Skattframtal 2017
Kennitala framteljanda

Skattframtalið berist

Kennitala maka

Sveitarfélag lögheimilis 31. des. 2016

Nafn - póstfang

Fyllist út af ríkisskattstjóra
Fjölskyldumerking

Slysatrygging
við heimilisstörf

Athugasemdir

Setjið X í reitinn ef
óskað er slysatryggingar.

Almennar upplýsingar

1

1.1 Börn fædd 1999 og síðar, með lögheimili hjá framteljanda í lok árs 2016

Einstætt foreldri

Framteljandi
þarf að yfirfara
og leiðrétta
upplýsingar
um börn
á framfæri
hans.

Ef framteljandi er
einstætt foreldri
skal staðfesta það með því að
setja X í þennan reit.
Sjá nánari skýringar í leiðbeiningum.

1.2 Samsköttun

Einstaklingar í óvígðri sambúð, sem uppfylla skilyrði fyrir samsköttun, geta óskað eftir samsköttun með því að merkja í reitinn hér fyrir neðan. Ekki
er fallist á samsköttun nema merkt sé í reitinn hjá báðum.

Sjá í leiðbeiningum
um skilyrði fyrir samsköttun.

Óskað er eftir samsköttun.

Kennitala sambúðarmanns/konu:

Hjá hjónum og sambúðarfólki er nóg að annað fylli út liði 1.3 og 1.4
1.3 Umsókn um lækkun vegna
framfærslu ungmenna

526

Heimilt er að veita lækkun á tekjuskattsstofni ef framteljandi hefur á framfæri sínu ungmenni, sem hefur ekki nægar tekjur til eigin framfærslu,
t.d. vegna náms. Tilgreina skal nafn skóla eða ástæðu umsóknar. Hér er einkum átt við aldurinn 16-21 árs. Sjá nánar í leiðbeiningum.
Við afgreiðslu umsóknar verða rauntekjur skv. framtali ungmennis notaðar.

Nafn skóla

527 Kennitala ungmennis

1.4 Greinargerð um eignabreytingar eða aðrar athugasemdir

1.5 Fenginn arfur

Kennitala arfláta

Hér með staðfestist að viðlögðum drengskap að skýrsla þessi
um tekjur og eignir er gefin eftir bestu vitund. Áritaðar fjárhæðir
hafa verið yfirfarnar og jafnframt leiðréttar, hafi það reynst
nauðsynlegt. Mér er kunnugt um að ófullnægjandi eða röng upp
lýsingagjöf getur haft í för með sér álagsbeitingu eða refsingu.
(Hjón/sambúðarfólk undirrita hvort sína forsíðu.)

RSK 1.01

24-11-2016

528 Tekjur

Tilgreinið kaup og sölu hvers konar lausafjár, bifreiða, hjólhýsa o.s.frv.
Sjá nánar í leiðbeiningum.

Greiddur
erfðafjárskattur

Arfur

Dags./undirskrift

Sími

Bls. 1

2

Kennitala framteljanda

Tekjur ársins 2016

2.1 Launatekjur og starfstengdar greiðslur

Kennitala maka

Þurfi að leiðrétta upplýsingar um árituð
laun, þá skal strika yfir fjárhæðina og skrá
rétta fjárhæð í næstu línu fyrir neðan.
Launatekjur, sem ekki eru áritaðar á
framtal, á að færa í reitina hér til hliðar.
Samtala launatekna skal færð í reit 21.

21

2.2 Ökutækjastyrkur. Dagpeningar. Hlunnindi
Ökutækjastyrkur

22

Dagpeningar

23

Bifreiðahlunnindi

134

Önnur hlunnindi, hvaða?

135

2.3 Lífeyrisgreiðslur. Greiðslur frá Tryggingastofnun. Aðrar bótagreiðslur, styrkir o.fl.
Greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins

40

Kannið hvort fjárhæðir
í útfylltum reitum eru
réttar. Sé fjárhæð röng,
þá strikið yfir hana og
færið rétta fjárhæð í gráa
reitinn við hliðina.

