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Tilkynning um
úrvinnslugjaldsskylda 

starfsemi 

 

Úrvinnslugjaldsskyldri starfsemi er hætt og því er óskað 
niðurfellingar af skrá yfir úrvinnslugjaldsskylda aðila

II  Starfsemi

IV  Ósk um niðurfellingu af úrvinnslugjaldskrá

Úrvinnslugjaldsskylda vegna:

a) Gjaldskyldrar framleiðslu innanlands b) Innflutnings á gjaldskyldri vöru til endursölu

Tilkynning er vegna:

Nýskráningar Breytingar á fyrri upplýsingum

1. Umbúðir

2. Olíuvörur

3. Lífræn leysiefni og klórbundin efnasambönd

4. Málning og litarefni

5. Rafhlöður og rafgeymar

6. Vörur í ljósmyndaiðnaði

7. Kvikasilfursvörur

8. Varnarefni

9. Kælimiðlar

10. Hjólbarðar

Dagsetning Undirskrift

VI  Undirskrift

Rekstur hefur verið seldur öðrum aðila og því er óskað 
niðurfellingar af skrá yfir úrvinnslugjaldsskylda aðila

Tilkynna skal úrvinnslugjaldsskylda starfsemi til Skatt sins 
eigi síðar en 15 dögum áður en hún hefst. Breyt ingar, sem 
verða á starf semi eftir að skráning hef ur farið fram, skal 
tilkynna innan 15 daga frá því að breyting átti sér stað.

 Nafn rekstraraðila

Heimili rekstraraðila

Tegund atvinnurekstrar

Kennitala 

Póstnúmer

Starfsstaður

Póststöð

Sveitarfélag starfsstaðar

I   Rekstraraðili og starfsemi

V  Athugasemdir

III  Óskað er eftir að gefið verið út úrvinnslugjaldsskírteini til framleiðanda, 
innflytjanda og seljanda umbúða úr pappír, pappa eða plasti
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