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Skýringar:
Samkvæmt 92. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt og auglýsingu ríkisskattstjóra,
ber félaginu að gefa ríkisskattstjóra upp hverjir voru hluthafar félagsins og tilgreina
hlutafjáreign hvers eiganda í lok tekjuárs. Einnig hverjum var úthlutað arði á árinu.
Hér er átt við þann arð sem útborgaður var eða færður var hluthöfum til tekna á
árinu. Þá skal tilgreina fjárhæð skatts sem haldið hefur verið eftir af arði
skv. ákvæðum laga nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur.
Sparisjóðir skulu gefa sams konar upplýsingar um stofnfjáreigendur, eign í árslok,
greiddan arð og staðgreiðslu af arði. Upplýsingar þessar skulu færðar á hlutafjármiða, RSK 2.045, en heildarfjárhæðir á þetta blað. Nafn félagsins (eða sparisjóðsins)
ber að rita á hvern einstakan hlutafjármiða.

Dagsetning

Undirskrift

Fyllt út af ríkisskattstjóra
Að rétt sé talið saman staðfestir

Frumrit til ríkisskattstjóra
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