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Skilafrestir
Skilafrestur skattframtals einstaklinga er til miðviku -
dagsins 26. mars. Unnt er að sækja um lengri frest á
þjónustuvef skattstjóra, skattur.is, og getur hann
lengst ur orðið til 2. apríl. Framtal barns skal fylgja
fram tali framfæranda. Framtölum dánar búa manna, er
létust á árinu 2006 eða fyrr og var ekki lokið skipt um á
í árslok 2006, skal skila í fram tals fresti lög aðila, 
sem er til 31. maí. 
Þeir sem hafa atvinnu af framtalsaðstoð hafa rýmri tímamörk 
en ein  stakl ingar og lög aðilar.
Heimilt er að beita álagi á skatt stofna ef framtali er ekki skilað á
réttum tíma og eins ef framteljandi gefur rangar upp lýsingar á
framtali eða í fylgiskjölum. 

Dreifing framtalsgagna
Þessum leiðbeiningum og framtali á pappír er eingöngu dreift til
þeirra sem skiluðu framtali á pappír í fyrra, en dreift er í hvert hús
smærra upplýsingariti sem ætlað er að minna fólk á fram tals -
skyldu og skilafresti og vísa á hvar upp lýs ingar er að finna og
hvar leita má eftir þjón  ustu. Leiðbeiningarnar er einnig auðvelt
að nálgast við útfyllingu framtals á vefnum. Þar má skoða þær í
heild sinni en einnig má kalla fram viðeigandi hjálpartexta um
útfyllingu þeirra reita og kafla framtalsins sem framteljandi er að
fást við hverju sinni.

Framtalsskil 
-  símsvörun

Starfsfólk skattkerfisins

veitir þjónustu í síma 511-2250. 
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Veflykill fyrir erlendis búsetta
og fyrir dánarbú
Framteljendur með lögheimili erlendis fá
hvorki áritað framtal né veflykil. Þeir
sem eiga varanlegan veflykil geta nýtt
hann áfram. Aðrir geta sótt um að fá
úthlutað vef lykli. Sama gildir um for ráð  -
endur dán  arbúa manna sem létust á
árinu 2007. Það er gert með umsókn á
skattur.is og er veflykill sendur bréf -
leiðis.

Hægt að geyma framtalið
Meðan á framtalsgerð stendur má vista
innskráðar upplýsingar og því auðvelt að
vinna framtalið í áföngum. Upplýsing -
arnar eru vist aðar á net þjóni en ekki á
vél not and ans.

Villuprófun
Á meðan unnið er við útfyllingu framtals
er alltaf hægt að biðja um villuprófun.
Þá koma á skjáinn upplýsingar um villur
eða ábendingar, meðal annars hugsan -
lega ónýtta frádráttarliði. Ef eng  ar villur
finnast má fá bráða    birgða útreikning
álagningar.

Sending - staðfesting
Þegar útfyllingu framtals er lokið er
smellt á hnappinn Senda framtal . Þá
kem  ur upp síða þar sem slá þarf inn
veflykilinn og staðfesta send ingu, en eftir
það er ekki hægt að opna framtalið aftur
nema sem PDF-skjal til skoðunar. Þegar
framtal hefur verið sent fær fram teljandi
kvittun á skjáinn. Ef sendingin tekst ekki
fær framteljandi ábendingu þar um
ásamt upplýsingum um hvað veldur.

Þurfi framteljandi að skila með fram -
tali viðbótargögnum, þ.e. öðrum en
fram koma á framtali og í fylgiskjölum
(t.d. vottorði), er mögulegt að senda
þau sem viðhengi, t.d. skönnuð skjöl.
Það skal gert í lok framtalsgerðarinnar
þeg ar framtalið er sent. Einnig er hægt
að senda viðbótargögn á þjónustusíðu.

T A L I Ð  F R A M  Á  V E F N U M

Notkun veflykla
Til að geta talið fram á vefnum þarf að
hafa veflykil, sem er aðgangsorð sem
sent er framteljendum eigi þeir ekki fyrir
varan legan vef lykil. Slíkan lykil eiga þeir
fram telj endur sem á fyrri árum hafa
breytt út hlutuðum lykli og er hann þá til
varanl egra nota.

Veflykillinn ásamt kennitölu veitir að -
gang að þjónustusíðu framteljanda og
framtali hans. Eftir að útfyllingu framtals
er lokið þarf að nota veflykilinn til að
stað festa send ingu þess til skattstjóra.
Hjá hjónum og samsköttuðu sam búð ar -
fólki dugir annar veflykillinn til að opna
fram talið á vefn um og skila því. Ef skila
þarf framtali fyrir barn yngra en 16 ára
(fætt 1992 eða síð ar) er framtalið sótt á
þjónustusíðu framfæranda og skilað með
veflykli hans. Börn eiga ekki þjónustu -
síðu. Hjá hjón um skiptir ekki máli hvor
þjónustusíðan er notuð vegna barns. 

Framtalsgerð fagmanna
Ef endurskoðandi eða bókari annast
fram   talsgerðina og notar til þess fram -
talsforrit, samþykkt af RSK, eða skilar á
skattur.is, þarf hann að nota veflykil
fram teljanda til að staðfesta sending -
una. Þess ber að geta að þeir sem talið
hefur verið fram fyrir af endurskoð -
endum eða bókurum á fyrri árum fá ekki
sendan nýjan veflykil nú, enda gildir
eldri lykill áfram til slíkra skila. Í flestum
tilvikum veitir sá lykill eingöngu rétt til
framtals- og gagnaskila en ekki fullan
aðgang að þjónustusíðu. Þeir framtelj -
endur sem ekki hafa fengið sendan
nýjan veflykil af þessum sökum og
hyggjast telja fram sjálfir að þessu sinni
geta sótt um nýjan lykil á þjónustuvef
skattstjóra, skattur.is.

Umsókn um nýjan veflykil
Þeir sem þess þurfa geta sótt um nýjan lykil
á þjónustuvef skattstjóra, skattur.is. 
Unnt er að velja um að fá hann sendan í
vefbanka strax eða á lögheimili innan
tveggja til þriggja virkra daga. Einnig má
snúa sér til skattstjóra og fá afhentan
veflykil gegn framvísun per sónu skilríkja.
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Hver framteljandi á sína þjón  ustu  -
síðu á þjónustuvef skatt stjóra,
skattur.is, sem er að gengi  leg
með veflykli. Þjón ustu síð  an hefur
að geyma margvísleg ar per sónu -
legar upp lýs ingar auk ýmissa
valkosta, þar sem útfylling og skil
skatt framtals er sá veiga mesti.
Auk framtals gerðar er unnt að
skoða framtöl fyrri ára, fá bráða   -
birgðaútreikning álagn ingar, sækja
stað fest afrit framtals og senda
inn leið rétt ing ar og kærur. Þegar
álagningu er lokið má nálgast
álagn ingar seðilinn á þjón ustu  síð -
unni. Þar má skila launa  miðum og
hlutafjár miðum, sem og virðis -
auka  skatti og stað greiðslu.
Á þjónustusíðunni getur þú fundið
ýmsar gagnlegar upplýs ingar, m.a.
um:

• ökutæki
• fasteignir
• námslán
• bætur frá Tryggingastofnun
• staðgreiðslu
• álagningu
• stöðu opinberra gjalda

skattur.is

Þjónustu-
síðan 



T A L I Ð  F R A M  Á  V E F N U M

Framtal fyrra árs og staðfest
afrit
Hægt er að skoða framtal fyrra árs á
vefn um. Afrit af skattframtali 2007 er
að  gengi legt á PDF-formi á þjónustu -
síðu. Eftir að skattframtali 2008 hefur
verið skilað rafrænt er hægt að sækja
ókeypis staðfest afrit af því á þjón ustu -
síðu á skattur.is. Það er að jafnaði
tilbúið tveim ur dögum eftir skil.

Kjósi framteljandi frekar að fá stað -
fest afrit á pappír þarf hann að snúa sér
til skattstjóra á næstu tveimur virkum
dögum eða síðar eftir að framtali hefur
verið skilað á vefn um.

Bráðabirgðaútreikn ing ur
Unnt er að fá bráðabirgðaútreikning
gjalda á vefn um. Með nið ur stöðunni fylgir
uppgjör sem sýnir áætlaða greiðslu -
stöðu fram telj    anda 1. ágúst. Í texta sem
fylg ir niður stöð um eru til  tekin þau atriði
sem valdið geta skekkj   um, s.s. fyrir fram-
greiðsla vaxta bóta og tekj ur er lend is. 

Þeir sem ekki geta fengið
útreikning
Ekki geta allir framteljendur fengið út -
reikn ing gjalda á vefnum. Það á fyrst og
fremst við um þá sem ekki áttu lög heim  -
ili á Ís landi allt árið 2007. 

Maður og kona í óvígðri sam búð sem
telja fram hvort í sínu lagi (fjöl skyldu -
merk ing 7) fá ekki rétta nið ur stöðu um
vaxta bæt ur og barna bæt ur. Skýr ing ar á
sér  stöðu þeirra koma á skjá inn þeg ar
fram tal ið er opn að í fyrsta sinn og er
þeim bent á að kynna sér þær upp lýs -
ing ar vand lega. Sama á við um einstakl -
inga af sama kyni sem uppfylla skilyrði
um samsköttun.

