  ur,  lang  tíma  kröf  -
ur,  fyrir     fram  greiðsl   ur  og  skulda  bréf.

Var  an  leg  ir  rekstr  ar  fjár  mun  ir 
skv.  eignaskrá 5028

Hér  skal  færa  sam  tölu  bók  færðs  verðs  allra  var  an  -
legra  rekstr  ar  fjár  muna  skv.  eignaskrá  RSK 4.01,  sem
fylgja  á  fram  tali.  Hér  er  um  að  ræða  bæði  fyrn  an  leg  -
ar  og  ófyrn  an  leg  ar  eign  ir,  efn  is  leg  ar  og  óefn  is  leg  ar.
Dæmi  um  eign  ir  sem  hér  fall  a  und  ir  eru:
• Fast eign ir, þ.e. mannvirki, lóðir og fasteignaréttindi.
• Bát  ar  og  fylgi  hlut  ir.
• Bif  reið  ar  og  flutn  inga  tæki.
• Vél  ar  og  fram  leiðslu  tæki.
• Inn  rétt  ing  ar  og  bún  að  ur,  verk  færi  og  áhöld.
• Stofn  kostn  að  ur.
• Við  skipta  vild.

Aðr  ar  eign  ir 5173

Hér  skal  færa  aðr  ar  eign  ir  í  rekstrinum,  sem  ekki  falla
und  ir  neitt  af  of  an  greindu.

Eign  ir  sam  tals 5990

Hér  ber  að  færa  sam  tölu  eigna  í  reit  um 5160  til 5173
að  ofan.

Efna  hag  ur –  Eign  ir
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Við  skipta  skuld  ir 6800

Í  þenn  an  reit  skal  færa  all  ar  við  skipta  skuld  ir,  t. d.
skuld  ir  við  birgja  og  skuld  ir  við  flutn  ings  að  ila.

Ógreidd  ur  virð  is  auka  skatt  ur 6825

Hér  skal  færa  ógreidd  an  virð  is  auka  skatt  í  lok  reikn  -
ings  árs.  Inn  eign  virð  is  auka  skatts  á  hins  veg  ar  að
færa  í  reit 5143.

Skuldir  við  lánastofnanir 6841

Hér  skal  færa  skuldir  við  banka  og  sparisjóði  og
aðrar  lánastofnanir  í  árslok.

Aðr  ar  skuld  ir 6843

Hér  skal  færa  all  ar  skuld  ir  í  rekstr  in  um,  sem  ekki  eru
tald  ar  ann  ars  stað  ar.  Hér  gæti  t. d.  ver  ið  um  að  ræða
eft  ir  talda  liði:

• Yf  ir  drátt  ar  lán.
• Fyr  ir  fram  inn  heimt  ar  tekj  ur.
• Ógreidd  laun.
• Veð  skuld  ir.
• Ýmis  áfall  inn  en  ógreidd  ur  kostn  að  ur.
• Ógreidd  opinber  gjöld.

Bent  skal  á  að  hér  skal  að  eins  telja  þær  skuld  ir  sem
beint  tengj  ast  rekstr  in  um,  en  ekki  einka  skuld  ir  fram  -
telj  anda.

Skuld  ir  sam  tals 6990

Hér  ber  að  færa  sam  tölu  skulda  í  reit  um 6800  til
6843  að  ofan.

Efna  hag  ur –  Skuld  ir

Efna  hag  ur –  Eig  ið  fé

Eig  ið  fé  í  árs  byrj  un ( mis  mun  ur  eigna  og
skulda  frá  fyrra  ári) 6310

Hér  skal  færa  eig  ið  fé  í  árs  byrj  un  eins  og  það  var  í  lok
síð  asta  reikn  ings  árs.  Með  eig  in  fé  er  hér  átt  við  mis  -
mun  á  eign  um  og  skuld  um  í  rekstri.

Ef  fjár  hæð  in  er  nei  kvæð ( skuld  ir  eru  hærri  en
eign  ir)  skal  gefa  henni  mínus  for  merki.

Hagn  að  ur/ tap  árs  ins  af  rekstri 6320

Hér  skal  færa  nið  ur  stöðu  tölu  úr  reit 3990.  Ef  fjár  hæð  -
in  er  nei  kvæð ( tap)  skal  gefa  henni  mínus  for  merki.

