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Skil á afdreginni staðgreiðslu
af fjármagnstekjum 

Ef ekki er greitt í síðasta lagi á eindaga reiknast
álag vegna vanskila. Það er 1% á dag fyrir hvern
dag eftir eindaga, þó ekki hærra en 10% og til
viðbótar ígildi dráttarvaxta  fyrir hvern byrjaðan
mánuð eftir eindaga. 

Þrískipt einrit
Í stað þess að vera sjálfkalkerandi þrírit verður
skila  greinin eftirleiðis í einriti sem skiptist í þrjá
hluta, eintak skattstjóra, eintak greiðanda og eintak
gjaldkera.  

Eintak skattstjóra er hin formlega skila skýrsla
sem staðfesta þarf með undirritun. Sé ósam ræmi
milli eintaks skattstjóra og eintaks greið anda gildir
því eintak skattstjóra.

Eintak greiðanda er afrit hans og á að vera sam -
hljóða eintaki skattstjóra. Þar sem það er ekki
lengur sjálfkalkerandi afrit af eintaki skattstjóra er
bent á að ljósrit af eintaki skatt stjóra er tryggara
afrit. Á eintak gjaldkera skal færa fjárhæð úr reit-
num: Samtals.

Útfylling skilagreinar (gíróseðlis)
Fjárhæð staðgreiðslu er færð í tvennu lagi; annars
vegar staðgreiðsla af arði og hins vegar stað-
greiðsla af vöxtum. Auk þess skal ávallt fylla út
samtölureitinn í efstu línunni.

Hafi engin staðgreiðsla verið innheimt af vaxta -
tekjum eða arði á árinu, skal gera grein fyrir því
með því að setja núll í fjárhæðareitina en X í þar til
gerða reiti fyrir neðan.

Ekki er hægt að nota seðilinn fyrir annað en skil
á staðgreiðslu af fjármagnstekjum fyrir það
greiðslu tímabil sem á hann er áritað.

Arðgreiðslur
Skylda til að draga staðgreiðslu af arði og skila í
ríkis sjóð hvílir á öllum einkahlutafélögum, hluta -
félögum og öðrum félögum með takmarkaða
ábyrgð félagsaðila.

Vextir 
Skylda til að draga staðgreiðslu af vaxtatekjum og
afföllum og skila í ríkissjóð hvílir á innlendum inn  -
láns stofnunum, verðbréfafyrirtækjum, verð bréfa   -
miðl   urum, eignarleigufyrirtækjum og öðrum fjár  -
mála  stofnunum, lögmönnum, löggiltum endur -
skoð   end um og öðrum fjárvörsluaðilum, trygginga -
félög um svo og sérhverjum öðrum aðilum sem
hafa atvinnu af fjárvörslu, milligöngu eða inn heimtu
í verð bréfa viðskiptum eða annast innheimtu fyrir
aðra.

Skiladagur - skilastaðir - vanskil

Gjalddagi afdreginnar staðgreiðslu skatts af fjár-
magnstekjum ársins 2006 er 15. janúar 2007 en
ein dagi 30. janúar. Skilaskyldur aðili skal ótil -
kvadd ur greiða staðgreiðslu af fjármagns -
tekjum í síðasta lagi á eindaga og gildir þá
einu hvort staðgreiðsla af arði eða vaxtatekjum
hafi verið innheimt eður ei. 

Ef skilaskyldur aðili framvísar ekki fullnægj andi ski-
lagrein innan tilskilinna tímamarka skal skatt stjóri
áætla skilaskylda fjárhæð hans.

Skila skal staðgreiðslu þessari með því að fylla
út og greiða meðfylgjandi gíróseðil. Greiðslu er
unnt að inna af hendi í öllum bönkum og spari sjóð -
um  eða hjá innheimtumanni ríkis sjóðs. Hafi ekki
verið um að ræða neinar skatt skyld ar greiðslur
arðs, vaxtatekna eða affalla á árinu skal skila
núllskýrslu til skattstjóra.
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