Í sum um til fell um, þeg ar sótt er um
sam  skött un á vefnum, verð ur ekki hægt
að fá út reikn ing. Þeir sem hafa tekj ur er -
lend is, en áttu lög heim ili á Ís landi allt
árið, fá nið ur stöðu þar sem ekki hefur
verið tekið tillit til lækk unar vegna skatt -
greiðslna er lend is. Þetta er skýrt nán ar
á vef fram tal inu.

Leiðréttingar á framtali
Á þjónustusíðu er hægt að senda inn
beiðni um leiðréttingu á þegar innsendu
fram tali. Ekki þarf að fylla út nýtt framtal
held ur er beiðnin sett fram í textaformi. 

Áritun á framtal og sundur -
liðunarblað
Skattyfirvöld safna upplýsingum í flesta
kafla framtalsins sem áritað ar eru á

á pappírs framtal. Annars vegar eru upp -
lýs ingar um kaup og sölu ökutækja
færðar á forsíðu vefframtals. Hins vegar
upplýsingar um fasteignaviðskipti sem
færðar eru á fylgiskjalið RSK 3.02, sem
er fyrir kaup og sölu eigna sem ekki
tengjast atvinnurekstri.

Leiðréttingar á árituðum
upplýsingum
Þurfi að leiðrétta fjárhæðir á vefframtali
er skrifað ofan í tölurnar sem fyrir eru.
Þurfi hins vegar að leiðrétta áritaðar
fjárhæðir á pappírsframtali er það gert
með því að strika yfir fjárhæðina og skrá
hana í næstu línu fyrir neðan eða í sér -
stak an leiðréttingarreit þar sem það á
við. Auk þess skal gera grein fyrir slíkum
leiðréttingum í athugasemd um í lið 1.4.

Flutningur upplýsinga úr
vefbönkum á framtal
Við framtalsgerðina geta skatt yfir völd
tekið rafrænt á móti upplýsingum úr
vefbönkum um eign ir og skuldir í árs lok,
vaxtatekjur og af  dreginn fjár magns -
tekju skatt. Við skipta menn þeirra banka,
sparisjóða og ann arra fjármála stofnana
sem kosið hafa að bjóða upp á þessa
þjónustu, geta með einfaldri aðgerð
sent skatta yfirlit yfir á veffram talið.

fram tölin og/eða sundur liðunar blað sem
ber með sér nánari skýringar.  
Áritun á vefframtalið er nokkru ít  ar legri en
á pappírsframtalið og því þurfa þeir sem
skila á pappír í meira mæli að flytja
upplýsingar af sundurlið una rblaði yfir á
framtalið. Leiðbeiningar þar um er að
finna á bakhlið sundurlið un arblaðs ins

sem dreift er með framtöl um. Þess ber
að geta að á pappírs fram talið er skráð
samtala launa og sama á við um verð -
mat fast eigna. Á vefframtalið eru skráð
laun frá hverj um launagreið anda og
verðmat hverr ar fasteignar. Á vefframtal
eru einnig færð ar upplýsingar um kaup
og sölu eigna, en þær eru ekki áritaðar
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Veflykill 2008
Veflykill er aðgangsorð sem veitir
framteljendum aðgang að
þjónustusíðu sinni á skattur.is. 
Þeir sem útbúið hafa 
varanlegan veflykil nota 
hann áfram. Fái fólk ekki  
sendan nýjan veflykil 
í byrjun mars, þá 
gildir sá gamli 
áfram.
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1.3 Umsókn um lækkun vegna
framfærslu ungmenna

Laun vegna sjómennsku Laun vegna sjómennsku

Sjómennska á bátum undir 20 brúttótonnum

Greinargerð um eignabreytingar eða aðrar athugasemdir

Samsköttun

Heimilt er að veita lækkun á tekjuskattsstofni ef framteljandi hefur á framfæri sínu ungmenni, sem hefur ekki nægar tekjur til eigin framfærslu,
t.d. vegna náms. Tilgreina skal nafn skóla eða ástæðu umsóknar. Hér er einkum átt við aldurinn 16-21 árs. Sjá nánar í leiðbeiningum.

Tilgreinið kaup og sölu hvers konar lausafjár, bifreiða, hjólhýsa o.s.frv.
Sjá nánar í leiðbeiningum.

Útreikningur á sjómannaafslætti Fært af eyðublaði RSK 3.13

Einstaklingar í óvígðri sambúð, sem uppfylla skilyrði fyrir samsköttun, geta óskað eftir samsköttun með því að merkja í reitinn hér fyrir neðan.
Ekki er fallist á samsköttun nema merkt sé í reitinn hjá báðum.

Sjá í leiðbeiningum
um skilyrði fyrir samsköttun. Óskað er eftir samsköttun. Kennitala sambúðarmanns/konu:

.

.

.

.

.

Börn fædd 1990 og síðar, með lögheimili hjá framteljanda í lok árs 2007

.318

292

..317

291

Framteljandi
þarf að yfirfara

og leiðrétta
upplýsingar

um börn
á framfæri

hans.

Fjöldi sjómannadaga Fjöldi sjómannadaga

526 Nafn skóla 527  Kennitala ungmennis 528  Tekjur

Fenginn arfur ..Arfur ..Kennitala arfláta

Dags./undirskrift Sími

Almennar upplýsingar

Sjómennska á skipum 20 brúttótonn eða stærri
og hlutaráðnir beitningarmenn

Hér með staðfestist að viðlögðum drengskap að skýrsla þessi
um tekjur og eignir er gefin eftir bestu vitund. Áritaðar fjárhæðir
hafa verið yfirfarnar og jafnframt leiðréttar, hafi það reynst
nauðsynlegt. Mér er kunnugt um að ófullnægjandi eða röng
upp lýsinga gjöf getur haft í för með sér álagsbeit ingu eða refs -
ingu. (Hjón/sambúðarfólk undirrita hvort sína forsíðu.)

Árni  Jónsson
Björtugötu  10
119  Reykjavík

Árni Árnason 090992-9999
Alda Árnadóttir 121201-9999

Reykjavík                                         0000

07.07.58-9999 06.06.62-9999 Skattstjóranum  í  Reykjavík
Tryggvagötu  19
150  Reykjavík   Sími  560 3600

3+1+1

eldri og annist einn framfærslu þess í lok
tekju  ársins. Hafi einstætt for eldri stofn -
að til sambúðar telst það ein stætt for -
eldri þar til réttur til sam skött unar hefur
myndast.

1.2 Ósk um samsköttun
Maður og kona í óvígðri sambúð, sem
ekki hafa áður fengið samsköttun (og
eru með fjölskyldumerkinguna 7 á fram -
tali) geta sótt um samsköttun í lið 1.2.
Sama gildir um sambúð einstaklinga af
sama kyni. Ef talið er fram á vefnum
þarf að staðfesta um  sóknina með því að
skrá hvort sinn veflykil í reiti sem upp
koma þegar fram talið er opnað í fyrsta
sinn. Sam búð ar fólk sem áð ur hefur
feng ið sam skött un (og er með fjöl -

Þ J Ó Ð S K R Á R U P P L Ý S I N G A R

Menntaskólinn í Reykjavík

19.03.08 999 5555

Seldum þann 30. júní bifreiðina AB-234 árg. ‘97 á kr. 500.000.

Kaupandi Ari Arason kt.241067-9999

Keyptum þann 1. júlí bifreiðina AB-456 árg. ‘03 á kr. 900.000.

Seljandi Bjarni Bjarnason kt.201264-9999

0 8 0 8 8 89999 300 000

X

Þjóðskrárupplýsingar, samsköttun o.fl.

skyldu  merk ing una 6 á fram tali) fær
sam   eiginlegt fram tal og þarf því aðeins
að merkja við ósk um sam sköttun.

Sambúðarfólk með fjölskyldumerk -
ingu 1, 2 eða * sem telur sig eiga rétt á
sam sköttun sækir um hana með því að
merkja við umsókn um samsköttun á
fyrstu síðu framtals og skrá kennitölu
sam búðarmanns/-konu. Þetta þarf að
gera á framtölum beggja svo umsóknin
sé tekin gild.

Framtal hjóna
Hjón skila sameiginlegu framtali. Hvort
um sig fyllir út sína forsíðu og tekjusíðu.
Í lið 1.1 eru árituð nöfn barna á fram færi
þeirra, yngri en 18 ára. Upp lýs ing ar um
fjár magnstekjur, eignir og skuld ir eru á

Á ritun úr Þjóðskrá - leið rétt ing ar
Ef áritun á framtal (nöfn, kennitölur, heim   -
ilisfang) er ekki rétt skal leiðrétting send
til Þjóð   skrár. Sama á við ef upplýsingar
um börn á framfæri framteljanda í lið 1.1
eru ekki réttar eða vantar inn á fram tal ið.
At hugið að börn sem fædd eru í lok des  -
em  ber 2007 eru hugsanlega ekki til -
greind á fram  tali og þarf þá að færa þau
inn á það.