Greiðslur úr almennum lífeyrissjóðum
Lífeyrisgreiðslur úr séreignarsjóðum

43
140

Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar

143

Atvinnuleysisbætur

163

Félagsleg aðstoð og aðrir styrkir og bætur frá sveitarfélögum

197

Styrkir til náms, rannsóknar- og vísindastarfa (heildarfjárhæð)

131

Ráðstöfun/útborgun úr séreignarsjóði vegna íbúðarkaupa til eigin nota,
umfram það sem skattfrjálst er, sbr. kafla 2.9

243

Annað, hvað?
Annað, hvað?

2.4 Reiknað endurgjald við eigin atvinnurekstur

Tegund starfsemi:

24

2.5 Hreinar tekjur af eigin atvinnurekstri skv. samræmingarblaði RSK 4.05

62

2.6 Frádráttur
Frádráttur á móti ökutækjastyrk skv. RSK 3.04

32

Frádráttur á móti dagpeningum skv. RSK 3.11

33

Iðgjald, greitt í lífeyrissjóð á árinu - að hámarki 4% af launum

162

Iðgjald, greitt á árinu vegna viðbótarlífeyrissparnaðar - að hámarki 4% af launum

160

Frádráttur á móti náms-, rannsóknar- og vísindastyrkjum skv. meðfylgjandi greinargerð

149

Frádráttur frá öðrum styrkjum og starfstengdum greiðslum skv. meðfylgjandi greinargerð

157

2.7 Stofn til útreiknings tekjuskatts og útsvars
2.8 Tekjur erlendis aðrar en fjármagnstekjur

Samtala 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 - 2.6

Greiddir skattar erlendis
í erlendri mynt

Heildartekjur í erlendri mynt

Leiðréttingareitir: Kannið hvort
fjárhæðir í útfylltum reitum eru réttar.

A. Skattfrjálsar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins

596

B. Skattfrjálsir vinningar í happdrættum, getraunum og talnaleikjum

597

C. Aðrar skattfrjálsar tekjur. Hverjar?

73

D. Skattfrjáls ráðstöfun úr séreignarsjóði vegna íbúðarkaupa til eigin nota

443

E. Skattfrjáls uppsöfnuð úttekt úr séreignarsjóði vegna íbúðarkaupa til eigin nota

444

2.10 Staðgreiðsla af tekjum (öðrum en fjármagnstekjum)
Bls. 2

Heildartekjur í íslenskum krónum
319

Í hvaða landi?

2.9 Skattfrjálsar tekjur

=

296

Peninga-, verðbréfa- og
hlutabréfaeign í árslok 2016

3

Fjármagnstekjur ársins 2016

3.1 Innstæður í innlendum bönkum og sparisjóðum

Samtals

Staðgreiðsla
af vaxtatekjum

301

Vaxtatekjur

12

3.2 Innstæður í erlendum bönkum

Eign í árslok

11
Vaxtatekjur

Eign í árslok

Land
Land

322

Samtals

3.3 Innlend og erlend verðbréf og kröfur. Stofnsjóðsinneign

Samtals

Staðgreiðsla
af vaxtatekjum

302

Vaxtatekjur

36

3.4 Innstæður og verðbréf barna
Samtals

321
Eign í árslok

02
Vaxtatekjur

Staðgreiðsla
af vaxtatekjum

303

3.5 Hlutabréf og stofnfjárbréf sparisjóða

03

Fært af eyðublaði RSK 3.19

Eign í árslok

04
Arður

Eign í árslok (Nafnverð)

Kennitala
Kennitala
Kennitala
Kennitala
Samtals

Staðgreiðsla
af arði

3.6 Hlutabréf í erlendum hlutafélögum

306

307

Fært af eyðublaði RSK 3.19

308
Arður

Eign í árslok

Land
Land
Samtals

3.7 Leigutekjur af íbúðarhúsnæði sem ekki tengist atv.rekstri, skv. RSK 3.25

324

323

510

Heildartekjur af útleigu annarra eigna s em ekki tengjast atvinnurekstri 511

3.8 Hagnaður af sölu hlutabréfa skv. sundurliðun á RSK 3.19

164

3.9 Annar söluhagnaður, hvaða?

522

Fjármagnstekjur samtals (12+322+36+03+307+324+510+511+164+522)

RSK 1.01
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Hjá hjónum og öðrum samskött
uðum einstaklingum skattleggjast
fjármagns- og eignatekjur ávallt
hjá þeim sem er með hærri tekjur
skv. 2. kafla.
Sjá nánar í leiðbeiningum.

