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Emb ætti rík is skatt stjóra minn ir  á  skyldu hluta fé laga, einka hluta fé laga, samlagshlutafélaga  og

samvinnuhlutafélaga til  að  skila  skatt yfir völd um hluta fjár mið um  vegna árs ins 2010.  Minnt  er  á  að

unnt er að  skila hluta fjár mið um  með raf ræn um  hætti í gegnum Gagnaskilakerfi  RSK á þjónustu -

síðu á www.skattur.is. Skila  skal  upp lýs ing um  um hluta fjár eign  allra hlut hafa  í árs lok 2010, 

inn lendra  sem  erlendra. Mið un um  á alltaf að  skila,  hvort  sem  arði  var úthlut að  eða  ekki  á  árinu

2010. Upp lýs ing arn ar  verða  m. a. nýtt ar  til  að auð velda ein stakl ing um fram tals gerð  og tím an leg

skil  þeirra   koma  í  veg  fyrir  óþarfa  fyrir  höfn fram telj enda, skattyf ir valda  og hluta fé lag anna  sjálfra.

Vakin er athygli á nýjum reit á hlutafjármiða 2011, þar sem færa skal þann hluta arðgreiðslu sem

farið er með sem laun skv. 3. málsl. 1. mgr. 11. gr. skattalaga. 

Í reit 79 skal aðeins færa greidda staðgreiðslu af arði. Ekki staðgreiðslu af þeim hluta arðs sem

talinn er sem laun.

Frest ur  til  að  skila upp lýs ing un um  með raf ræn um  hætti  er  til 10. febrúar 2011.  Sé  upp lýs ing unum

skil að  á papp írs formi  er  skila frest ur inn  styttri,  eða  til 30. jan úar. Van skil um hlutafélaga  á þess um

upp lýs ing um verð ur  fylgt  eftir,  m. a.  í tengsl um  við  skil  á skatt fram tali 2011.

Til hlutafélaga og einkahlutafélaga

Orðsending 2011
J A N Ú A R

RSK 6.02 1101  

Skil á hlutafjármiðum
til skattyfirvalda

www.rsk.is

Nánari upplýsingar um skilaleiðir er hægt að fá í síma 442 1000.

Vakin  er sér stök  athygli  á  því  að  unnt  er  að  skila umrædd um upp lýs ing um

í  gegn  um  Gagna  skila kerfi  RSK  á vefn um.  Kerfi  þetta  auð veld ar  til  muna

þessi upp lýs   inga  skil  en aðgang ur  að  því  er  í gegn um þjón ustus íðu  lög  aðila

á www.skattur.is  og  krefst  vef lyk ils. 
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