Slysatrygging við heimilisstörf
Með því að merkja í þennan reit tryggir
fram teljandi sér rétt til slysabóta al manna  -
trygginga vegna slysa við heim il is störf,
en það er sami réttur og vegna vinnu -
slysa. Slysabætur almanna trygg inga eru:

• slysadagpeningar, 
• greiðsla sjúkrakostnaðar eftir

ákveðn  um reglum, 
• örorkubætur ef slysið leiðir til

örorku og 
• dánarbætur ef slysið veldur dauða

inn an tveggja ára frá því það varð.

Iðgjaldið er innheimt ásamt opinberum
gjöldum, en það er 400 krónur árið 2008.
Tryggingin gildir frá 1. ágúst á framtalsári
til 31. júlí næsta árs á eftir. Slysa trygg -
ingin gildir því að eins að fram tali sé skilað
á réttum tíma.

Nánari upplýsingar um þessa trygg -
ingu er að finna á vef Trygginga stofnun -
ar ríkisins, www.tr.is.

Fjölskyldumerking
Fjölskyldumerking segir til um fjöl skyldu  -
stöðu í Þjóðskrá 31. des. 2007. Fyrsta
tákn talan segir til um hjú skap ar stöðu,
þ.e.:
1 einhleypingur, 
2 einhleyp ing ur með börn yngri en 18 ára, 
3 hjón eða par í staðfestri samvist, 
6 sam skatt að sambúðarfólk, 
7 sambúðarfólk sem hafði rétt til sam -

skött unar á sl. ári en var ekki sam -
skattað, 

* nýhafin sambúð og 
9 framteljandi sem misst hefur maka

sinn á sl. ári. 
Önnur tákntalan segir til um fjölda

barna yngri en 7 ára og þriðja um fjölda
barna á aldrinum 7-17 ára á fram færi
framteljanda.

1.1 Einstætt foreldri
Einhleypingur með börn yngri en 18 ára
er með fjölskyldumerkingu 2+ barna -
fjöldi. Í þennan reit þarf sá sem er ein -
hleyp ur með barn að merkja með X til
að staðfesta að hann sé ein stætt for -

42
335 562

11 á framtalisíða
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sam eiginlegum síðum. Hjón bera sam -
eig inlega ábyrgð á skött um sem á eru
lagðir samkvæmt fram tal inu. Skila ber
fram   talinu og fylgi blöðum þess í einu lagi.

Á giftingarári geta hjón valið um að
telja fram og skattleggjast saman allt ár -
ið eða að telja fram tekjur sínar í sitt
hvoru lagi fram að giftingardegi en sem
hjón frá þeim degi til ársloka. Sé seinni
kosturinn valinn þarf að skila þremur
framtölum á pappír. Eigna tekjur, eignir
og skuldir skal telja fram sameiginlega.

Staðfest samvist
Par í staðfestri samvist er skattlagt eins
og hjón. Á því ári sem samvist er stað -
fest er valkvætt hvort talið er fram sam -
eig inlega fyrir allt árið eða í sitt hvoru
lagi fram að staðfestingardegi og sam -
eig inlega frá þeim degi til ársloka (þá
verður að telja fram á pappír).

Samskattað sambúðarfólk -
heimild til samsköttunar
Karl og kona í óvígðri sambúð eiga rétt
á að telja fram og vera skattlögð sem
hjón, sem samvistum eru, enda óski
þau þess bæði skriflega við skatt yfir -
völd. Með óvígðri sambúð er átt við
sam  búð karls og konu sem uppfylla skil  -
yrði fyrir að vera skráð í sambúð í
þjóðskrá, enda eigi þau barn saman eða
von á barni saman eða sam búðin hefur
varað í samfellt eitt ár hið skemmsta.
Sama gildir um sambúð ein staklinga af
sama kyni. Sé óskað sam sköttunar fær -
ast tekj ur og eignir á sam eigin legt skatt -
framtal. Skattlagning fer eftir sömu regl -
um og gilda um hjón. Hafi sam búðar fólk
verið sam skattað á sl. ári fær það fram -
tal með sameiginlegu eigna        blaði, eins
og hjón.

Sambúðarfólk sem ekki er
samskattað
Sambúðarfólk sem uppfyllir skilyrði fyrir
samsköttun en óskar ekki samsköttunar
skilar hvort sínu framtali. Barnabætur og
vaxtabætur reiknast samt sem áður eins
og hjá hjónum og skiptast jafnt á milli
þeirra við álagningu. Börn á heimili
þeirra eru skráð í lið 1.1 hjá báð um. 

Sambúðarfólk sem var samskattað á
síðasta ári og óskar ekki samsköttunar í
ár, þarf að telja fram á pappír.

Hjónaskilnaður, samvistarslit,
sambúðarslit
Hjón, eða par í staðfestri samvist, sem
hafa skilið eða slitið samvistum og
sambúðarfólk sem slitið hefur sambúð á
árinu fá ekki sameiginlegt framtal. Þau
geta valið um að telja fram hvort í sínu
lagi allt árið eða að telja sam eigin lega

fram til skilnaðardags en í sitt hvoru lagi
frá þeim degi til ársloka.

Hafi hjón eða par í staðfestri samvist
samnýtt persónuafslátt þann  ig að
annað hefur nýtt persónu af slátt hins á
staðgreiðsluárinu, skal telja þannig
nýttan persónuafslátt þeim fyrr nefnda til
góða en skerða per sónu  afslátt hins
síðarnefnda sem því nemur. Gera skal
sérstaka grein fyrir þessari nýt  ingu í
athugasemdum í lið 1.4 á fram tali.

Andlát maka
Á andlátsári annars hjóna er eftirlifandi
maka heimilt að telja fram tekjur sínar
og hins látna eins og um hjón sé að
ræða allt árið en persónuafsláttur fyrir
hinn látna reiknast í 9 mánuði frá og
með andlátsmánuði. Skal þess gætt að
færa á framtal látins maka allar tekjur
sem tilheyra hinum látna, en réttur til að
nýta persónuafslátt og telja fram tekjur
eins og hjá hjónum færist yfir áramót og
helst þar til 9 mánaða tímabilið er liðið.

Eftirlifandi maki getur óskað sérskött -
unar frá andlátsdegi maka til ársloka. Þá
þarf að skila sameiginlegu framtali fram
að andlátsdegi, en sérframtölum fyrir
hinn eftirlifandi og dánarbú hins látna
frá þeim tíma og til ársloka.

1.3 Umsókn um lækkun 
vegna framfærslu 
ungmenna

Í þessum lið framtals er hægt að sækja
um ívilnun samkvæmt 3. og 4. tl. 65. gr.
skattalaganna hafi framteljandi á fram -
færi ungmenni sem eru við nám eða
hafa af öðrum ástæðum það lágar tekjur
að þær duga ekki til framfærslu. Hér er
fyrst og fremst átt við ungmenni á aldr -
in um 16-21 árs. Sé ungmennið í skóla
þarf að tilgreina nafn skóla. Veiti námið
rétt til námslána kemur ívilnun ekki til
álita. Við ákvörðun á ívilnun er við það
mið að að ungmenni hafi ekki haft nægj -
anlegt ráðstöfunarfé á árinu og miðast
því lækkun á tekjuskattsstofni framfær -
enda við tekjur þess. Tilgreina þarf tekj -
ur ungmennis í dálk 528. Nægilegt er að
annað hjóna eða samskattaðra einstakl -
inga fylli út þennan lið. Ívilnunin skiptist
á milli framfærenda. 

Mesta lækkun á tekjuskattsstofni fram     -
færenda við álagningu 2008 er kr.
229.000, miðað við að ungmenni hafi
engar tekjur haft. Frá þessari fjárhæð
dregst 1/3 af tekjum ungmennis þannig
að þegar tekjur þess eru orðnar kr.
687.000 fellur réttur til ívilnunar hjá fram  -
færanda niður. Ívilnun skiptist jafnt á milli
hjóna og sé ann að hjóna tekjulaust
færist öll fjár hæð in til lækkunar hjá hinu.

Foreldrar barns sem ekki eru sam -

vist um, en hafa sameiginlegt forræði og
annast báðir framfærslu barnsins, geta
hvort um sig sótt um ívilnun. Ívilnuninni
er þá skipt jafnt á milli þeirra. 

1.4 Greinargerð um 
eignabreytingar eða 
aðrar athugasemdir

Gera skal grein fyrir kaupum og sölu
fast eigna á eyðublaðinu Kaup og sala
eigna RSK 3.02 en fyrir byggingu, við -
bygg ingu og endurbótum fasteigna á
Hús byggingarskýrslu RSK 3.03, sjá bls.
22 og 23. Frá kaupum á verðbréfum
skal greina hér en fyrir sölu verðbréfa
skal gera grein á eyðublaðinu Sala/ inn -
lausn verðbréfa RSK 3.15 og fyrir kaup -
um og sölu hlutabréfa skal gera grein á
eyðublaðinu Hlutabréfaeign - kaup og
sala RSK 3.19. Sjá nánar á bls. 24-26.

Frá öðrum eignabreytingum skal
greina hér, m.a. kaupum og sölu á öku -
tækjum, hjólhýsum og hvers konar
verð mætum réttindum. Greina skal frá
kaup- eða söluverði eignarinnar, nafni
og kennitölu kaupanda eða seljanda,
dag setningu kaupsamnings og afsals
og hvenær afhending fór fram.

