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Nánari upplýsingar og gögn má 
fá hjá ríkisskattstjóra og hjá  

skattstofum um land allt.

RSK 16.01    19-1-2012  

Skýrsluskil í tengslum við  
skattframtal  2012

1. Samanburðarskýrsla  -  RSK 10.25
 Gerð  er  krafa  til  allra  þeirra  sem  stunduðu  virð  is -

auka   skatts  skylda  starfsemi  á  árinu 2011  að  þeir 

 beri  virðisauka  skatts  skýrslur  sínar  saman  við  árs -

reikn  ing  og  bókhald. 

 Ef  talið  er  fram  til  tekjuskatts  á  forminu „ Skatt  -

framtal  rekstraraðila“ ( RSK 1.04)  er  saman  burð urinn 

 innifalinn  í  því  formi  svo  sem  efni  þess  segir  til  um, 

 þó  að  því  tilskildu  að  við  kom  andi  aðili  hafi  aðeins 

 eitt  vsk-númer.  Að  öðr  um  kosti  skal  útfyllt „Sam  -

anburð  ar  skýrsla  virðis  auka  skatts“ (RSK 10.25)  fyrir 

 hvert  vsk-númer  og  henni  skilað  með  skatt  framtali 

2012,  rafrænt  eða  á  papp  ír  eftir  atvikum.

 Bændur  sem  skila „ Landbúnaðarskýrslu“ ( RSK 

4.08),  þurfa  ekki  að  skila  samanburðarskýrslunni 

 þar  sem  umræddur  samanburður  er  innifalinn  í  því 

 formi. 

 Einstaklingar  sem  skila „ Rekstr  arskýrslu“ ( RSK 

4.11)  með  skattframtali  sínu  verða  jafnframt  að  fylla 

 út  og  skila „ Samanburð  ar  skýrsl  unni“ ( RSK 10.25).

2.  Leiðréttingarskýrsla  -  RSK 10.26
 Komi  við  framangreindan  sam  anburð  fram  mis -

mun  ur  skal  leiðréttingu  komið  á  framfæri  með „ Leið   -

rétt   ingarskýrslu  virðisauka  skatts“ ( RSK 10.26).  Þó 

 skulu  þeir  sem  hafa  skemmri  upp  gjörs  tíma  bil  en 

 tvo  mán   uði  nota  skýrsluformið  RSK 10.01. 

 Feli  nið  ur   staða  leið  rétt  ingar  í  sér  greiðslu   skyldu 

 skal  skýrsl  unni  ásamt  greiðslu  þegar  í  stað 

 skilað   til  inn  heimtu  manns  ríkissjóðs. 

 Í  öðrum  tilvikum  skal  skýrsl  unni  skilað  til  ríkisskatt -

stjóra  í  síðasta  lagi  með  skatt  framtali 2012,  rafrænt 

 eða  á  pappír  eftir  atvikum.

3.  Afstemmingarblað  -  RSK 10.27
 Þetta  eyðublað  er  til  nota  fyrir  þá  sem  hafa  með 

 höndum  bland  aða  starfsemi,  þ. e. a. s.  starfsemi 

 sem  er  að  hluta  til  virðisaukaskattsskyld  og  að 

 hluta  til  undanþegin  virðis  auka  skatti  skv. 2.  gr.  laga 

 um  virðisaukaskatt.  Niður  stöðutölu  eyðu  blaðsins 

 skal  færa  á  virðis  aukaskattsskýrslu  tíma  bilsins  

 nóv. -des. 2011  fyrir  tveggja  mánaða  skil,  júlí-des. 

2011  fyrir  sex  mánaða  skil  eða  jan. -des. 2011  fyrir 

 ársskil.  Afstemm  ingarblaði  skal  skila  til  ríkisskatt-

stjóra  í  síðasta   lagi  með  skatt  framtali 2012,  rafrænt 

 eða  á   pappír  eftir  atvikum.

Samanburðarskýrslu virðis auka  skatts (RSK 10.25), leið rétt ingar skýrslu virðisauka skatts (RSK 10.26) og af -

stemm ingarblaði vegna bland aðr ar starfsemi (RSK 10.27) skal, eftir atvikum, skila í tengslum við árs upp-

gjör og skil á skattframtali 2012. Eyðublöðin má sækja á upplýsingavef ríkisskattstjóra og á starfs stöðv ar 

ríkisskattstjóra. Nú er unnt að skila ofangreindum eyðublöðum með rafrænum framtalsskilum.
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