Olíugjaldsskýrsla
Gildir frá 01.01.2014
Viðtakandi

Ríkisskattstjóri Hellu
Vegskálum 1
850 Hellu

Uppgjörstímabil
Mánuður

Ár

Gjalddagi

I Gjaldskyldur aðili
Nafn rekstraraðila

Kennitala

Lögheimilissveitarfélag

Um gjaldið:
Greiða skal í ríkissjóð vörugjald af gas-, dísil- og steinolíu sem flokkast í tollskrárnúmer 2710.1911, 2710.1912, 2710.1919 og 2710.1930 og nothæf
er sem eldsneyti á ökutæki. Í lögum nr. 87/2004 er vörugjald á olíu nefnt olíugjald.
Gjaldskylda nær einnig til olíu í öðrum tollskrárnúmerum sem blönduð hefur verið gjaldskyldri olíu, enda séu blöndurnar nothæfar sem eldsneyti á
ökutæki. Olíur sem ekki eru af jarðefnauppruna skulu þó undanþegnar olíugjaldi. Hafi íblöndunarefni sem ekki er af jarðefnauppruna verið blandað
gjaldskyldri olíu skal sá hluti blöndunnar sem ekki er af jarðefnauppruna undanþeginn olíugjaldi. Fjárhæð olíugjalds skal vera 54,88 kr. á hvern lítra af
olíu. Tollstjóri annast álagningu og innheimtu olíugjalds af gjaldskyldri olíu sem aðrir en þeir sem skráðir hafa verið skv. 3. gr. laga nr. 87/2004, flytja
til landsins. Ríkisskattstjóri annast álagningu olíugjalds á þá sem skráningarskyldir eru vegna sölu þeirra og eigin nota á gjaldskyldri olíu.

II Gjaldskyld og undanþegin sala/afhending á olíu
Tegund

Magn í lítrum

1. Gjaldskyld sala (ólituð olía) - gas- og dísilolía
Tollskrárnr.: 2710.1930

2. G
 jaldfrjáls olía (lituð olía og ólituð olía, sbr. 1. tl.
1. mgr. 4. gr. laga nr. 87/2004) - gas- og dísilolía

Fjárhæð

56,55 kr.

0 kr

0 kr.

0 kr

56,55 kr.

0 kr

0 kr.

0 kr

0 kr.

0 kr

Tollskrárnr.: 2710.1930

3. Gjaldskyld sala (ólituð olía) - steinolía og annað
Tollskrárnr.: 2710.1911 - 2710.1912 - 2710.1919

4. Gjaldfrjáls olía (lituð olía) - steinolía og annað
Tollskrárnr.: 2710.1911 - 2710.1912 - 2710.1919

5. Olíur, þ.m.t. íblöndunarefni, sem ekki eru af
jarðefnauppruna

Alls

Olíugjald samtals

0 kr

Greitt alls

0 kr

Uppgjörstímabil og gjalddagar:
Uppgjörstímabil olíugjalds er einn mánuður. Gjalddagi er fimmtándi dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils. Beri gjalddaga upp á helgidag
eða almennan frídag færist hann yfir á næsta virka dag á eftir. Eigi síðar en á gjalddaga skulu gjaldskyldir aðilar, sem hlotið hafa skráningu skv. 3.
gr., ótilkvaddir skila innheimtumanni ríkissjóðs skýrslu, olíugjaldsskýrslu, yfir magn gjaldskyldrar og gjaldfrjálsrar olíu á uppgjörstímabilinu og standa
skil á greiðslu olíugjaldsins. Sé olíugjaldsskýrsla ekki afhent innan tilskilins frests eða olíugjald ekki greitt er ríkisskattstjóra enn fremur heimilt að
afturkalla skráningu skv. 3. gr. þar til úr hefur verið bætt.
Olíugjald skal greiða hjá innheimtumönnum ríkissjóðs, bönkum eða sparisjóðum.
Móttakandi greiðslu:

Fjársýsla ríkisins, kt. 540269-6459, stofnun 0001, höfuðbók 26, reikningsnúmer 025211
Skýrsla skal fylgja greiðslu.