Ef um breytingar á hjúskaparstöðu er
að ræða skal greina frá því hér. 

1.5 Útreikningur á 
sjómannaafslætti

Niðurstöðutölur af Greinargerð um sjó -
manna afslátt RSK 3.13 skal færa í þenn-
an lið. Annars vegar laun vegna sjó  -
mennsku og hins vegar sjó manna daga.
Sá dagafjöldi sem færist á framtal er ann -
að hvort (A) fjöldi daga á ráðning ar tíma
eða (B) fjöldi lögskráningardaga, marg -
fald aður með 1,49. Sú tala sem lægri er
færist á framtalið. Sjá nánar á bls. 20.

1.6 Fenginn arfur - áritun

Í þessum lið eru áritaðar upp lýsingar um
arf. Fram telj andi þarf að yfirfara þær og
eftir atvikum lagfæra eða bæta við.

Gera skal grein fyrir fengnum arfi í þess  -
um lið, þ.m.t. fyrirframgreiddum arfi. 
Í fremsta reitinn skal tilgreina kenni tölu
arf láta. Ef fenginn arfur á árinu er frá fleiri
en einum arfláta og talið er fram á pappír
skal skrá 999999-9999 sem kenni tölu, en
gera skal grein fyrir kennitölum og sund -
ur liða fjár hæðir í athugasemdum. Einnig
skal færa kenni töluna 999999-9999 ef
arfláti hafði ekki íslenska kennitölu. 
Í næsta reit skal færa heildar fjárhæð
feng ins arfs og í síðasta reitinn skal færa
greidd an erfða fjárskatt. Staðfesting á
greidd um erfða fjárskatti, vegna arfs er -
lendis frá, þarf að fylgja framtalinu.
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B. Skattfrjálsir vinningar í happdrættum, getraunum og talnaleikjum

C. Aðrar skattfrjálsar tekjur. Hverjar?

2.9 Skattfrjálsar tekjur

2.10 Staðgreiðsla af tekjum (öðrum en fjármagnstekjum)

..596

..597

..73
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2.4

2.5

Reiknað endurgjald við eigin atvinnurekstur

Hreinar tekjur af eigin atvinnurekstri skv. samræmingarblaði RSK 4.05

Tegund starfsemi:

07.07.58-9999 06.06.62-9999

Árituð laun o.fl., sbr. sundurliðunarblað

Útgerðin hf. 335 562

44.000

50.000
55.174

3 494 089

174 265
315600

30 000

3.312.000

145902

857804

132.480
132.480

749928

Tekjur og frádrættir

Laun, hlunnindi, starfstengdar greiðslur,
styrkir o.fl., eru árituð á framtalið sam        -
kvæmt innsendum launa miðum. Einn  ig
greiðslur frá Tryggingastofnun rík   isins,
At vinnuleysistryggingasjóði, Fæð         ing  ar -
or lofssjóði og lífeyrissjóðum. Á vef  fram -
tal inu eru laun sundurliðuð á launa  -
greiðendur, en á pappírsframtalinu er
aðeins heildar fjár hæð launa birt.

Áritun nær einnig til frádráttar vegna
iðgjalds í lífeyrissjóð, frádráttar vegna
viðbótarlífeyrissparnaðar ef sá sparn -
aður fer í gegnum launagreiðanda svo
og staðgreiðslu af árituðum laun um
samkvæmt launamiðum. Fram telj andi
þarf hins vegar sjálfur að færa frá drátt á
móti öðrum tekjuliðum og fylla út
viðeigandi fylgigögn.

Áríðandi er að framteljandi athugi
hvort áritaðar fjárhæðir og aðrar upp -
lýs ingar séu í samræmi við gögn og
upp  lýsingar sem hann hefur sjálfur
undir hönd um. Á vefframtalinu eru ekki
sér stak ir leiðréttingarreitir, heldur eru
fjár hæð ir leiðréttar með því að yfirskrifa
áritaðar fjárhæðir með réttum fjárhæð um.

Leiðréttingu til lækkunar á árituð um
launatekjum þarf framteljandi að rök -
styðja með nauðsynlegum gögnum og
geta um í athugasemdum í lið 1.4.

Hafi framteljandi þegið laun frá öðr -

Taktu eftir !
Við álagningu eru notaðar upplýs ing   ar
um þá staðgreiðslu sem staðin hafa
verið skil á sam kvæmt stað   greiðslu -
skrá í lok júlí. Þær upp  lýs   ing ar birtast
á inn heimtu   seðli. Þess ar upp lýsingar
eru einnig ávallt að gengi  legar á þjón -
ustu  síðu fram telj anda þann ig að hann
getur hve nær sem er borið þær sam an
við upp  lýsingar um af dregna stað   -
greiðslu á launa seðlum. Beri þeim ekki
sam an skal fram telj andi snúa sér til
launa   greið  anda varð andi leið  rétt ingu.
Fáist stað greiðsla ekki leið  rétt þann   ig
geta launa menn snúið sér til ríkis  -
skatt stjóra með um    sókn um leið   rétt -
ingu. Afrit af launa   seðl um þurfa að
fylgja um sókn.

ÁRITUN Á TEKJUSÍÐU

180.000

315.600

3 647 562

Af RSK 3.03

um en fram koma á sundurliðunar blaði
þarf að bæta þeim upplýsingum inn á
framtalið. Jafnframt verður að gæta
þess að leiðrétta frádrátt, eftir atvikum,
vegna iðgjalda í lífeyrissjóði og afdregna
stað  greiðslu.

Leiðrétting áritaðra tekju -
fjárhæða á pappírsframtalinu
Reitir á tekjusíðu eru fylltir út eins og á
vefframtalinu, þó þannig að á framtalinu
koma eingöngu fram samtölur en á

sund   ur liðunarblaði, sem fylgir framtal -
inu, eru greiðslur sundurliðaðar eftir
launa  greiðendum og framtalsreitum.

Ef leiðrétta þarf árituð laun í lið 2.1 er
strikað yfir áritaða fjárhæð og rétt
fjárhæð skráð í næstu línu fyrir neðan.
Aðrar leiðréttingar skal gera í þar til
gerð um reitum, gráum að lit. Þurfi að
leið rétta, skal strika yfir ranga áritaða
fjár hæð og færa rétta heildarfjárhæð í
leiðrétt ing ar reitinn. 

22 á framtalisíða
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T E K J U R  O G  F R Á D R Æ T T I R

070758-9999

132.480 888

3.312.000

315.600

Árni Jónsson
Björtugötu 10
119 Reykjavík

3.312.000

180.000
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556677-8899
Útgerðin hf.
Laugavegi  700    101  Reykjavík

070758-9999

13.422

999

335.562

Árni Jónsson
Björtugötu 10
119 Reykjavík

335.562 107.876

2.1 Laun og starfs-
tengd ar greiðsl ur

Í þenn an lið fær ast hvers kon ar launa -
greiðsl ur. Séu laun in ógreidd fær ast þau
í þenn an reit en einnig skal færa þau
sem útistand andi kröfu í lið 3.3. Laun
sem ekki hafa feng ist greidd vegna
gjald   þrots launa greið anda skal ekki
færa til tekna, en gera grein fyr ir þeim í
at   huga semd um í lið 1.4. Greiðsl ur frá
Ábyrgð  asjóði launa ber að telja til tekna
á greiðslu ár inu. Sé launa afl að er lend is
fær ast þau í lið 2.8 í reit 319, sjá nán ari
skýr ing ar við þann reit.

Með laun um er átt við, auk beinna
launa     greiðslna, hvers kon ar starfs tengd   -
ar greiðsl ur, svo sem eft ir laun frá vinnu-
veit anda, far gjalda greiðsl ur og flutn -
ings  pen inga, fata-, fæð is-, nest is- og
verk  færa pen inga, fæðingar or lof, húsa  -
leigu- og orku styrk  frá launa   greið anda
og landgöngufé, risnu   fé og síma styrk.

2.2 Ökutækjastyrkur, 
dagpeningar 
og hlunnindi

Reit ur 22: Ökutækjastyrkur
Hér færist ökutækjastyrkur en frá drátt -
ur á móti honum í reit 32. Sjá skýringar
á bls. 28.

Reit ur 23:   Dagpeningar
Hér færast dagpeningar en frádráttur á
móti þeim í reit 33. Sjá skýringar á bls. 21.

Reit ur 134: Bifreiðahlunnindi
Ársumráð bifreiðar skulu metin til tekna
sem hlutfall af verði þeirra sem hér segir:

Bifreið sem tekin var í notkun á ár -
unum 2005, 2006 eða 2007        20%
Bifreið sem tekin var í notkun á ár -
unum 2002, 2003 eða 2004        15%
Bifreið sem tekin var í notkun á ár -
unum 2001 eða fyrr                     12%

Ekki skipt ir máli hver upp haf leg ur eig -
andi bif reið ar inn ar var. Bif reið sem flutt
var inn not uð telst hafa ver ið tek in til
notk un ar á því ári sem hún var fram -
leidd. Mánaðarleg hlunnindi teljast 1/12
af hlunnindum reiknuðum eins og að
fram an greinir fyrir hvern byrjaðan mán -
uð og skal við það miðað ef umráðin
vara hluta úr ári.

