Bifreiðahlunnindamiði
Sjá skýringar á bakhlið samrits

vegna bifreiðahlunninda á tekjuárinu
1 Kennitala launagreiðanda

2 Kennitala launamanns (notanda)

3 Nafn og heimili launagreiðanda

4 Nafn og heimili launamanns

5 Skráningarnúmer bifreiðar

6 Tegund bifreiðar og undirtegund

7 Fyrsti skráningardagur bifreiðar

8 Matsverð bifreiðar sbr. Bifreiðaskrá RSK 9 Tímabil sem bifreiðin var í rekstri launagreiðanda á árinu

10 Hlunnindamat alls (Bifreiðahlunnindi launamanns)

Kr.

Kr.
11 Ótakmörkuð endurgjaldslaus afnot

12 Ótakmörkuð afnot gegn
greiðslu eldsneytis

15 Ótakmörkuð afnot
gegn endurgjaldi

16 Takmörkuð afnot

17 Geymslustaður bifreiðar utan vinnutíma

14 Tímabil notkunar á árinu (Fjöldi mánaða)
18 Starf notanda

20 Staðfesting launagreiðanda

RSK 2.035

1012

19 Athugasemdir launagreiðanda

13 Engin afnot launamanns
af bifreið þessari

Dagsetning

Undirskrift launagreiðanda
Frumrit til ríkisskattstjóra
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SKÝRINGAR
Samkvæmt ákvörðun ríkisskattstjóra, um skilaskyldu og skilafrest fyrir launaskýrslur o.fl., skv. 92. gr. laga nr. 90/2003, um
tekjuskatt, ber öllum aðilum, sem í rekstri sínum eða annarri starfsemi hafa haft kostnað af kaupum, leigu eða rekstri fólksbifreiðar og ekki fylla út eyðublað RSK 4.03 vegna hennar, að fylla út og skila ríkisskattstjóra bifreiðahlunnindamiða, hvort
sem um er að ræða afnot starfsmanna af fólksbifreiðum launagreiðanda eða ekki.
Um er að ræða afnot af fólksbifreið, þ. m. t. skutbifreið (station), jeppabifreið eða annarri bifreið sem hægt er að hafa sambærileg not af, sem rekin er að öllu leyti eða hluta á kostnað launagreiðanda og skiptir ekki máli í því sambandi hvort viðkomandi bifreið er í eigu launagreiðanda eða er á fjámögnunarleigusamningi.
Ef tveir eða fleiri starfsmenn hafa not af sömu bifreið ber að skila bifreiðahlunnindamiða fyrir hvern starfsmann fyrir sig.
Hafi starfsmaður haft not af fleiri en einni bifreið ber að skila bifreiðahlunnindamiða fyrir hverja bifreið fyrir sig.
Reitir eyðublaðsins skulu fylltir út eins og yfirskrift þeirra ber með sér, en í reiti 11 til 16 skal skrá X viðeigandi reit. Efst í
hægra horn eyðublaðsins skal skrá viðkomandi tekjuár.
Nánari upplýsingar um matsverð bifreiða, sbr. reit 8, er að finna í bæklingi RSK 6.03 - Bifreiðaskrá RSK, sem gefinn er út
árlega og hægt er að nálgast á vefsíðu ríkisskattstjóra www.rsk.is.