Reikn  að  end  ur  gjald 6330

Í  þenn  an  reit  skal  færa  fjár  hæð  reikn  aðs  end  ur  gjalds,
sem  fram  kem  ur  í  reit 3080.

Út  tekt  eða  fram  lag  eig  anda 6383

Í  þenn  an  reit  skal  færa  eig  in  út  tekt  eða  fram  lag  eig  -
anda.  Um  get  ur  ver  ið  að  ræða  út  tekt  eða  fram  lag  í
reiðu  fé,  vör  um,  þjón  ustu  eða  á  öðru  formi.

Ef  um  er  að  ræða  út  tekt,  þarf  að  gefa  fjár  hæð  inni
mínus  for  merki.

At  hygli  er  vak  in  á  því  að  fjár  hæð  þessi  á  að  vera
jöfn  mismun  á  fjár  hæð  í  reit 7000  og  fjár  hæð  um  í
reit  um 6310  til 6413.  Úttekt  eða  framlag  eiganda  er
hægt  að  sannreyna  með  eftirfarandi  útreikningi:

6383 = 7000 – (6310 + 6320 + 6330 + 6413)

Aðr  ar  breyt  ing  ar  á  eig  in  fé 6413

Hér  skal  færa  breyt  ing  ar  á  eig  in  fé,  aðr  ar  en  þær  sem
eiga  að  koma  fram  í  reit  um 6310  til 6383.

Breyt  ing  ar  eig  in  fjár  sem  leiða  til  hækk  un  ar  fær  -
ast  sem + ( plús)  fjár  hæð,  en  breyt  ing  ar  sem  leiða  til
lækk  un  ar  fær  ast  sem  - ( mín  us)  fjár  hæð.

Eig  ið  fé  í  árs  lok ( mis  mun  ur  eigna 
og  skulda) 7000

Hér  skal  færa  eig  ið  fé  í  árs  lok,  þ. e.  sam  tölu  reita
6310  til  og  með 6413.  Fjár  hæð  in  á  að  stemma  við
mis  mun  eigna  í  reit 5990  og  skulda  í  reit 6990.
Ef  fjár  hæð  in  er  nei  kvæð ( skuld  ir  eru  hærri  en  eign  ir)
skal  gefa  henni  mínus  for  merki.
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Nið  ur  færsla  við  skiptakrafna 7103

Hér  er  færð  sú  skatta  lega  nið  ur  færsla  við  skipta  -
krafna  og  lán  veit  inga  sem  beint  tengj  ast  rekstr  in  um
(5%),  sem  heim  il  uð  er  í 2.  mgr. 3.  tl. 31.  gr.  skatta  -
laga.  Hér  kem  ur  nið  ur  færsl  an  í  lok  reikn  ings  árs.
Þetta  er  sama  fjár  hæð  og  í  reit 4091.

Niðurfærsla  birgða 7105

Hér  er  færð  sú  skattalega  niðurfærsla  birgða (5%),
sem  heimiluð  er  í 4.  tl. 31.  gr.  skattalaga.  Hér  kem  -
ur  niðurfærslan  í  lok  reikningsárs.  Þetta  er  sama
fjárhæð  og  í  reit 4093.

Bók  fært  verð  húsa  og  lóða 7033

Til  þess  að  ná  fram  réttri  eign  til  skatts ( þar  sem  fast  -
eign ir skal færa á fasteignamatsverði), þá skal hér
færa til  frádráttar  bókfært  verð  húsa  og  lóða  skv.
efna  hags  reikn  ingi,  þ. e.  fjár  hæð  ir  slíkra  eigna  úr  dálki
12  á  eigna  skrá RSK 4.01 sem fylgja skal framtalinu.
Fast eigna  mat  viðkom  andi  fasteigna  er  síðan  fært  inn
í  reit 7050,  til  að  ná  inn  réttu  mati  fasteigna  til   skatts.

Hér  skal  færa  heildarfjárhæð  bókfærðs  verðs
fast   eigna  en  ekki  einungis  mismun  á  bókfærðu  verði
og  fast  eignamati.

