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LAUNAFRAMTAL 2008
LAUNAGREIÐSLUR

2007
Kennitala

Sveitarfélag lögheimilis

Framtalið berist

Nafn - póstfang

RSK 1.05   0712 · 8.000 · ODDI

Fjárhæðir á launamiðum og aðrar greiðslur sem mynda stofn
til tryggingagjalds í staðgreiðslu

Það staðfestist að launaframtal þetta ásamt launamiðum er gert
eftir bestu vitund og er í samræmi við fyrirliggjandi gögn.

Dags./undirskrift Sími

Rafræn framtalsskil - Ekki skal skila launaframtali á pappír
Þeir rekstraraðilar sem skila skattframtali sínu með rafrænum hætti
(t.d. á vefframtali) eiga ekki að skila launaframtali RSK 1.05 á pappír,
þar sem sundurliðun á stofni til tryggingagjalds er fengin í rafrænum
fram talsskilum (á eyðublaði RSK 1.04, RSK 1.06 eða RSK 4.05).
Í vissum tilfellum geta rekstraraðilar þurft að skila launaframtali á papp-
ír  ásamt launamiðum til skattstjóra. Sjá nánari skýringar á bak hlið.

Stofn til tryggingagjalds utan staðgreiðslu 

Reitur 02 - Vinnulaun +

Reitur 60 - Bifreiðahlunnindi +

Reitur 33 - Fæðishlunnindi +

Reitur 16 - Ökutækjastyrkur +

Mótframlag launagr. í lífeyrissj., sbr. skýringar á bakhlið +

Mismunur 17-74 - Staðgreiðsluskyldir dagpeningar +

Aðrar tryggingagj.sk. greiðslur, sbr. skýringar á bakhlið +

Launagreiðslur til erlendra starfsmanna með E101
vottorð, sbr. skýringar á bakhlið -

Stofn til almenns tryggingagjalds í staðgreiðslu =

Sundurliðun eftir mánuðum á ofangreindum
stofni til almenns tryggingagjalds í staðgreiðslu

Launagreiðslur vegna sjómennsku á fiskiskipum
(einnig innifaldar í stofni til tryggingagjalds)
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Launagreiðslur til erlendra starfsmanna 
með E101 vottorð. Sjá skýringar á bakhlið.
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Heildarfjöldi launamiða Þar af fjöldi miða vegna verktakagreiðslna Heildargreiðslur til verktaka (06)

Athugasemdir framteljanda

Skila frestur er til 28. jan. 2008 sé launamiðum skilað á pappír, en til 8. feb. 2008 sé launa mið um skilað á tölvutæku formi.

Janúar

Febrúar

Mars

Apríl

Maí

Júní

Júlí

Ágúst

September

Október

Nóvember

Desember

Alls



Skil  á launa upp lýs ing um  vegna álagn ing ar trygg -
inga gjalds 
1.  Skatt skyld um lög að il um  skv.  I.  kafla  laga  nr. 90/2003

ber  að  gera  grein  fyrir gjald stofni trygg inga gjalds  á 6.
síðu skatt fram tals rekstr ar að ila  RSK 1.04  og  eiga
þeir  því  ekki að  skila  hinu hefð bundna launa fram tali
RSK 1.05. Skila frest ur skatt fram tals lög að ila renn ur
út  í  lok  maí 2008. Skatt skyld ir lög að il ar  eiga  eftir  sem
áður  að  skila launa mið um 28. jan úar / 8. febrú ar
2008.

2. Ein stakl ing ar,  sem  stunda atvinnu rekst ur  eða sjálf -
stæða starf semi,  og  sem  skila skatt fram tali  á papp ír,
og lög að il ar,  sem und an þegn ir  eru skatt skyldu  skv. 
I.  kafla  laga  nr. 90/2003  og  skila  ekki raf rænu  skatt -
fram tali  RSK 1.06,  skulu  skila launa fram tali  RSK 1.05
á papp ír,  hafi  þeir  greitt  laun  eða við bót ar fram lag  í líf -
eyr is sjóð  á  árinu 2007.  Skila frest ur launa fram tals
RSK 1.05  er  til 28. jan úar 2008  sé launa mið um skil að
á papp ír,  en  til 8. febrú ar 2008  sé launa mið um skil að
á tölvu tæku  formi. 

3. Ein stakl ing ar  í raf ræn um fram tals skil um  skila  ekki
launa fram tali  RSK 1.05  á papp ír, held ur  gera  þeir
grein  fyrir gjald stofni trygg inga gjalds  á sam ræm ing  -
ar  blaði  RSK 4.05.