Greiði launagreiðandi rekstrarkostnað
bifreiðar sem starfs maður hans hefur
umráð yfir skulu þau hlunnindi metin til
verðs sem 6% af verði bifreiðarinnar.
Sjá nánari upplýsingar í Bif reiða skrá
2007 RSK 6.03.

Reit ur 135: Önnur hlunnindi
Í þennan reit færist samtala annarra
hlunn  inda. Á það t.d. við um fatn að,
fæði, bif reiðir, hús  næði, frí ar ferð ir,
áskrift ir fjöl miðla, trygg ing ar, síma, tölv -
ur, svo og fram lög og gjaf ir.

Fata hlunn indi
Ein kenn is fatn að ur fær ist til tekna í sam -
ræmi við hlunn inda mat fjármálaráð herra.
Fatn að, sem ekki telst ein kenn is fatn að ur,
skal telja fram á kostn að ar verði. Nái
kostn að ar verð ein kenn is fatn að ar ekki
fram an greindu mati, skal miða við kostn  -
að ar  verð ið. Ekki skal reikna launa manni
til tekna nauð syn leg an ör ygg is- eða
hlífð ar fatn að við störf hans sem launa -
greið andi af hend ir hon um til af nota. Ef
lög eða stjórnvaldsfyrirmæli kveða á um
að launþegi skuli klæðast ákveðnum
einkennisfatnaði við störf sín skulu slík
afnot ekki metin launþega til tekna.

Fæð is hlunn indi
Fæð is hlunn indi fær ast til tekna í sam -
ræmi við hlunn inda mat fjármálaráð herra.

Láti launa greið andi starfs manni sín um
í té fæði á lægra verði en skatt mat fjár -
málaráðherra seg ir til um skal telja mis   -
mun inn til tekna. Sérhver önn ur fæð  is   -
hlunn indi, sem lát in eru launa manni og
fjöl skyldu hans í té end ur gjalds  laust, ber
að telja til tekna á kostn að ar verði.

Fæði, sem launagreiðandi lætur starfs    -
manni og fjölskyldu hans í té endur -
gjaldslaust, skal metið starfs mann  inum til
tekna sem hér segir:

kr
Morgunverður.................................. 250
Hádegisverður eða kvöldverður ...... 365
Fullt fæði á dag .............................. 980

Upplýsingar af þessum launamiða voru ekki áritaðar á framtal. Fram teljandi þarf því að
færa upplýsingarnar inn á framtalið í viðeigandi reiti. Áritaðar upplýsingar um ið gjald í
lífeyrissjóð og staðgreiðslu eru þar af leiðandi of lágar og þarf því að leiðrétta þær.

ÚTFYLLING Á TEKJUSÍÐU

411111-1119
Verslun hf.
Laugavegi  200    101  Reykjavík

749.928

Upplýsingar af þessum launamiða eru áritaðar á framtalið eins og fram kemur á sund -
urliðunarblaði sem fram teljandi fékk sent með framtalinu. Framteljandi þarf að bera
upplýs ingar á launamiðanum sem hann fékk sendan saman við áritaðar upp lýs ingar á
fram tali. Þurfi að leiðrétta fjárhæð skal strika yfir röngu fjár hæð ina og færa rétta
heildar fjárhæð í næstu línu. 

132.480

999
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Ú T F Y L L I N G  Á  T E K J U S Í Ð U

Hús næð is hlunn indi
Ef launa greið andi læt ur starfs manni sín -
um í té end ur gjalds laus af not íbúð ar -
hús næð is skulu þau met in starfs manni
til tekna sem hér seg ir:

Árleg afnot skulu metin til tekna sem
jafngildi 5% af fasteigna mati íbúðar -
húsnæðisins, þ.m.t. bílskúrs og lóðar.
Sú fjárhæð er marg föld uð með gildistölu
þess svæðis þar sem húsnæðið er sbr.
eftir far andi:

Gildistala Staðsetning
1,0 Reykjavík (þar með talið Kjalar-

nes), Seltjarnarnes, Mosfellsbær, 
Kópavogur, Garðabær, 
Bessastaðahreppur, 
Hafnarfjörður

0,80 Grindavík, Sandgerði, 
Gerðahreppur, Reykjanesbær, 
Vatnsleysustrandarhreppur,
Akranes, Akureyri, Árborg, 
Hveragerði, Ölfus

0,70 Önnur sveitarfélög

Endurgjaldslausa orkunotkun (raf magn
og hita) skal telja til tekna á kostn -
aðarverði. Fylgi starfi launamanns kvöð
um bú setu í húsnæði sem launa greið -
andi læt ur honum í té, er skatt stjóra
heimilt að lækka mat húsnæðis hlunn -
inda við álagn  ingu opinberra gjalda ef
launþegi telst ekki nýta hús næðið að
fullu. Íbúð ar húsnæði allt að 150 m2 að
viðbættum 5 m2 fyrir hvern íbúa umfram
6 telst full nýtt.

Eigi skal meta til tekna afnot af hús -
næði í verbúðum eða vinnubúðum þar
sem launamaður dvelur um tak mark -
aðan tíma í þjónustu launa greið anda.

Hafi launþegi endurgjaldslaus afnot
af orlofshúsnæði frá launa  greiðanda
sín um skal telja launþeganum til tekna
1.500 kr. fyrir hvern dag sem hann eða
aðrir fjölskyldumeðlimir hans nýta hús -
næðið. Með orlofshúsnæði er í þessu
sambandi átt við sum ar bústaði og
annað það húsnæði sem ætlað er til
slíkrar notk un ar.

Lán frá launagreiðanda
Sá sem fær vaxtalaust lán hjá launa -
greiðanda sínum eða fyrir milligöngu
hans skal telja sér vaxtahagræðið til
tekna sem hlunnindi. Sama á við um
greiðslufresti og afborganir af kaup um á
hlutabréfum eða öðrum eign um. Fyrir
árið 2007 miðast tekjumatið við 14%
árs vexti af höfuðstól með verð bótum.
Séu vextir af fengnu láni lægri en fram -
an grein dir vextir skal telja mis mun inn til
tekna. 

mæðr um telst ekki til tekna hjá for eldr -
um og fær  ist ekki á fram tal. Sjá  bls. 29.
Dval ar- og ferða styrk ir.
Eig in vinna við íbúð ar hús næði unn in í
venju leg um vinnu tíma skal met in til
tekna og færð í þenn an reit. Sama á við
um skipti vinnu, gjafa vinnu og eig in
vinnu við aðr ar fast eign ir en íbúð ar hús  -
næði, s.s. sum ar bú staði. Eig in vinna við
íbúðarhúsnæði sem unn in er utan
venju    legs vinnu tíma er skatt frjáls. Gera
skal grein fyr ir eig in vinnu á Hús bygg -
ing  ar skýrslu RSK 3.03, sjá nán ar á bls. 23. 
Fram færslu líf eyr ir barns móð ur (barns -
far ar kostn að ur).
Fram færslu líf eyr ir frá fyrr ver andi maka
að því marki sem hann er um fram fjár -
hæð lág marks elli líf eyr is. 
Fæðingarstyrkur.
Gjaf ir, þó ekki tæki fær is gjaf ir ef verð -
mæti þeirra er ekki meira en ger ist al -
mennt um slík ar gjaf ir. 
Greiðsl ur frá sveit ar fé lög um vegna
fóst ur barna sem sett eru í fóst ur af op -
in ber um að il um, sjá nán ar á bls. 29.
Greiðsl ur fyr ir vist un aldr aðra eða ör -
yrkja í heima hús um, sjá nán ari upp lýs -
ing ar á bls. 29.
Greiðsl ur til stuðn ings fjöl skyldna fatl -
aðra barna, sjá nán ar á bls. 29. 
Happ drætt is vinn ing ur: Skatt skyld ur
happ     drætt is vinn ing ur fær ist hér, en
skattfrjáls fær ist í 2.9 B, í reit 597.
Höf und ar laun, lista manna laun, heið urs -
laun, heið ursverð laun. Skatt skyld heið   -
urs   verð laun skal færa hér en skatt frjáls í
2.9 C í reit 73, sjá skýr ing ar við þann reit.
Laun frá al þjóða stofn un fær ast hér í
þeim til vik um þar sem í samn ing um
sem Ís land hef ur gert við önn ur ríki er
sér   stak lega kveð ið á um skatt frelsi. Sé
svo ekki fær ast laun in í 2.1.
Sjúkra- og slysa dag pen ing ar frá öðr -
um en TR. 
Stað ar upp bót vegna starfa er lend is í
þjón ustu ís lenska rík isins. 
Styrkir úr styrktar- og sjúkrasjóðum
stétt ar félaga svo sem vegna gler -
augna   kaupa, heyrnartækjakaupa, glasa-
frjóvg  unar, krabba  meins skoð un ar, ætt   -
leið inga, tannviðgerða, líkams rækt    ar,
sjúkra    þjálfunar, sálfræði þjón ustu, dvalar
á heilsu  stofn un um og út far ar.
Aðrir styrk ir, svo sem til sjálf boða liða
við lyfja   til raun ir, út far ar styrk ir og verk -
falls styrk ir. 
Vinn ing ar í veð máli eða keppni. 
Ættleiðingarstyrkir; kostnaður heimilast
til frádráttar í reit 157.