Fast  eigna  mat  húsa  og  lóða 7050

Þar  sem  fasteignir  skal  færa  á  fasteignamatsverði  til
skatts,  sbr. 1.  tl. 73.  gr.  skattalaga,  skal  hér  færa  inn
fasteignamat  þeirra  til  þess  að  ná  fram  réttri  eign  til
skatts.  Í  reit 7033  á  að  draga  frá  bókfært  verð  fasteigna
og  í  þessum  reit  skal  síðan  fasteignamat  sömu  fast  -
eigna  fært  inn.

Þær  fasteignir,  sem  ekki  hafa  fengið  fast  eignamat,
skal  telja  til  eignar  á  stofnverði,  að  frá  dregn  um  fyrn  ing  -
um  og  teknu  tilliti  til  verðbreytinga,  eða  á  áætluðu  fast  -
eigna  matsverði  sambærilegra  eigna,  hvort  sem  hærra
er,  skv. 2.  málsl. 1.  tl. 73.  gr.  skatta  laga.  Sama  á  við  um
bygg  ingarkostnað,  sem  ekki  hefur  komið  inn  í
fasteignamat.

Afgjaldskvaðarverðmæti,  sem  er 15 -föld  lóðar leiga
ársins,  kemur  til  lækkunar  á  matsverði  í  þess  um  reit. 

Hér  skal  færa  heildarfjárhæð  fasteignamats  en  ekki
einungis  mismun  á  fasteignamati  og  bókfærðu  verði.

Leið  rétt  ing  ar  skv.  sund  ur  lið  un 7190

Í  þess  um  reit  skal  gera  aðr  ar  þær  skatta  leg  ar  leið  -
rétt  ing  ar,  sem  þörf  er  á,  til  þess  að  færa  hreina  eign
sam  kvæmt  bók  haldi  til  réttrar  eignar  til  skatts.  Leið  -
rétt  ing  ar  sem  hækka  stofn  til  skatts  fær  ast  sem + 
( plús)  fjár  hæð  ir  en  leið  rétt  ing  ar  sem  lækka  stofn  til  
skatts  fær  ast  sem  - ( mín  us)  fjár  hæð  ir.

Sund  ur  lið  un  þess  ara  leið  rétt  inga  skal  færa  í
sund   ur  lið  un  ar  kafl  ann  á  bak  hlið  eyðublaðsins.

Hrein  eign /  skuld  ir  um  fram  eign  ir 7990

Hér  kem  ur  hrein  eign  eða  skuld  ir  um  fram  eign  ir,  þ. e.
eig  ið  fé  í  reit 7000  að  teknu  til  liti  til  skatta  legra  leið  rétt  -
inga  í  reit  um 7020  til  og  með 7190.  Ef  fjár  hæð  in  er  nei  -
kvæð  þarf  að  gefa  henni  mínus  for  merki.

Hreina  eign  í  reit 7990  skal  færa  yfir  á  sam  ræm  ing   -
ar  blað  og  þaðan  í  reit 01  á  persónuframtali.  Skuldir
um  fram  eignir  í  reit 7990  skal  einnig  færa  yfir  á
samræmingarblað  og  þaðan  í  reit 165  á  persónu  -
framtali.

Staðgreiðsla  fjármagnstekjuskatts  
af  arði 9000

Í  þennan  reit  kemur  sú  fjárhæð  sem  framteljandi  hefur
greitt  í  staðgreiðslu  af  arðstekjum  sínum  á  árinu.

Staðgreiðsla  fjármagnstekjuskatts 
af  vöxtum 9010

Í  þennan  reit  kemur  sú  fjárhæð  sem  framteljandi
hefur  greitt  í  staðgreiðslu  af  vaxtatekjum  sínum  á
árinu.

Staðgreiðslu  skatts  af  fjármagnstekjum  í  rekstri 
( vöxtum  og  arði)  í  reitum 9000  og 9010  skal  færa  yfir
á  samræmingarblað  og  þaðan  í  reit 309  á  persónu  -
fram  tali.

Efna  hag  ur –  Skatta  leg  ar 
leið  rétt  ing  ar  og  ráð  staf  an  ir
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Dæmi  um  færslu  nokk  urra 
rekstr  ar   liða  í  völd  um  at  vinnu  grein  um

Hér  eru  sýnd  dæmi  um  í  hvaða  reiti  nokkrir  rekstr  ar  -
lið  ir  eru  færð  ir  á  RSK 4.11  í  nokkrum  völd  um  at  -
vinnu  grein  um.  Tek  ið  skal  fram  að  hér  er  alls  ekki  um
að  ræða  tæm  andi  upp  taln  ingu  á  kostn  að  ar  lið  um  í
við  kom  andi  at  vinnu  grein  um. 

