Skilagrein staðgreiðslu af launum
Skil á staðgreiðslu skal inna af hendi hjá innheimtumönnum ríkissjóðs eða í bönkum og sparisjóðum.

Eintak innheimtumanns
Kennitala

A Staðgreiðsla og tryggingagjald samtals (B+C+D)

Greiðslutímabil

Kr.

B Staðgreiðsla af
greiddum launum
C Staðgreiðsla af
reiknuðu endurgjaldi

Nafn - heimili - póststöð launagreiðanda

D Tryggingagjald
E Heildarfjárhæð
greiddra launa
F Reiknað endurgjald
greiðanda
G Samtala til afstemmingar
(A+B+C+D+E+F)

Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og er í fullu
samræmi við fyrirliggjandi gögn.

Engin laun greidd á tímabilinu
Dagsetning

Undirskrift

Til þess að skil teljist fullnægjandi verður eintak innheimtumanns að vera útfyllt.
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Skilagrein staðgreiðslu af launum
Skil á staðgreiðslu skal inna af hendi hjá innheimtumönnum ríkissjóðs eða í bönkum og sparisjóðum.

Eintak greiðanda
Kennitala

A Staðgreiðsla og tryggingagjald samtals (B+C+D)

Greiðslutímabil

B Staðgreiðsla af
greiddum launum
C Staðgreiðsla af
reiknuðu endurgjaldi

Nafn - heimili - póststöð launagreiðanda

D Tryggingagjald
E Heildarfjárhæð
greiddra launa
F Reiknað endurgjald
greiðanda
Sé ósamræmi milli eintaks innheimtumanns og eintaks greiðanda gildir
eintak innheimtumanns, enda hefur það verið staðfest með undirritun.

RSK 5.12

Kr.

Engin laun greidd á tímabilinu

Kynntu þér rafræn skil á www.skattur.is

Leiðbeiningar
Auk kennitölu launagreiðanda og upplýsinga um nafn, heimili og
póststöð, sem fyllt er út vinstra megin á skilagreininni, skal fylla út
greiðslutímabil, þ.e. mánuð og ár sem launagreiðsla nær til eða í sérstökum tilvikum útborgunarmánuð og ár. Mánuðinn skal rita með
tveimur tölustöfum þannig að t.d. greiðslutímabilið janúar 2009 skal
rita 01 2009.
Greiðslu samkvæmt þessari skilagrein er eingöngu unnt að inna af
hendi hjá innheimtumanni ríkissjóðs.
Um útfyllingu skilagreinar:

•

•
•

Í reit A skal færa þá heildarfjárhæð sem greidd er samkvæmt
seðlinum. Hún er síðan sundurliðuð í staðgreiðslu af greiddum
launum, staðgreiðslu af reiknuðu endurgjaldi og tryggingagjald
í reitum B, C og D. Staðgreiðsla sem dregin er af reiknuðu
endurgjaldi maka færist í reit B.
Í reiti E og F færast launafjárhæðir. Greidd laun og reiknað
endurgjald maka í E og reiknað endurgjald greiðanda í F.
Í neðsta reitinn færist svo samtala, A+B+C+D+E+F, sem notuð
er til vélrænnar afstemmingar hjá móttakanda greiðslunnar.

•
•

Hafi engin laun verið greidd á tímabilinu skal setja X í til þess
gerðan reit á skilagreininni.
Munið að undirrita og dagsetja skilagreinina áður en henni er
skilað.
Með skilagreininni skal fylgja sundurliðun á staðgreiðslu
opinberra gjalda launamanna.

Viðurlög vegna vanskila

Ef afdregin staðgreiðsla er ekki greidd í síðasta lagi á eindaga
reiknast álag vegna vanskila samkvæmt ákvæðum 28. gr. laga um
staðgreiðslu opinberra gjalda. Álag er 1% á dag fyrir hvern dag eftir
eindaga, þó ekki hærra en 10% og álag til viðbótar af upphæð
vanskilafjár frá og með gjalddaga, hafi ekki verið greitt á 1. degi
næsta mánaðar eftir eindaga. Skal álag þetta vera hið sama og
dráttarvextir sem Seðlabanki Íslands ákveður og birtir samkvæmt
lögum nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu.
Vegna vanskila á tryggingagjaldi reiknast dagvextir frá og með
gjalddaga hafi eigi verið greitt á eindaga. Álag reiknast ekki.

