
Álagning opinberra gjalda

skatt  og  velta  undan  þeg  in virð is auka skatti  skv. 12.  gr.  þeirra
laga.  Þó  er  tekið til lit  til frá drátt ar  vegna end ur greiðslna
end  ur  sendra  vara, skil yrts afslátt ar  og tap aðra  við skipta -
skulda  sbr.  ákvæði  í 13.  gr.  sömu  laga.  Frá  þannig skil greindri
veltu  skal  við ákvörð un  bún aðar gjalds stofns  draga and -
virði  seldra var an legra rekstr ar fjár muna  sem  talið  hefur
verið  með  í  gjald    stofni  til virð is auka skatts.
Bún að ar gjald  er 1,2%  af gjald stofni.

5.  Stað greiðsla  skatts  á fjár magns tekj ur 
Fjár magns tekju skatt ur  er  ekki lagð ur  á lög að ila  í  at  vinnu  -
rekstri,  enda  eru fjár magns tekj ur  hluti  af rekstr ar tekj um  og
mynda  stofn  til tekju skatts,  sbr.  þó umfjöll un  um arð greiðsl  -
ur  í 2.  mgr. 1.  kafla  hér  að fram an.  Hins  vegar  er dreg in stað -
greiðsla  af  vaxta tekj um  og  arði lög að ila  skv.  ákvæð  um  laga
nr. 94/1996 um stað greiðslu  skatts  á fjár magns tekjur.

Stað greiðsla  af fjár magns tekj um árs ins 2010,  sem  til  -
greind  hefur  verið  á fram tali,  kemur  fram  á  álagningar -  og
inn  heimtu  seðli.  Hún geng ur  til  greiðslu tekju skatts  eða
ann  arra opin berra  gjalda  sem  lögð  eru  á  rekstr  ar  aðila,  sbr.
2.  mgr. 1.  gr.  laga  um stað greiðslu  skatts  á  fjár magn stekj ur.

6.  Útvarpsgjald
Gjaldið er 17.900 kr. á ári og er lagt á þá lögaðila sem
skattskyldir eru og bera sjálfstæða skattaðild skv. 2. gr. laga
nr. 90/2003, öðrum en dánarbúum, þrotabúum og þeim
lögaðilum sem undanþegnir eru skattskyldu skv. 4. gr.
sömu laga.

7.  Trygg inga gjald  og  gjöld  lögð  á  stofn  til 
trygg inga gjalds

Trygg inga gjald  og  önnur  gjöld  á  sama  stofn  eru  í  einu
gjald  þrepi 8,65%. Gjald skyld ir  eru  allir  þeir  sem  greiða  laun.
Inni fal in  í pró sentu töl unni  hér  að fram an  eru eft ir tal in  gjöld:

Almennt trygg inga gjald .............................................................. 4,54%
Atvinnu trygg inga gjald ................................................................ 3,81%
Gjald  í Ábyrgða sjóð  launa  v/gjald þrota ........................................ 0,25%
Mark aðs gjald .............................................................................. 0,05%

Sam tals hundr aðs hluti  til álagn ing ar ............................ 8,65%

Við bót  vegna slysa trygg inga gjalds
sjó manna  við fisk veið ar................................................................ 0,65%
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Skatt ar  og  gjöld

1.  Tekju skatt ur
Tekju skatt ur lög að ila  skv. 1.  og 2.  tölul. 1.  mgr. 2.  gr.  laga  nr.
90/2003 um tekjuskatt,  svo  sem hluta fé laga  og einka hluta -
félaga,  er 18%  af tekju skatts stofni. Tekju skatt ur ann arra lög -
að ila,  svo  sem sam eign ar  fé  laga,  er 32,7%  af tekju skatts stofni.
Sam eign ar fé lög,  sem  og sjálfs eign ar stofn an ir,  dán  ar  bú  og
önnur  félög, sjóð ir  og stofn an ir  sem til greind ar  eru  í 3., 4. og 
5.  tölul. 2.  gr.  laga  um tekju skatt,  greiða  þó 18% tekju skatt  af
fengn um  arði  frá hluta fé lög um.

2.  Skatt ur  á fjár magns tekj ur
Sjóð ir,  félög  og stofn an ir  sem und an þeg in  eru  almennri
skatt    skyldu  fá álagð an  skatt  á fjár magns tekj ur.  Þeim  ber  að
greiða 18% tekju skatt  af vaxta tekj um,  arði  og sölu hagn aði
af hluta bréf um.

3.  Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki
Samkvæmt lögum nr. 155/2010 er lagður sérstakur skattur á
fjármálafyrirtæki, sem hafa fengið starfsleyfi sem viðskipta -
banki, sparisjóður eða lánafyrirtæki, og aðra aðila sem hafa
fengið leyfi til að taka við innlánum.  Skattstofninn er heildar -
skuldir, eins og þær eru tilgreindar á skattframtali.
Gjaldhlutfallið er 0,041%.