III Undirskrift
Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og hún er í fullu samræmi við fyrirliggjandi gögn og lög og reglur um olíugjald.
Dagsetning

RSK 18.02

Undirskrift

24-2-2014

Frumrit - eintak RSK

Olíugjaldsskýrsla
Gildir frá 01.01.2014
Viðtakandi

Ríkisskattstjóri Hellu
Vegskálum 1
850 Hellu

Uppgjörstímabil
Mánuður

Ár

Gjalddagi

I Gjaldskyldur aðili
Nafn rekstraraðila

Kennitala

Lögheimilissveitarfélag

Um gjaldið:
Greiða skal í ríkissjóð vörugjald af gas-, dísil- og steinolíu sem flokkast í tollskrárnúmer 2710.1911, 2710.1912, 2710.1919 og 2710.1930 og nothæf
er sem eldsneyti á ökutæki. Í lögum nr. 87/2004 er vörugjald á olíu nefnt olíugjald.
Gjaldskylda nær einnig til olíu í öðrum tollskrárnúmerum sem blönduð hefur verið gjaldskyldri olíu, enda séu blöndurnar nothæfar sem eldsneyti á
ökutæki. Olíur sem ekki eru af jarðefnauppruna skulu þó undanþegnar olíugjaldi. Hafi íblöndunarefni sem ekki er af jarðefnauppruna verið blandað
gjaldskyldri olíu skal sá hluti blöndunnar sem ekki er af jarðefnauppruna undanþeginn olíugjaldi. Fjárhæð olíugjalds skal vera 54,88 kr. á hvern lítra af
olíu. Tollstjóri annast álagningu og innheimtu olíugjalds af gjaldskyldri olíu sem aðrir en þeir sem skráðir hafa verið skv. 3. gr. laga nr. 87/2004, flytja
til landsins. Ríkisskattstjóri annast álagningu olíugjalds á þá sem skráningarskyldir eru vegna sölu þeirra og eigin nota á gjaldskyldri olíu.

II Gjaldskyld og undanþegin sala/afhending á olíu
Tegund

Magn í lítrum

1. Gjaldskyld sala (ólituð olía) - gas- og dísilolía
Tollskrárnr.: 2710.1930

2. G
 jaldfrjáls olía (lituð olía og ólituð olía, sbr. 1. tl.
1. mgr. 4. gr. laga nr. 87/2004) - gas- og dísilolía

Fjárhæð

56,55 kr.

0 kr

0 kr.

0 kr

56,55 kr.

0 kr

0 kr.

0 kr

0 kr.

0 kr

Tollskrárnr.: 2710.1930

3. Gjaldskyld sala (ólituð olía) - steinolía og annað
Tollskrárnr.: 2710.1911 - 2710.1912 - 2710.1919

4. Gjaldfrjáls olía (lituð olía) - steinolía og annað
Tollskrárnr.: 2710.1911 - 2710.1912 - 2710.1919

5. Olíur, þ.m.t. íblöndunarefni, sem ekki eru af
jarðefnauppruna

Alls

Olíugjald samtals

0 kr

Greitt alls

0 kr

Uppgjörstímabil og gjalddagar:
Uppgjörstímabil olíugjalds er einn mánuður. Gjalddagi er fimmtándi dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils. Beri gjalddaga upp á helgidag
eða almennan frídag færist hann yfir á næsta virka dag á eftir. Eigi síðar en á gjalddaga skulu gjaldskyldir aðilar, sem hlotið hafa skráningu skv. 3.
gr., ótilkvaddir skila innheimtumanni ríkissjóðs skýrslu, olíugjaldsskýrslu, yfir magn gjaldskyldrar og gjaldfrjálsrar olíu á uppgjörstímabilinu og standa
skil á greiðslu olíugjaldsins. Sé olíugjaldsskýrsla ekki afhent innan tilskilins frests eða olíugjald ekki greitt er ríkisskattstjóra enn fremur heimilt að
afturkalla skráningu skv. 3. gr. þar til úr hefur verið bætt.
Olíugjald skal greiða hjá innheimtumönnum ríkissjóðs, bönkum eða sparisjóðum.
Móttakandi greiðslu:

Fjársýsla ríkisins, kt. 540269-6459, stofnun 0001, höfuðbók 26, reikningsnúmer 025211
Skýrsla skal fylgja greiðslu.

