Vörugjaldsskýrsla
I

Rekstraraðili

Kennitala – nafn – póstfang

Skýrslunúmer

Uppgjörstímabil

Gjalddagi
Starfsemi

Sveitarfélag

Skattstofa

II Magngjald – gjaldskyld og undanþegin sala/afhending
A

Gjaldflokkar

B Gjaldstofn (magn)

C Undanþegið (magn)

D Fjárhæð magngjalds

0

0

0
0
0

0
0
0
Alls kr:

0

III Verðgjald – gjaldskyld og undanþegin sala/afhending
E

Gjaldflokkar

F

Gjaldstofn (verð)

G Undanþegið (verð)

H Fjárhæð verðgjalds

15%

0

20%

0

25%

0
Alls kr:

0

IV Uppgjör vörugjalds
Magngjald alls

0

Verðgjald alls

0

Álagning

0

Álag á vangreitt vörugjald

Til greiðslu kr:

Gjalddagi vörugjalds er 28. dagur annars
mánaðar eftir lok uppgjörstímabils. Eftir
gjalddaga reiknast álag á vangreitt vörugjald.
Álag skal vera 1% af þeirri upphæð sem
vangreidd er fyrir hvern byrjaðan dag eftir
gjalddaga, þó ekki hærra en 10%.

–––––––––––––––
Dagsetning

0

Skýrslan á að berast innheimtumanni
ríkissjóðs ásamt greiðslu.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Undirskrift

Sjá leiðbeiningar á blaðsíðu 4.
RSK 11.01

16-1-2013

Eintak ríkisskattstjóra
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Eintak rekstraraðila

Leiðbeiningar um útfyllingu vörugjaldsskýrslu
I Rekstraraðili
Hér skal færa inn á vörugjaldsskýrsluna upplýsingar varðandi rekstraraðila, þ.e. kennitölu, nafn, póstfang, sveitarfélag
og starfsemi. Einnig skal færa inn upplýsingar um uppgjörstímabil og gjalddaga.

II Magngjald – gjaldskyld og undanþegin sala/afhending
A Gjaldflokkar
Í dálki A eru gjaldflokkar magngjalds taldir upp.
B Gjaldstofn (magn)
Gjaldstofn vörugjalds af vörum sem framleiddar eru, unnið er að eða er pakkað innanlands og flokkast undir
tollskrárnúmer sem talin eru upp í A-lið í viðauka I við lög nr. 97/1987, um vörugjald, miðast við tiltekna fjárhæð fyrir
hvert kílógramm vöru án umbúða. Í dálki B skal tilgreina gjaldstofn (magn) gjaldskyldra vara sem seldar eða afhentar
voru á uppgjörstímabilinu, þ.m.t. úttekt til eigin nota, sundurliðaðan eftir gjaldflokkum.
C Undanþegið (magn)
Í dálki C skal tilgreina magn gjaldskyldra vara, sundurliðað eftir gjaldflokkum, sem seldar eða afhentar voru á uppgjörs
tímabilinu án magngjalds á grundvelli undanþágu vegna útflutnings þeirra eða framvísunar vörugjaldsskírteinis.
D Fjárhæð magngjalds
Í dálki D skal tilgreina fjárhæð magngjalds sundurliðaða eftir gjaldflokkum. Fjárhæð í hverjum magngjaldsflokki reiknast
með margföldun viðkomandi gjaldflokksfjárhæðar í dálki A og viðkomandi gjaldstofns (magns) í dálki B.

III Verðgjald – gjaldskyld og undanþegin sala/afhending
E Gjaldflokkar
Í dálki E eru gjaldflokkar verðgjalds taldir upp.
F Gjaldstofn (verð)
Gjaldstofn vörugjalds af vörum sem framleiddar eru, unnið er að eða er pakkað innanlands og flokkast undir
tollskrárnúmer sem talin eru upp í C-E liðum í viðauka I við lög nr. 97/1987, um vörugjald, er verksmiðjuverð þeirra, þ.e.
söluverð vöru frá framleiðanda án frádráttar nokkurs kostnaðar eða þjónustugjalds. Sjá nánar í 7. gr. laganna. Í dálki F
skal tilgreina gjaldstofn (verð) gjaldskyldra vara sem seldar eða afhentar voru á uppgjörstímabilinu, þ.m.t. úttekt til eigin
nota, sundurliðaðan eftir gjaldflokkum. Athuga ber að verð færist hér án vörugjalds.
G Undanþegið (verð)
Í dálki G skal tilgreina verð gjaldskyldra vara, sundurliðað eftir gjaldflokkum, sem seldar eða afhentar voru á
uppgjörstímabilinu án verðgjalds á grundvelli undanþágu vegna útflutnings þeirra eða framvísunar vörugjaldsskírteinis.
H Fjárhæð verðgjalds
Í dálki H skal tilgreina fjárhæð verðgjalds, sundurliðaða eftir gjaldflokkum. Fjárhæð í hverjum verðgjaldsflokki reiknast
með margföldun viðkomandi gjaldflokksprósentu í dálki E og viðkomandi gjaldstofns (verðs) í dálki F.

IV Uppgjör vörugjalds
Magngjald alls
Hér skal tilgreina fjárhæð magngjalds alls.
Verðgjald alls
Hér skal tilgreina fjárhæð verðgjalds alls.
Álagning
Hér skal tilgreina fjárhæð vörugjalds alls.
Álag á vangreitt vörugjald
Sé vörugjald ekki greitt á tilskildum tíma skal aðili sæta álagi til viðbótar því vörugjaldi sem honum ber að standa skil á.
Álag skal vera 1% af þeirri upphæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan dag eftir gjalddaga, þó ekki hærra en 10%.
Til greiðslu kr.
Hér skal tilgreina samtölu fjárhæða. Skýrslunni skal skila til innheimtumanns ríkissjóðs ásamt greiðslu.

