Skattur af vöxtum og arði - Skilagrein vegna staðgreiðslu
Skil á greiðslu skal inna af hendi hjá
innheimtumönnum ríkissjóðs.

Eintak skattstofu
Kennitala

Kr.

Greiðslutímabil

Staðgreiðsla samtals
Staðgreiðsla af vöxtum
Nafn - heimili - póststöð

Staðgreiðsla af arði

Engar staðgreiðsluskyldar vaxtagreiðslur á tímabilinu
Engar staðgreiðsluskyldar arðgreiðslur á tímabilinu
Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og er í fullu
samræmi við fyrirliggjandi gögn.

Dagsetning

Móttökudagur - kvittun

Undirskrift

Til þess að skil teljist fullnægjandi verður eintak skattstofu að vera útfyllt.
RSK 5.19 1001

Skattur af vöxtum og arði - Skilagrein vegna staðgreiðslu
Skil á greiðslu skal inna af hendi hjá
innheimtumönnum ríkissjóðs.

Eintak gjaldanda
Kennitala

Kr.

Greiðslutímabil

Staðgreiðsla samtals
Staðgreiðsla af vöxtum
Nafn - heimili - póststöð

Staðgreiðsla af arði

Engar staðgreiðsluskyldar vaxtagreiðslur á tímabilinu
Engar staðgreiðsluskyldar arðgreiðslur á tímabilinu
Móttökudagur - kvittun

RSK 5.19

Leiðbeiningar
Um útfyllingu skilagreinar
• Fjárhæð staðgreiðslu er færð í tvennu lagi; annars vegar staðgreiðsla
af arði og hins vegar staðgreiðsla af vöxtum. Samtölureitinn í efstu
línunni skal alltaf fylla út, þó svo aðeins þurfi að fylla út annan hinna.
• Hafi enginn staðgreiðsla verið innheimt af vaxtatekjum eða af arði á
árinu, skal gera grein fyrir því með því að setja X í til þess gerða reiti
á skilagreininni.
• Munið að undirrita og dagsetja skilagreinina áður en henni er skilað.

10% og til viðbótar álag sem er hið sama og dráttarvextir samkvæmt
vaxtalögum fyrir hvern byrjaðan mánuð eftir eindaga.
Upplýsingar um áfallið álag liggja fyrir hjá innheimtumanni þegar skilagreinin hefur verið skráð hjá skattstofu.

Gjalddagi

Álag vegna vanskila

Greiðslutímabil skatts skal vera þrír mánuðir. Gjalddagar eru 20. apríl,
20. júlí, 20. október og 20. janúar og er eindagi 15 dögum síðar.

Ef ekki er greitt í síðasta lagi á eindaga reiknast álag vegna vanskila
samkvæmt ákvæðum 17. gr. laga um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. Það er 1% á dag fyrir hvern dag eftir eindaga, þó ekki hærra en

Gjalddagi fyrir tímabilið 1. janúar - 30. júní 2009 var 20. júlí sama ár
og eindagi 15 dögum síðar.

