
Virðisaukaskattsskýrsla
Eintak ríkisskattstjóra

Leiðrétting virðisaukaskatts  
fyrir uppgjörstímabilið:

Tímabil Ár

VSK nr. SkilamátiGjalddagi

Kr. Kr. Kr.

Rétt skýrsla skv. bókhaldi

Athugið að fjárhæð skattskyldrar veltu á að tilgreina án VSK

Skv. áður sendri
skýrslu/áætlun Mismunur

A Velta án vsk. í 24% þrepi

A Velta án vsk. í 25,5% þrepi

B Velta án vsk. í 11% þrepi

B Velta án vsk. í 7% þrepi

C Undanþegin velta

D Útskattur

E Innskattur

F Álagning (D-E)

G Álag á vangreiddan vsk

H Samtals (F+G)

Kennitala - nafn - heimili - póststöð rekstraraðila

RSK 10.03   28-5-2015

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

Dagsetning Undirskrift

Kynntu þér rafræn skil á 
www.rsk.is/vefskil

Leiðbeiningar

Skýrsla þessi er einungis til leiðréttingar á fyrra uppgjörstímabili, 
hvort sem er vegna áætlunar eða leiðréttingar á fyrri skilum. Þurfi 
að leiðrétta öll tímabil ársins skal nota eyðublað RSK 10.26 Leið-
réttingarskýrsla virðisaukaskatts sem er aðgengilegt á www.rsk.is. 

Vakin er athygli á að berist virðisaukaskattsskýrsla eftir að skattaðili 
hefur sætt áætlun skal ríkisskattstjóri leggja á hann sérstakt gjald 
að fjárhæð 5.000 kr. fyrir hverja virðisaukaskattsskýrslu sem ekki 
hefur verið skilað á réttum tíma, sbr.  27. gr. B laga nr. 50/1988. 
Gjald þetta má fella niður ef skattaðili færir gildar ástæður sér til 
málsbóta og metur ríkisskattstjóri það í hverju tilviki hvað telja skuli 
gildar ástæður í þessu sambandi.

Álag er 1% af þeirri fjárhæð, sem vangreidd er, fyrir hvern byrjaðan 
dag eftir gjalddaga, þó ekki hærri en 10%. Þannig ber að reikna 

10% álag á vangreiddan virðisaukaskatt sem skilað er 10 dögum 
eftir gjalddaga eða síðar, en sé greitt 5 dögum eftir gjalddaga þá 
reiknast 5% álag á vangreiddan virðisaukaskatt o.s.frv.  Sé virðis-
aukaskattur ekki greiddur innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða 
dráttarvexti af því sem gjaldfallið er.  

Skýrslu með jákvæðan mismun (mismun til greiðslu í reit H) skal 
greiða hjá innheimtumönnum ríkissjóðs þ.e. tollstjóra og sýslu-
mönnum. Inneignarskýrslur og núllskýrslur skal senda beint til 
ríkisskattstjóra. 

Til þess að skil teljist fullnægjandi þarf eintak ríkisskattstjóra að 
vera útfyllt.
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Virðisaukaskattsskýrsla
Eintak greiðanda
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Kr.

Fjárhæð úr reit H

Virðisaukaskatt skal greiða hjá innheimtumönnum ríkissjóðs 
sem eru tollstjóri og sýslumenn. Skýrsla skal fylgja greiðslu. 

Núll  skýrslur og inneignarskýrslur skal alltaf senda  
beint til ríkisskattstjóra.

Aðeins er hægt að nota þennan greiðsluseðil fyrir það upp gjörs tíma bil sem á hann hefur verið ritað.

Virðisaukaskattsskýrsla
Eintak innheimtumanns
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