2.4 Reikn að end ur gjald
Í reit 24 fær ist reikn að end ur gjald vegna
vinnu við eig in at vinnu rekst ur, at vinnu -

2.3 Lífeyrisgreiðslur.
Greiðslur frá
Tryggingastofnun.
Aðrar bótagreiðslur,
styrkir o.fl.

Reit ur 40: Greiðsl ur frá TR

Allar greiðslur frá Tryggingastofnun eru
áritaðar á framtalið.

Ellilífeyrir
Endurhæfingarlífeyrir
Örorkulífeyrir og örorkustyrkur
Örorkulífeyrir frá TR vegna slysa. Sé
hann vegna barna yngri en 16 ára telst
hann sem tekjur hjá framfæranda og
skiptist þá jafnt ef um hjón eða sam -
búðarfólk er að ræða
Tekjutrygging
Uppbætur
Heimilisuppbót
Uppbót vegna reksturs bifreiðar
Maka- og umönnunarbætur
Vasapeningar
Dagpeningar
Orlofs- og desemberuppbætur
Mæðra- og feðralaun
Dánarbætur til 6,12 eða 36 mánaða
Niðurfelling kröfu vegna ofgreiðslu
Sjúkra - og slysadagpeningar
Skattskyld sjúklingatrygging 

Reit ur 43: Lífeyrisgreiðslur
og barnalífeyrir Hér færast allar
lífeyrisgreiðslur frá líf eyr is sjóð um. At hug -
ið þó að ef barn hefur misst ann að eða
bæði for eldri og er skatt lagt sér stak lega
af öðr um tekj um en launa tekj um, fær ist
barna  líf eyr ir á sér fram tal þess.

Reit ur 163: 
At vinnuleysis  bæt ur

Reit ur 197: Styrk ir og bæt ur 
frá sveit ar fé lög um

Reit ur 131: Styrk ir til náms, 
rann sókn a og vís inda starfa
þ.m.t. end ur mennt un ar- og starfs -
mennt    un ar sjóðs styrk ir. Sjá einnig um -
fjöllun um reit 149, undir lið 2.6.

Ótölusettur reitur: Aðr ar 
greiðsl ur 

Barnsmeðlög að því marki sem þau eru
umfram fjárhæð tvö falds barna líf eyr is.
Björg un ar laun.
Dag vist un ar greiðsl ur. Dag mæð ur.
Greiðsl     ur frá sveit ar fé lög um til dag -
mæðra vegna þeirra eig in barna fær ast
hér. End ur  greiðsla sveit ar fé laga til for -
eldra vegna vist un ar barna hjá dag -
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rekst ur maka eða í sam eign ar fé lagi sem
ekki er sjálf stæð ur skatt að ili. Sé það
lægra en stað greiðsla hef ur mið ast við
skal láta skýr ing ar fylgja. Reikn að end -
ur gjald sem er inn an þeirra marka sem
halda mátti utan stað greiðslu fær ist
einnig hér.

2.5 Hrein ar tekj ur af
eig in at vinnu rekstri

Þeir sem hafa með hönd um at vinnu -
rekst ur eða sjálf stæða starf semi færa
hrein ar tekj ur af at vinnu rekstri sam -
kvæmt samræm ing ar blaði RSK 4.05 og
rekstr ar reikn ingi, sem fylgja á fram tal -
inu, í reit 62. Ef um tap er að ræða fær -
ist eng in tala í þenn an reit. Hjá hjón um
fær ast hrein ar tekj ur hjá því hjóna sem
stend ur fyr ir rekstr in um, en þær skipt ast
á milli þeirra sé um sam eig in leg an
rekst ur að ræða. Við skipt ingu skal taka
mið af vinnu fram lagi hvors um sig.

2.6 Frá drátt ur frá tekjum

Reit ur 32: Öku tækja styrk ur
Frá drátt á móti öku tækja styrk og end ur -
greidd um bif reiða kostn aði ber að færa í
þenn an reit. Fylla skal út eyðu blaðið
Öku tækjastyrkur RSK 3.04, og skila því
með fram tal inu, sjá bls. 28.

Reit ur 33: Dag pen ing ar
Frá drátt á móti dag pen ing um ber að færa
í þenn an reit. Fylla skal út eyðu blað ið Dag -
peningar RSK 3.11, og skila því með
fram tal inu, sjá bls. 21.

Reit ir 162 og 160: Ið gjöld í 
líf eyr is sjóði. Í reit 162 færist ið gjald
í lífeyrissjóð sem innt hefur verið af hendi
á árinu og í reit 160 iðgjald í séreignalíf -
eyrissjóð. Vakin er at hygli á því að árituð
fjárhæð á framtali tak mark ast við 4% af
heild ar launum í báð um til vikum. Þetta á
við þrátt fyrir að sund ur liðunarblað sýni
að hærri fjár hæð hafi raunverulega verið
greidd í lífeyris sjóði. Þó er iðgjaldi um -
fram 4% í reit 160 bætt við iðgjald í reit
162 þar til sam   anlagður frádráttur í reit -
un um tveim   ur nær 8% af heild arlaunum.

Reit ur 149: Frádráttur á móti 
náms-, rannsóknar- og vís -
inda styrkjum. Ef gerð er krafa um
frádrátt vegna beins kostnaðar á móti
náms-, rannsóknar- eða vís inda styrkj um,
skal færa frá drátt inn í þennan reit. Frá -
dráttur þessi getur ekki orðið hærri en
styrkur sem talinn er til tekna í reit 131 í
kafla 2.3. Heimilt er að draga frá kostnað
á móti styrknum, þó ekki vexti af skuldum,
afföll, gengis töp og fyrn ingu eigna.

Gera skal sundurliðaða grein fyrir
þessum kostnaði á sérstöku yfirliti sem
fylgja skal fram tal inu (sérstakt undirblað
á vefframtali). Heild ar  kostnaður skv.
yfir litinu færist síð an í reit 149. Ekki er
heimilt að draga kaupverð tækja, s.s.
tölva og tölvu búnaðar, frá styrkjum. Ef
um atvinnu rekstur er að ræða skal gera
grein fyrir tekjum og frádrætti á RSK
4.10 eða RSK 4.11 ef rekstrartekjur eru
hærri en 500.000 kr.

Reit ur 157: Frádráttur frá 
öðrum styrkjum og starfs -
tengd um greiðslum. Ef gerð er
krafa um frá drátt vegna kostn   að ar á
móti styrkj um til sér stakra verk efna eða
starfstengd um greiðsl um, án þess að
um sjálf stæð an at vinnu rekst  ur sé að
ræða, fær ist sá frá drátt ur í þenn an reit. 

Kostnaður á móti tekjufærðum ætt -
leið ingar styrk færist hér að hámarki fjár -
hæð styrksins. Gera skal sund ur lið aða
grein fyr ir kostn að in um á sér stöku yf ir liti
sem fylgja skal fram tal inu (sérstakt
undirblað á vefframtali). Heildarkostn -
aður skv. yfir litinu færist síðan í reit 157.
Frá drátt ur heimilast ekki á móti styrkjum
vegna persónulegra útgjalda, s.s. vegna
gler augnakaupa, heyrnartækjakaupa,
glasa     frjóvgunar, krabba meins skoðunar,
ætt leið inga, tannviðgerða, líkamsræktar,
sjúkra  þjálf unar, sálfræðiþjónustu, dvalar
á heilsustofnunum og útfarar.

2.7 Stofn til útreiknings
tekjuskatts og
útsvars

Hér færist samtala liða 2.1-2.5 að frá -
dreg  inni fjárhæð í 2.6 sem stofn til út -
reiknings tekjuskatts og útsvars. Þessi
fjár hæð reiknast sjálfkrafa á vefframtali. 

2.8 Tekj ur erlendis ,
aðrar en fjár magns -
tekjur

Undir þenn an lið skal færa launa tekj ur
sem afl að hef ur ver ið er lend is á ár inu.
Gefa skal upp í hvaða landi tekn anna
var afl að og fjár hæð þeirra í er lendri
mynt sem um reikna skal síð an í ís lensk -
ar krón ur á með al kaup gengi þess tíma -
bils þeg ar tekn anna var afl að. Sú fjár -
hæð fær ist síð an í reit 319. Gera skal
grein fyrir greiddum skött um erlendis.
Fjárhæðina skal færa í er lendri mynt. 

Varð andi aðr ar tekj ur en launa tekj ur,
sjá bls. 30 um tekj ur og eign ir er lend is.

2.9 Skatt frjáls ar tekj ur

A: reit ur 596: Skatt frjáls ar
greiðsl ur frá Trygg inga stofn un

Barna líf eyr ir, barns með lag og mennt -
un ar með lag.
Bif reiða kaupa styrk ur.
Dán ar bæt ur vegna slysa.
Styrk ur til kaupa á sér fæði vegna haml -
aðr ar lík ams starf semi.
Um önn un argreiðslur. Vegna fatlaðra
og langveikra barna.
Ör orku bæt ur vegna var an legr ar ör orku.
Skattfrjáls sjúklingatrygging.

B: reit ur 597: Vinn ing ar, 
verð laun o.fl.

Happ drætt is vinn ing ar. Skatt frjálsir happ    -
drætt is vinn ingar fær ast hér, sjá nán ar á
bls. 34.