Dag  mæð  ur Reit ur nr.

Tekj  ur  vegna 1040  Velta  í  starf  semi  sem

barna  gæslu und  an  þeg  in  er  vsk.

Fæði  barna 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Fönd  ur  vör  ur 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Leik  föng 2423  Gjald  færð  smáá  höld  og

bún  að  ur

Leigu  bíl  stjór  ar /  Sendi  bíl  stjór  ar
Leigu  bíl  stjór  ar 1040  Velta  í  starf  semi  sem

– út  seld  ur  akst  ur undan  þeg  in  er  vsk.

Sendi  bíl  stjór  ar 

–  út  seld  ur  akst  ur 1015  Virð  is  auka  skatts  skyld

sala (25,5%)

Af  greiðslu  gjald 2353  Ýmis  að  keypt  þjón  usta

Bif  reiða  gjald 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Elds  neyti 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Gjald  mæl  is  breyt  ing 2353  Ýmis  að  keypt  þjón  usta

Gúmmí 2443  Við  hald  og  við  gerð  ir

Skoð  un  ar  gjald 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Smurn  ing  og  síur 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Stöðv  ar  gjöld 2353  Ýmis  að  keypt  þjón  usta

Trygg  ing  ar 2383  Ýmis  skrif  stofu  kostn  að  ur

Vara  hlut  ir  og  við  gerð  ir 2443  Við  hald  og  við  gerð  ir

Verk  færi 2423  Gjald  færð  smáá  höld  

og  bún  að  ur

Þunga  skatt  ur 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Bifreiðaeign 5028  Varanlegir  rekstrarfjár  -

munir  skv.  eignaskrá

Lækn  ar
Tekj  ur  af  lækn  is  þjón  ustu 1040  Velta  í  starf  semi  sem

und  an  þeg  in  er  vsk.

Að  staða  á  spít  ala 2193  Húsa  leiga

Efni  og  rekstr  ar  vör  ur 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Film  ur  og  fram  köll  un 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Smá  verk  færi  og  áhöld 2423  Gjald  færð  smáá  höld  og

bún  að  ur

Heil  brigð  is  eft  ir  lits  gjald 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Trygg  ing  ar  v/ starfs  manna 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Trygg  ing  ar ( aðr  ar) 2383  Ýmis  skrif  stofu  kostn  að  ur

Út  gerð
Seld  ur  afli 1025  Virð  is  auka  skatts  skyld 

sala (7%)

Afla  bæt  ur 1060  Aðr  ar  tekj  ur

Hafn  ar  gjöld 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Ís,  salt  og  beita 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

At  huga  semd  ir

Sund  ur  lið  un á reitum 1060, 2533, 4400 og 7190

Hér  get  ur  fram  telj  andi  kom  ið  að  ýms  um  at  huga  semd  um  sín  um  eða  skýringum  varð  andi  fram  tals  gerð  ina.

Í  þessari  töflu  skal  sýna  sundurliðun  á  leiðréttingum  í
reit   um 1060, 2533, 4400  og 7190.

Fyrst  kemur  reitanúmer  þess  reits  sem  verið  er
að  sund   urliða  í  dálkinn „ Reitanúmer“ ( t. d. 4400).
Hvern  þess   ara  fjögurra  reita  má  sundurliða  eins

mikið  og  þörf  er  á.  Í  dálkinn „ Upp  hæð“  færist  síðan
sú  fjárhæð  sem  ver   ið  er  að  til  greina  og  í  dálkinn 
„ Skýring“  kemur  út   skýr    ing  á  því  hvaða  fjárhæð  um  er
að  ræða  í  hverju  tilfelli.
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Kara  leiga 2403  Lausa  fjár  leiga,  fjár  mögn  -

un  ar  leiga  o. fl.

Kvóta  leiga ( tekjur) 1060  Aðr  ar  tekj  ur  eða  gjöld

Kvótaleiga ( gjöld) 2403  Lausafjárleiga,  fjármögn  -

un  ar  leiga  o. fl.