Við álagningu opinberra gjalda árið 2012 skal til viðbótar við
þennan sérstaka skatt greiða 0,0875% af skattstofni.  Gjalddagi
viðbótarskattsins er 1. nóvember 2012.  Greiða skal fyrirfram
upp í álagðan viðbótarskatt 1. nóvember 2011 og miðast sú
greiðsla við skattstofn eins og hann var í árslok 2010.

4.  Bún að ar gjald
Gjald skyld ir  til bún að ar gjalds  skv.  lögum nr. 84/1997  um
bún  að  ar  gjald  eru virð is auka skatts skyld ir  bú  vöru fram leið -
end ur  sem  falla  undir atvinnu greina  númer 01 (land bún að -
ur)  og 02 ( skóg  rækt)  í  at  vinnu vega flokk un Hag stofu  Íslands
( ÍSAT 2008),  þó  ekki  af starf semi  í und ir flokk um 01.61, 01.62,
01.63, 01.64 (þjón usta  við  jarð  yrkju  og búfjár rækt), 01.70
(dýra veið ar  og  tengd þjón usta)  og 02.40 (þjón usta  tengd
skóg  rækt).

Gjald stofn bún að ar gjalds  er  velta  búvöru  og  tengdr  ar
þjón  ustu  hjá gjald skyld um búvöru fram  leið  endum,  þ. e.
virð  is auka skatts skyld  velta  skv. 11.  gr.  laga  um virð is auka -
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7.1.  Gjald stofn  og álagn ing trygg inga gjalds  
og  tengdra  gjalda 

Fram an greind  gjöld  eru  lögð  á launa greið end ur  og  er gjald -
stofn inn  öll  greidd  laun, reikn að  end  ur  gjald, þókn an ir,
hlunn  indi, mót fram lag  í líf eyr is sjóð  og  aðrar hlið stæð ar
greiðsl ur  skv.  III.  kafla  laga  nr. 113/1990  um trygg inga gjald.
Gjald  í  Ábyrgða     sjóð  launa  vegna gjald þrota  er  lagt  á  skv.  lög   -
um  nr. 88/2003  um Ábyrgða sjóð  launa  og  mark aðs gjald
skv.  lögum  nr. 38/2010  um  Íslandsstofu.

Trygg inga gjald  er  lagt  á skatt skylda lög að ila  að  liðnu
stað greiðslu ári  skv. skatt fram tali rekstr ar að ila  RSK 1.04.  Þar
ber  að  telja  fram  öll  trygg   inga gjalds skyld  laun,  þókn  anir  og
hlunn indi árs ins 2010. Trygg inga gjald  er  lagt  á óskatt skylda
lög að ila  að  liðnu stað greiðslu ári  skv.  launa fram tali  RSK 1.05,
eða skatt fram tali  RSK 1.06.

Trygg inga gjald  er  sund  ur  liðað  á  hvert greiðslu tíma bil.
Einn ig  kemur  sér  stak  lega  fram trygg inga gjald,  sem  ekki
er stað greiðslu  skylt,  en  með gjald daga 1. nóv em ber. 

7.2.  Inn heimta trygg inga gjalds  og  tengdra   gjalda
Stað greiðslu skylda trygg inga gjalds  og  tengdra  gjalda 
á  árinu 2010
Á stað greiðslu ári  skal  greiða trygg inga gjald  mán aðar lega.
Heim ilt  var  þó  á  árinu 2010  að  skila trygg inga gjaldi  af gjald -
stofni  í  fyrsta  sinn  í  þeim mán uði,  sem stofn inn  náði  kr.
504.000  og  síðan mán að ar lega  eftir  það,  ef gjald stofn  hafði
til  þess  tíma  verið  lægri  að með al tali  en  kr. 42.000  á mán uði.
Af gjald stofni  lægri  en  kr. 504.000  á  árinu  mátti  hins  vegar
skila trygg inga gjaldi  í  einu  lagi  eins  og  um  væri  að  ræða
greiðslu  fyrir desem ber.

Trygg inga gjald  og  tengd  gjöld  sem  ekki  eru 
stað  greiðslu  skyld
Sá  hluti gjald stofns trygg inga gjalds,  sem  und  an þeg inn  er
stað  greiðslu opin berra  gjalda,  svo  sem  ein kenn is fatn að ur,
er jafn framt und an þeg inn  stað  greiðslu trygg inga gjalds,
og  kemur  því  fyrst  til inn heimtu  í nóv em ber 2011.

8.  Kæru frest ur
Frest ur  til  þess  að  kæra álagn ingu opin berra  gjalda   og
trygg  inga gjalds  er 30  dagar  frá  dag  setn  ingu aug lýs ing ar
ríkisskatt stjóra  um  að álagn ingu  sé  lokið. Aug lýs ing in  er
dag sett 27. okt ób er 2011  og kæru frest ur renn ur  út 28.
nóvem ber  nk.  Kær  an  skal  vera skrif leg  og  studd nauð syn -
leg um  gögn  um.  Unnt  er  að  senda  kæru raf rænt  á þjón -
ustus íðu  www.skattur.is.