C: reit ur 73: Aðr ar skatt-
 frjáls ar greiðsl ur

Dán ar bæt ur trygg inga fé laga sem
ákveðn    ar eru og greidd ar í einu lagi og
dán ar bæt ur sjúkra sjóða stétt ar fé laga.
Dval ar- og ferða styrk ir til jöfn un ar á
náms  kostn aði.
Heið urs laun - heið ursverð laun. Bók -
mennta-, tón list ar- og um hverf  is  verð laun
Norð ur landa ráðs ásamt nor rænu leik  -
skálda  verð laun  un um eru und an þeg in
skatt  skyldu.
Húsa leigu bæt ur.
Miska bæt ur og skaða bæt ur, greidd ar
vegna eigna tjóns og var an legr ar ör orku.
Styrk ir. Ol íu styrk ur, styrk ur til tækja -
kaupa fatl aðra og styrk ur úr hús frið un -
ar sjóði.
Sam skota fé vegna veik inda eða slysa.
Styrkir til foreldra frá sveitarfélögum til
að annast barn heima.

2.10 Stað greiðsla 
af laun um

Í reit 296 eru áritaðar af launamiðum
upplýsingar um staðgreiðslu af þeim
launum sem eru árituð á framtal. 

Ef um er að ræða stað  greiðslu af
laun  um sem ekki eru árituð þarf fram -
teljandi að bæta þeirri fjárhæð við. Í
vefframtalinu er það gert með því að
yfirskrifa áritaðar fjár hæðir með rétt um
fjárhæðum. Í papp írs  fram talinu hins
veg  ar þarf að strika yfir árituðu fjár -
hæðina og færa leið rétta fjárhæð í
reitinn við hlið ina. Hér skal einnig færa
staðgreiðslu sem skil að var af reikn uðu
end urgjaldi og aðra stað greiðslu sem
greidd var sam kvæmt 38. grein stað -
greiðslu lag anna, en þær fjár hæðir eru
ekki áritað ar. At hug ið að hér á ekki að
færa stað greiðslu af vaxta tekjum eða
öðrum fjár magns  tekjum.
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kaupgengi í árslok. Hér skal einnig færa
stofn sjóðs inn eign   ir hjá samvinnufélög -
um. Þær skal telja fram á nafnverði.
Vaxta tekjur skal telja til tekna þegar þær
eru lausar til ráð   stöfunar. 

Gjaldfallnar vaxtatekjur færast til
tekna í reit 36 og staðgreiðsla af þeim í
reit 302. Afföll af kröfum færast til tekna
með hlutfallslegri fjárhæð ár hvert eftir
af borg unartíma kröfunnar. Gera skal
grein fyrir sölu og/eða innlausn verð -
bréfa á eyðublaðinu Sala/innlausn verð -
bréfa RSK 3.15. Sjá nánari skýringar á
bls. 26. Niðurstöður af því eyðublaði

færast í lið 3.3 (gerist sjálfkrafa í vef -
framtali). Vextir af hlut deild ar skírteinum
færast til tekna þegar þeir eru lausir til
ráð stöfunar. Til tekna skal færa áfallinn
gengis hagnað á hverja úttekt af reikn -
ingi eða afborgun af kröfu í erlendri
mynt. Heimilt skal þó að miða við með al -
tal stöðu reiknings í upp hafi og í lok árs
eða á innborgunar- og út tekt ar degi inn -
an ársins nema um veru leg viðskipti sé
að ræða. 

Fjármagnstekjur og peningalegar  eignir

827357

33 á framtalisíða

12

Fjármagnstekjur eru vaxta tekjur, arður,
sölu hagnaður, leigu- og arðs tekjur utan
rekstr ar. Með vaxta    tekjum er átt við
vexti, verð bætur, af  föll og geng  is  hagn að.
Vaxta  tekjur sem áfalln ar  voru fyrir gildis -
töku laga um skatt á fjár magns   tekjur,
þ.e. fyrir 1. janú ar 1997, eiga ekki að fær -
ast á fram tal því þær mynda ekki stofn til
skatts á fjár  magns tekjur .

3.1 Innstæður í inn lend -
um bönkum og
spari  sjóðum

Hér skal færa allar innstæður í bönkum
og sparisjóðum. Sama gildir um inn -
stæður í innlánsdeildum samvinnu fé -
laga og á póstgíró- og orlofsfjárreikn -
ing    um. Innstæður á gjaldeyrisreikn ing -
um í innlendum bönkum færast í ís -
lensk um krónum á kaupgengi í árslok.
Vextir af reikningum í innlánsstofnunum
skulu teljast til tekna þegar þeir eru
færðir eiganda til eignar á reikningi. Þó
skulu vextir af reikningum þar sem
höfuðstóll og vextir eru bundnir til lengri
tíma en 36 mánaða ekki teljast til tekna
fyrr en þeir eru greiddir eða greiðslu -
kræfir.

Upplýsingar úr vef bönk um
Upplýsingar frá bönkum, sparisjóðum og
verðbréfafyrirtækjum eru ekki áritað ar á
framtalið. Flytja má fram tals  skyld ar upp -
lýs ingar raf rænt úr vef banka yfir á vef -
framtal með ein faldri að  gerð.

3.2 Innstæður í
erlendum bönkum

Hér skal færa innstæður í erlendum
bönk  um. Þær færast til eignar í ís lensk -
um krónum á kaupgengi í árslok, í reit
321. Vaxtatekjur af þeim færast, þegar
þær eru lausar til ráðstöfunar, í reit 322.

3.3 Innlend og erlend
verðbréf og kröfur.
Stofnsjóðsinneign

Innlend og erlend verðbréfaeign, t.d.
skuldabréf, hlutdeildarskírteini, víxlar,
stofn fjár eign o.fl. færist hér. Eignir þess -
ar skal færa á nafnverði að við bættum
áföllnum vöxtum og verðbótum í árslok.
Hlut deildarskírteini teljast til eign ar á
gengi í árslok, en verðbréf sem skráð
eru í kauphöll skal þó telja til eignar á
kaupgengi kauphallar í árslok, sjá töflu á
bls. 32. Eignir í erlendum gjaldmiðlum
teljast til eignar í íslenskum krónum á

4 2 50

H & L hf. 410169-1239
Frelsi hf. 601273-0129
Grandi hf. 541185-0389
Kerti og spil hf. 411199-1239

Spariskírteini ríkissjóðs
Davíð Davíðsson 121135-9999
Fært af RSK 3.15
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3.6 Hlutabréf í erlend -
um hlutafélögum

Í þessum kafla skal gera grein fyrir
erlendum hlutabréfum skv. eyðublaði
RSK 3.19 Hlutabréfaeign – kaup og
sala. Tilgreina skal nafn hlutafélags og í
hvaða landi það er. Hlutabréfin skal
eignfæra á nafnverði, en ef nafnverð er
ekki þekkt skulu bréfin færð til eignar á
kaupverði. Hafi verið greiddur skattur af
arðinum erlendis skal gera grein fyrir því
í athugasemdum í lið 1.4 á forsíðu
framtals og láta fylgja með gögn því til
staðfestingar. Unnt er að skila skönn -
uðum skjölum með vefframtali. Færa
skal hlutabréfaeign í íslenskum krónum.
Færa skal nafnverð og kaupverð hluta -
bréfa sem útgefin eru í erlendum gjald -
miðli á gengi eins og það var þegar
hluta bréfin voru keypt. Nafnverð og
kaup verð er því óbreytt í krónutölu á
milli ára meðan ekki er um kaup, sölu

eða aðra breytingu á eignarhluta í fél -
aginu að ræða. Arð skal færa á kaup -
gengi þess tíma þegar hann var greidd -
ur út.

3.7 Leigutekjur
Hafi framteljandi tekjur af útleigu fast -
eigna eða eignaréttinda, sem ekki fellur
undir atvinnurekstur, skal hann færa
brúttó leigu- og arðstekjur vegna útleig -
unnar án frá dráttar. Heildarleigu tekjur,
sem eru lægri en sem nemur hlunn -
indamati samkvæmt skattmati, skulu
taldar fram á því mati, sjá reglur um hús-
næðishlunnindi á bls. 10. Sama á við þeg-
ar húsnæði er látið í té án end ur gjalds.
Útleiga á at vinnu rekstrar hús næði telst til
atvinnu rekstr ar en útleiga á íbúð ar hús -
næði telst ekki til atvinnu rekstr ar nema
fyrn ing argrunnur þess í árs lok nemi
a.m.k. kr. 29.324.700 hjá ein stakl ingi
eða kr. 58.649.400 hjá hjón um. 

Leigutekjur, frádráttur - leiga á móti
leigu
Hafi mað ur leigu tekjur af íbúð ar hús  næði
og á sama tíma leigugjöld vegna íbúðar -
hús næðis til eigin nota, er heim ilt að
draga leigu gjöldin frá leigu tekj um. Frá -
drátt ur þessi leyfist þó ein göngu á móti
leigu tekjum af íbúðar hús næði sem ætl -
að er til eigin nota en er leigt út tíma -
bund ið. Á framtal sem leigutekjur færist
jákvæður mismunur í reit 521, þ.e.
leigutekjur þegar frá þeim hefur verið
dregin greidd leiga. Neikvæður mis -
munur færist ekki á framtal.