Gjald stofn
Trygg inga gjald  er  lagt  á sam kvæmt  lögum  nr. 113/1990
um trygg inga gjald. Gjald stofn inn  er  allar teg und ir  launa
og þókn ana,  hverju  nafni  sem nefn ast,  óháð  formi  launa  -
greiðslu,  sem  og reikn að end ur gjald  vegna  vinnu  manns

við  eigin atvinnu rekst ur  eða sjálf stæða starf semi  ásamt
reikn  uðu end ur gjaldi  maka  og  barna,  sbr. 1.  tölul.  A-liðs
7.  gr.  laga  nr. 90/2003,  um tekju skatt.  Almennt  hefur
trygg inga gjald  verið inn heimt  í stað greiðslu  á  rekstr  ar  -
árinu 2007,  en til tek in trygg inga gjalds  skyld  laun  og
hlunn  indi  eru  þó und an þeg in stað greiðslu,  t. d. reikn að
end  urgjald  barna. Gjald dagi  ógreidds   trygg  inga  gjalds
vegna  launa  og hlunn inda  sem  þannig  eru und an þeg in
stað  greiðslu trygg inga gjalds  er  fyrsti  gjald  dagi  þing  -
gjalda   eftir  að álagn ing trygg inga gjalds ligg ur  fyrir.  Ein  -
dagi  er mán uði  eftir gjald daga. Álagn ing  trygg  inga  gjalds
fer  fram sam hliða álagn ingu ann arra  opin  berra  gjalda,
skv. 12.  gr.  laga  nr. 113/1990,  sbr. 98.  gr.  laga  nr.
90/2003,  um tekju skatt. 

Á launa fram tali  sem skil að  er  á papp ír  þarf  hvorki  að
gera  grein  fyrir reikn uðu end ur gjaldi  manns  sem vinn ur
við  eigin atvinnu rekst ur  eða sjálf stæða starf semi  né
held   ur reikn uðu end ur gjaldi  maka.  Um mót fram lag  til  líf  -
eyr  is  sjóða vís ast  til umfjöll un ar  hér  að  neðan.  Að  öðru
leyti  er álagn ing trygg inga gjalds  byggð  á launa fram tal -
inu.

Aðrar trygg inga gjalds skyld ar greiðsl ur
Í þenn an  reit  skal  færa  aðrar greiðsl ur  og hlunn indi,  sem
mynda  stofn  til trygg inga gjalds  í stað greiðslu. 

Hér  er  t. d.  um  að  ræða hús næð is hlunn indi  í  launa -
mið a reit 28, afhend ingu hluta bréfa  á und ir verði  í  launa  -
miða  reit 04, björg un ar laun  í launa mið a reit 58,  svo  og
önn  ur  þau hlunn indi  og skatt skyld ar greiðsl ur  í  launa -
mið a reit um 34  og 82,  sem  eru  stað  greiðslu  skyld  ar.  

Almennt

Mót fram lag launa greið anda  í líf eyr is sjóð
Mót fram lag  í líf eyr is sjóð
Allt mót fram lag,  sem launa greið andi greið ir  vegna  al  -
menns  iðgjalds launa manns  í líf eyr is sjóð, mynd ar  stofn
til trygg inga gjalds.  Það  skal  færa  í  reit  fyrir mót fram lag
og  vera með tal ið  í trygg inga gjalds stofni.

Við bót ar mót fram lag  skv. kjara samn ing um
Verið  getur  að launa greið end ur  greiði  aukið  mót  f ram lag  í

líf eyr is sjóð,  umfram hefð bund ið 8% fram lag.  Þessi við -
bót  er  greidd  í sér eign ar sjóð.  Þannig ákvarð að  mót fram -
lag mynd ar  stofn  til trygg inga gjalds  og  skal  færa  í reit inn
fyrir mót fram lag  vegna  almenns  ið  gjalds  og  vera  með  -
talið  í trygg inga gjalds stofni.

Launagreiðslur til erlendra starfsmanna
Trygg inga gjald  vegna  erlendra starfs manna  sem
fram vís að  hafa  E101 vott orði
Til greina  skal sér stak lega launa greiðsl ur  til  erlendra
starfs   manna  sem  ekki  eru tryggð ir  hér  á  landi  sam  -
kvæmt ákvæð um reglu gerð ar  EBE  nr. 1408/71/ EBE,  um
beit ingu almanna trygg inga reglna gagn vart laun þeg um
sem flytj ast  á  milli aðild ar ríkja.

Launa greið andi  skal  hafa  í  vörslu  sinni  E -101  vott  orð
vegna hlut að eig andi starfs manna.

Þess ar greiðsl ur  skal sund ur liða  niður  á mán uði,  en
þær  eru  ekki inni fald ar  í  stofni  til  almenns trygg inga  -
gjalds.