Bls. 3

Kennitala framteljanda

Eignir í árslok 2016

4

4.1 Innlendar fasteignir skv. fasteignamati

Kennitala maka

Leiðréttingarreitur: Kannið hvort fjárhæð í
útfylltum reit er rétt.

Fasteignamat

Fastanúmer eignar

Samtals fasteignir

4.2 Erlendar fasteignir
4.3 Bifreiðir

314
326

Land

Númer

Kaupár

Númer

Verð

Verð

Kaupár

Sjá reglur um
afskrift bifreiða í
leiðbeiningum.

06

Samtals bifreiðaeign

4.4 Aðrar eignir áður ótaldar

15

Hvaða eignir:

4.5 Hrein eign samkvæmt efnahagsreikningi skv. samræmingarblaði RSK 4.05

01

4.6 Staðgreiðsla af fjármagnstekjum í eigin atvinnurekstri skv. samræmingarblaði RSK 4.05

309

Skuldir og vaxtagjöld

5

Vaxtagjöld

5.1 Vaxtagjöld/eftirstöðvar vegna kaupleiguíbúðar skv. RSK 3.08

Eftirstöðvar skulda

167

166

5.2 Lán vegna kaupa eða byggingar íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Ef hluti láns er nýttur til annars en öflunar íbúðarhúsnæðis skal

tilgreina hve hátt hlutfall fjárhæðar er til öflunar íbúðarhúsnæðis (reitur 1). Í reiti 5 til 8 skal færa heildarfjárhæðir (án hlutföllunar) en í dálka 9
og 10 skal aðeins færa þann hluta af vaxtagjöldum og eftirstöðvum sem tilheyra öflun íbúðarhúsnæðis.
Vaxtagjöld og lán eða lánshlutar sem ekki ganga til öflunar
íbúðarhúsnæðis færast í kafla 5.5.

Staðsetning íbúðarhúsnæðis:
Kaupár:

Fyllist út af
ríkisskattstjóra

1 Lánveitandi
5 Heildargreiðslur ársins

+

-

1 Lánveitandi
5 Heildargreiðslur ársins

+

-

1 Lánveitandi
5 Heildargreiðslur ársins

+

7 Afföll

+

7 Afföll

+

-

Eftirstöðvar skulda
vegna öflunar íbúðarhúsnæðis

8 Lántökukostnaður

=

+

8 Lántökukostnaður

=

+

Hlutfall (%) 2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

Lánsnúmer
6 Afborgun af nafnverði

10

Hlutfall (%) 2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

Lánsnúmer
6 Afborgun af nafnverði

Vaxtagjöld vegna
öflunar íbúðarhúsnæðis

Hlutfall (%) 2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

Lánsnúmer
6 Afborgun af nafnverði

9

299

7 Afföll

+

8 Lántökukostnaður

=

+

Fært af framhaldsblaði RSK 3.01

Vaxtagjöld/eftirstöðvar vegna öflunar íbúðarhúsnæðis samtals 87

5.3

45

Ef selt var og annað ekki keypt í staðinn, fyrir árslok, færast hér eftirstöðvar skulda eins og þær voru á söludegi

5.4 Skuldir umfram eignir í eigin atvinnurekstri skv. samræmingarblaði RSK 4.05

41
165

Þurfi að leiðrétta áritaðar upplýsingar, þá skal strika yfir
fjárhæðirnar og skrá réttar fjárhæðir í næstu línu fyrir neðan.

5.5 Aðrar skuldir og vaxtagjöld

Vaxtagjöld

Eftirstöðvar skulda

Nafn
lánveitanda.
Tilgreinið
kennitölu ef um
einstakling er
að ræða.

Samtals

Bls. 4

88

168