III Undirskrift
Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og hún er í fullu samræmi við fyrirliggjandi gögn og lög og reglur um olíugjald.
Dagsetning

RSK 18.02

Undirskrift

24-2-2014

1. samrit: Eintak innheimtumanns

Olíugjaldsskýrsla
Gildir frá 01.01.2014
Viðtakandi

Ríkisskattstjóri Hellu
Vegskálum 1
850 Hellu

Uppgjörstímabil
Mánuður

Ár

Gjalddagi

I Gjaldskyldur aðili
Nafn rekstraraðila

Kennitala

Lögheimilissveitarfélag

Um gjaldið:
Greiða skal í ríkissjóð vörugjald af gas-, dísil- og steinolíu sem flokkast í tollskrárnúmer 2710.1911, 2710.1912, 2710.1919 og 2710.1930 og nothæf
er sem eldsneyti á ökutæki. Í lögum nr. 87/2004 er vörugjald á olíu nefnt olíugjald.
Gjaldskylda nær einnig til olíu í öðrum tollskrárnúmerum sem blönduð hefur verið gjaldskyldri olíu, enda séu blöndurnar nothæfar sem eldsneyti á
ökutæki. Olíur sem ekki eru af jarðefnauppruna skulu þó undanþegnar olíugjaldi. Hafi íblöndunarefni sem ekki er af jarðefnauppruna verið blandað
gjaldskyldri olíu skal sá hluti blöndunnar sem ekki er af jarðefnauppruna undanþeginn olíugjaldi. Fjárhæð olíugjalds skal vera 54,88 kr. á hvern lítra af
olíu. Tollstjóri annast álagningu og innheimtu olíugjalds af gjaldskyldri olíu sem aðrir en þeir sem skráðir hafa verið skv. 3. gr. laga nr. 87/2004, flytja
til landsins. Ríkisskattstjóri annast álagningu olíugjalds á þá sem skráningarskyldir eru vegna sölu þeirra og eigin nota á gjaldskyldri olíu.

II Gjaldskyld og undanþegin sala/afhending á olíu
Tegund

Magn í lítrum

1. Gjaldskyld sala (ólituð olía) - gas- og dísilolía
Tollskrárnr.: 2710.1930

2. G
 jaldfrjáls olía (lituð olía og ólituð olía, sbr. 1. tl.
1. mgr. 4. gr. laga nr. 87/2004) - gas- og dísilolía

Fjárhæð

Alls

56,55 kr.

0 kr

0 kr.

0 kr

56,55 kr.

0 kr

0 kr.

0 kr

0 kr.

0 kr

Tollskrárnr.: 2710.1930

3. Gjaldskyld sala (ólituð olía) - steinolía og annað
Tollskrárnr.: 2710.1911 - 2710.1912 - 2710.1919

4. Gjaldfrjáls olía (lituð olía) - steinolía og annað
Tollskrárnr.: 2710.1911 - 2710.1912 - 2710.1919

5. Olíur, þ.m.t. íblöndunarefni, sem ekki eru af
jarðefnauppruna

Olíugjald samtals

0 kr

Greitt alls

0 kr

Uppgjörstímabil og gjalddagar:
Uppgjörstímabil olíugjalds er einn mánuður. Gjalddagi er fimmtándi dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils. Beri gjalddaga upp á helgidag
eða almennan frídag færist hann yfir á næsta virka dag á eftir. Eigi síðar en á gjalddaga skulu gjaldskyldir aðilar, sem hlotið hafa skráningu skv. 3.
gr., ótilkvaddir skila innheimtumanni ríkissjóðs skýrslu, olíugjaldsskýrslu, yfir magn gjaldskyldrar og gjaldfrjálsrar olíu á uppgjörstímabilinu og standa
skil á greiðslu olíugjaldsins. Sé olíugjaldsskýrsla ekki afhent innan tilskilins frests eða olíugjald ekki greitt er ríkisskattstjóra enn fremur heimilt að
afturkalla skráningu skv. 3. gr. þar til úr hefur verið bætt.
Olíugjald skal greiða hjá innheimtumönnum ríkissjóðs, bönkum eða sparisjóðum.
Móttakandi greiðslu:

Fjársýsla ríkisins, kt. 540269-6459, stofnun 0001, höfuðbók 26, reikningsnúmer 025211
Skýrsla skal fylgja greiðslu.

III Undirskrift
Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og hún er í fullu samræmi við fyrirliggjandi gögn og lög og reglur um olíugjald.
Dagsetning

RSK 18.02

Undirskrift

24-2-2014

2. samrit: Eintak rekstraraðila