Lyf  og  læknis  kostn  að  ur 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Olía 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Rekstr  ar - 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

og  hrein  læt  is  vör  ur fram  leiðslu  kostn  að  ur

Tal  stöðv  ar  kostn  að  ur 2383  Ýmis  skrif  stofu  kostn  að  ur

Trygg  ing  ar  v/  báta 2383  Ýmis  skrif  stofu  kostn  að  ur

Trygg  ing  ar  v/  starfs  manna 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Um  búð  ir 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Veið  ar  færa  kostn  að  ur 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Veiði  eft  ir  lits  gjald 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Ver  búða  leiga 2193  Húsaleiga

Við  hald  báts  og  bún  að  ar 2443  Við  hald  og  við  gerð  ir

Vigta  gjald/ hafn  ar  vog  ir 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Bátur ( eign) 5028  Varanlegir  rekstrarfjár  -

munir  skv.  eignaskrá

Fisk  vinnsla
Seld  ar  af  urð  ir 1025  Virð  is  auka  skatts  skyld

til  mann  eld  is sala (7%)

Að  keypt  hrá  efni 2153  Vöru  kaup

Hiti 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Hrein  læt  is  vör  ur 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

til  fram  leiðslu fram  leiðslu  kostn  að  ur

Ís 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Leyf  is  gjald 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Lækn  is  vott  orð 

og  sjúkra  kostn  að  ur 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Olía 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Raf  magn  til  fram  leiðslu 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Um  búð  ir,  syk  ur  og  salt 2093  Rekstr  ar  vör  ur  og  ann  ar

fram  leiðslu  kostn  að  ur

Vá  trygg  ing  ar 2383  Ýmis  skrif  stofu  kostn  að  ur

Iðn  að  ar  menn
Út  seld  vinna 1015  Virð  is  auka  skatts  skyld 

sala (25,5%)

Út  seld  ur  akst  ur 1015  Virð  is  auka  skatts  skyld

sala (25,5%)

Út  lagð  ur  kostn  að  ur 1015  Virð  is  auka  skatts  skyld

fyr  ir  við  skipta  vini ( tekjur) sala (25,5%)

Út  lagð  ur  kostn  að  ur 

fyr  ir  við  skipta  vini ( gjöld) 2153  Vöru  kaup

Að  keypt  efni 2153  Vöru  kaup

Slysa -  og  sjúkra  trygg  ing 2533  Ýmis  ann  ar  kostn  að  ur

Hreins  un  ar  gjöld/ 2353  Ýmis  að  keypt

sorp  eyð  ing  ar  gjöld þjón  usta/2533  Ýmis  a.  kostn.

Mæl  inga  gjöld 2353  Ýmis  að  keypt 

þjón  usta/2533  Ýmis  a.  kostn.

Smáá  höld  og 2423  Gjald  færð  smáá  höld

hand  verk  færi og  bún  að  ur

Trygg  ing  ar 2383  Ýmis  skrif  stofu  kostn  að  ur

Fé  lags  gjöld  til 

at  vinnu  rek  enda  fé  laga 2383  Ýmis  skrif  stofu  kostn  að  ur

Verkfæra -/ tækjaeign 5028  Varanlegir  rekstrarfjár  -

munir  skv.  eignaskrá

Heild  sala
Seld  ar  vör  ur 1015  Virð  is  auka  skatts  skyld

sala (25,5%)

Feng  in  um  boðs  laun 1040  Velta  í  starf  semi  sem

undan  þeg  in  er  vsk.

Vöru  kaup 2153  Vöru  kaup

Toll  ar  og  að  flutn  ings  gjöld 2153  Vöru  kaup

Flutn  ings  kostn  að  ur 

keyptra  vara 2153  Vöru  kaup

Flutn  ings  kostn  að  ur 2353  Ýmis  að  keypt  þjón  usta/

seldra  vara 2283  Ann  ar  bif  reiða  kostn  að  ur

Aug  lýs  ing  ar 2263  Sölu  kostn  að  ur, 

aug  lýs  ing  ar  o. fl.

Leiga  í  toll  vöru  geymslu 2193  Húsa  leiga

Toll  skýrslu  gerð 2353  Ýmis  að  keypt  þjón  usta
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