Greiðslu staða

1.  Álögð  gjöld
Álögð  gjöld (þing gjöld)  eru tekju skatt ur, bún að ar gjald,
sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfn un  ar  gjald alþjón -
ustu, útvarpsgjald, trygg inga gjald  og  gjöld  því  tengd. Skatt -
ur  á fjár magns tekj ur  er ein göngu lagð ur  á lög að ila  sem
und an þegn ir  eru  almennri skatt lagn ingu,  sbr.  það  sem
nefnt  er  í 2.  mgr. 1.  kafla  hér  að fram an  um arð greiðsl ur.

www.rsk.iswww.skattur.is

2.   Til frá drátt ar  koma:
•  Fyr ir fram greiðsla  upp  í  álögð  gjöld.
•  Stað greiðsla  skatts  á fjár magns tekj ur.
•  Inn eign ar vext ir  að frá dreg inni stað greiðslu  skatts 

á  fjár  magns  tekj ur.
•  Stað greiðsla trygg inga gjalds  og  tengdra  gjalda.
•  Rannsóknar- og þróunarkostnaður vegna

nýsköpunarverkefna sem hlotið hafa staðfestingu
Rannís.

Séu þess ir  liðir  hærri  en  álögð  gjöld  kemur mis mun ur inn  til
skulda jöfn un ar  og/ eða  endur  greiðslu.  Ofgreiðslu  er  fyrst
ráð staf að  upp  í van gold ið trygg inga  gjald,  síðan  önnur
ógold in þing gjöld  fyrri  ára,  að  því  loknu  upp  í tekju skatt  og
önnur þing gjöld álagn ing ar árs ins  og  loks  upp  í  aðrar gjald -
falln ar skuld ir.

3.  Gjald dag ar
Gjald dag ar opin berra  gjalda lög að ila  eru 1.  dagur  hvers
mán  aðar,  nema mán uð ina jan úar  og  októ  ber. 

Þar  til álagn ing  ligg  ur  fyrir  skal  greiða  á hverj um  gjald  -
daga ákveð inn  hundr  aðs  hluta  skatta   er  greiða  bar næst lið -
ið  ár. Gjald dag ar fyr ir fram greiðslu  á  árinu 2011  voru  átta.
Eftir stöðv um  gjalda   er jafn að  á  tvo gjald daga, 1. nóv em ber
og 1. desem ber. Gjald daga skipt ing mið ast  þó  við  að  ekki  sé
til inn heimtu  lægri fjár hæð  en  kr. 2.000  á hverj um gjald daga. 
Stað greiðslu skylt trygg inga gjald  er gjald fall ið  fyrir 1.  nóv    -
em  ber. Trygg inga gjald  utan stað greiðslu gjald fell ur 1.  nóv  -
ember. 

Van greiðsla  á  hluta  gjalda veld ur  því  að  öll  gjöld  á  gjald  -
ár  inu  falla  í ein daga 15  dögum  eftir gjald dag ann,  þó  ekki
fyrr  en 15.  næsta  mán  aðar  eftir  að álagn ingu  er  lokið,  þ. e. 15.
nóv em ber.

4.  Drátt ar vext ir  og inn eign ar vext ir
Drátt ar vext ir  eru reikn að ir  í sam ræmi  við  ákvæði 114.  gr.
laga  nr. 90/2003  um tekju skatt,  sbr.  III.  kafla  laga  nr. 38/2001
um  vexti  og  verð trygg ingu. 
Vext ir  á  ofgreitt trygg inga gjald  eru reikn að ir  í  sam  ræmi
við 2.  mgr. 114.  gr.  laga  nr. 90/2003  um tekju skatt.

5.  Greiðslu seðl ar
Greiðslu seðl ar  verða send ir  út  vegna gjald daga 1. nóv em -
ber  og 1. desem ber  ef fjár hæð  á gjald daga  er  kr. 1.000  eða
hærri.

6.  Nán ari upp lýs ing ar
Ríkisskattstjóri veitir nán ari upp lýs ing ar  um  álagn  ingu  þing -
gjalda  og trygg inga gjalds,  en  sýslu  menn  utan  Reykja  víkur
og tollstjóri  um greiðslu stöðu, útborg un  inn  eigna  og inn -
heimtu  skulda. Greiðslu stöðu  hjá  inn heimtu manni  má ein-
n ig  sjá  á þjón ustus íðu fram telj anda  á  www.skattur.is.

Leið bein ing ar  í bæk lingi þess um  skapa  hvorki  rétt  né
skyld   ur  umfram  ákvæði  laga.

Sjá einnig upplýsingavef ríkisskattstjóra www.rsk.is.


