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J A N Ú A R

skilum einnar skýrslu fyrir allt árið brostin. Ber þá
að fylla út leiðréttingar skýrslu og skipta veltu,
útskatti og innskatti, nið ur á tveggja  mánaða upp -
gjörs tímabil árs  ins. Virð is aukaskattur ársins, tilfall -
inn fyrir og á því tveggja mán aða upp gjörstímabili
sem var að líða þegar velta náði 800.000 kr., féll í
gjald daga ein  um mán uði og fimm dögum eftir lok
þess upp gjörs  tímabils. Jafnframt bar að gera upp
fyrir hvert tveggja mán aða upp gjörs tímabil eftir
þann tíma. Því getur kom ið til álagsút reikn ings (sjá
um hann á bak  hlið leið rétti ngarskýrslunnar). 

Með reglugerð sem tók gildi 1. janúar 2007 voru
gerðar ýmsar breytingar á reglum um framtal og skil
á virðisaukaskatti. Breytingar þessar verða nánar
kynnt ar síðar, m.a. á vef RSK. Þær breytingar er varða
reglur um ársskil eru þessar helstar:

• Framangreind fjárhæðarmörk, kr. 800.000, voru
hækkuð upp í kr. 1.400.000. Þó skulu þeir sem
höfðu veltu af virðisaukaskattsskyldri starfsemi
á árinu 2006 á bilinu kr. 800.000 til 1.399.999
eiga val um það hvort þeir nota almanaksárið
2007 sem uppgjörstímabil eða tveggja mánaða
uppgjörs tímabil. 

• Létt hefur verið á leiðréttingarskyldu innan
ársins og miðast hún við kr. 3.000.000 enda
þótt veltumark ársskila miðist við kr. 1.400.000.

• Þó svo velta aðila sé undir kr. 1.400.000 kr. skal
hann ekki færast í ársskil ef reiknað endurgjald
eða meðallaun sem greidd hafa verið
samkvæmt skila greinum staðgreiðslu eru kr.
100.000 eða hærri á mánuði.

Leið  rétt ing ar skýrslu ber að skila til innheimtu -
manns ríkis sjóðs ásamt greiðslu, nema um inn eign
sé að ræða, þá til við  kom andi skattstjóra. Vakin er
athygli á að nú er boðið upp á rafræn skil skýrsl-
unnar í tengslum við framtalsskil á vefnum.

Hjálögð fylgir skýrsla til uppgjörs á virðisauka skatti
vegna upp gjörs tímabilsins janúar-desember 2006.

Henni ber að skila eigi síðar en á gjald daga
5. febrúar n.k.

Áríðandi er að virðis auka skatts  skýrslu sé skilað þó
að rekstur  hafi legið niðri og velta því engin verið á
árinu (núllskýrsla).

Greiðsluskýrslu skal skila ásamt greiðslu til
banka, sparisjóðs eða inn heimtu manns ríkis sjóðs.

Inneignarskýrslu og núllskýrslu skal skila beint
til viðkomandi skattstjóra. Inneignar skýrslu skulu
fylgja:
1) afrit af ársreikningi 2006
2) eða hreyfingalistar inn- og útskatts 2006
3) eða ljósrit af bókhaldshefti 2006 

Fylgi umrædd gögn ekki inn eignarskýrslu má
búast við því að skattstjóri hafni skýrslu og áætli
virðisauka skatt.

Vakin er athygli á því að skila má virð is auka skatts -
skýrslu ásamt greiðslu rafrænt. Sótt er um rafræn
skil á vef ríkisskattstjóra (rsk.is/vefskil). 

Leiðréttingarskýrsla virðis auka skatts
(RSK 10.26) 
Hjálagt er einnig eintak af leiðréttingarskýrslu virðis -
auka skatts. 

Henni skal skila ef leiðrétta þarf áður inn senda
virð  is auka  skatts skýrslu eða ef breyting verður á
for sendu ársskila. 

Ef skatt skyld velta árs ins 2006 var 800.000 kr. eða
meira (sjá þó nánar hér á eftir) þá er for senda fyrir
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Nánari upplýsingar og gögn má fá hjá ríkisskattstjóra (sími 563-1100) og skattstjórum um land allt.
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Minnt er á bæklinginn „Til minnis  um ársskil“ (RSK 11.23) sem m.a. má finna á rsk.is
Hjálögð er orð sending vegna virðis auka skatts nr. 1/2007 um skýrslu skil í tengslum við skatt framtal.
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