3.8 Söluhagnaður af 
hlutabréfum

Þegar seld eru hlutabréf skal gera grein
fyrir því á eyðublaðinu Hluta bréfaeign-
kaup og sala RSK 3.19. Sjá nánar á bls.
24 og 25.

3.9 Annar söluhagnaður
Hér færist skattskyldur söluhagnaður af
eignum sem ekki tengjast atvinnu -
rekstri. Hér er fyrst og fremst átt við sölu
fasteigna og lausafjár. Hagn að ur af sölu
lausafjár er þó ekki skatt skyld ur nema
eignanna hafi verið aflað í þeim tilgangi
að selja með hagnaði. Sjá nánar um
kaup og sölu eigna á bls. 22.

3.10 Frádráttur.
Mótreikningur

Heimilt er að draga tapaða vexti frá fjár -
magnstekjum hafi skattur þegar verið
greiddur af vöxtunum. Frádrátt má færa
á framtali þess árs þegar sýnt er fram á
að krafan sem vextirnir voru reikn aðir af
fæst ekki greidd og má þá krafan ekki
vera eldri en fimm ára. Frádráttinn má
einungis færa á móti fjármagnstekjum.
Ef frádrátturinn nýt ist ekki að fullu á
móti fjár magns tekjum yfirfærist heim ild -
in til næsta framtals, í allt að fimm ár. Á
sama hátt má draga frá aðrar tapaðar
fjár magnstekjur sem skattur hefur verið
greidd ur af. Gera skal grein fyrir þessum
frá drætti á eyðublaðinu Mótreikningur
vegna tapaðra fjármagns tekna RSK
3.16, sjá leiðbeiningar á eyðublaðinu.

13

Söfnunartryggingar
Söfn un ar trygg  ing  ar, þar með taldar söfn-
un ar líftrygg ing  ar, teljast einnig til eign ar
undir lið 3.3. Vexti, arð og aðra ávöxtun
af slíkum trygg ing um skal al mennt telja
til tekna þegar tekj urnar mynd  ast, þ.e.
þegar þær eru færðar trygg ingataka til
eignar. Ef ekki er heim ild í söfnunar -
trygg ing ar samn ingi til að inn leysa inn -
stæð una á samn  i ngs tím  an um mynda
áfallnar vaxta    tekjur fyrst skattstofn þeg -
ar samn ings tíminn er lið inn eða á því
tímamarki sem fyrst er hægt að krefjast
greiðslu sparn að  ar ins og vaxta á hann. 

Kaupleiguíbúðir - búseturéttur
Kröfur á hendur viður kenndum sjálfs -
eign  ar stofn un um, sem samhliða veita
kröfuhafa íbúð  ar  rétt, skal telja til eignar
undir lið 3.3. Sé kraf an hærri en fast eigna-
mat við    kom andi íbúðar er heim  ilt að
telja kröf una til eignar á fast eignamati. 

Þar skal einnig telja fram lag eða eign   -
arhlut í al mennum kaup  leigu íbúð um
sem veita rétt til bú setu. Við eignfærslu
skal miða við inn lausn  ar verð eignar hlut -
ans eins og það var í árslok. 

Innlausnarverð búsetu rétt ar/ eign   ar  hluta
er áritað undir þessum lið.

3.4 Innstæður og
verðbréf barna

Innstæður og verðbréf í eigu barna yngri
en 16 ára færast í reit 04. Vaxtatekjur af
þeim færast í reit 03 og staðgreiðsla í
reit 303. 

3.5 Hlutabréf og
stofn fjárbréf
sparisjóða

Í þennan kafla skal færa innlend hluta -
bréf og stofnfjárbréf í sparisjóðum skv.
eyðublaði RSK 3.19 Hlutabréfaeign –
kaup og sala. Eyðublaðið skal ætíð
fylgja með framtali hafi framteljandi átt
eitthvað af áðurnefndum verðbréfum á
tekjuárinu. Eyðublaðið er þrískipt. Í
fyrsta lagi öll hlutabréf í innlendum
félögum sem ekki sæta sérstakri skatt -
lagningu. Í öðru lagi sérstök hluta bréf
sem keypt voru á árunum 1990 til 1996 í
innlendum hlutafélögum sem uppfylltu
tiltekin skilyrði og ríkisskattstjóri hafði
staðfest og í þriðja lagi erlend hlutabréf.
Öll innlend hlutabréf, bæði almenn og
sérstök, sem framteljandi átti í árslok
og/eða hafði arðstekjur af á tekjuárinu
færast í þennan kafla. Í þennan kafla
skal færa fjárhæðir úr dálkum 13 til 16
af eyðu blaðinu. Hlutabréf færast til
eignar í árslok á nafnverði.
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Fasteignir skv. sundurliðunarblaði

Eignir og skuldir í árslok

4.1 Innlendar fast eign ir
Áritun fast eigna á fram tal
Upplýsingar frá Fasteignamati ríkisins
um mat fasteigna í árslok 2007 eru
áritaðar á framtalið. Á vefframtalið er
sérhver eign skráð en á pappírsfram -
talinu einungis heildarverðmat allra fast-
eigna. Sundurliðunarblað með framtal -
inu sýnir hins vegar allar fasteignir.

Vanti í ein hverj um til vik um fast eign ir
inn í fast eigna mat ið og sund ur lið un ina,
þarf að bæta þeim á framtalið. Einnig
getur þurft að leiðrétta áritaða fjár hæð á
framtali eða bæta henni við, sé fast -
eignamatið ekki áritað. Upp lýs ing ar um
fasteignir og fast eignamat er að finna á
til kynn ingu (fasteigna mats seðli) sem
hús  eig end ur fá frá Fasteigna mati rík is -
ins. Tilgreina skal heildarmat (þ.e. fast -
eigna  mat samtals) og fasta núm er fyrir
hverja eign. Framteljandi skráir aðeins
sinn eign ar hluta ef um sameign er að
ræða. 

Á pappírsframtalinu er leiðrétt ing fjár -
hæða framkvæmd með því að strika yfir
fjárhæðina og setja þá réttu í leið rétt ing -
ar reit inn við hlið ina. 

Leiðréttingar sem þessar geta m.a.
átt við ef fast eigna mat hefur breyst
vegna kærumeð ferðar og nýtt fast -
eignamat borist fram telj anda áður en
framtalsgerð lýkur. Í þeim tilvik um skal
nýja fasteignamatið fært á fram tal. Leið -
rétt ingu á árituðu fast eigna mati þarf
framteljandi að rök styðja með nauð syn -
legum fylgigögnum auk þess sem geta
skal um slíkt í athuga semd um í lið 1.4.

Auk leið rétt ing ar á fram tali skal beiðni
um leið rétt ingu á fast eigna mati eða
breytta skrán ingu kom ið til Fast eigna -
mats rík is ins.

Þeir sem telja fram á pappír þurfa að
færa heild ar fjár hæð fast  eigna í sam tölu -
reit 314.

Vak in er at hygli á því, að fasteignir
eru ekki áritaðar hjá þeim sem skil uðu
efnahagsreikningi með framtali sínu
2007 og eru auk þess með reiknuð laun
við eigin atvinnurekstur. Stafar það af
því að ekki er í öllum tilfellum hægt að
greina vél rænt á milli eigna sem tengjast
at vinnu rekstri og annarra eigna.

Ómetn ar fast eign ir sem keypt ar
voru á ár inu 2007 fær ast á kostn að ar -
verði, en eldri eign ir á verði eins og það
var fært í fram tali 2007.

Eigendur leigulóða skulu færa til
eignar afgjaldskvaðar verð mæti þeirra
sem er 15-föld lóðarleiga eins og hún
kem  ur fram á fasteignagjaldaseðlum
sveit  arfélaganna 2007. Ef 15-föld lóðar -
leiga er hærri en fasteignamat færist lóð -
in til eignar á fasteigna mati.

Leigutakar leigulóða skulu færa
leigulóðir til eignar á fast eigna  mats -
verði. Í reit 313 undir lið 4.1 færist fjár -

Matsverð fasteigna
Fast eign ir í bygg ingu telj ast til eign ar á
kostn að ar verði skv. Hús bygg ing ar skýrslu
RSK 3.03 en henni ber að skila vegna
nýbygginga eða endurbóta á hús næði
(sjá nánar um eyðublaðið á bls. 23). Hafi
fast eign t.d. ver ið met in fok held til fast -
eigna mats skal færa hana til eign ar á
því mati. Við bæt ist bygg ing ar kostn að ur
sem til hef ur fall ið síð an, til ársloka
2007. Bygg ing ar kostn að ur vegna við -
bygg  inga, breyt inga eða end ur bóta á
þeg ar metn um eldri fast  eign um skal færð   -
ur sér stak lega til eign ar á sama hátt.

44 á framtalisíða

AB 123
AB 456
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2006
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900 000

17.465.000

17 465 000

1997

Bjartagata 10

Lífeyrissjóður T99112

83.984 37.696 0

0
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80% 06.03.01 30
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hæð afgjalds kvað ar  verð mæt is en það
kem ur til lækkunar á fast eigna mati lóð -
ar. Athuga skal að þær fjárhæðir sem
eru áritaðar í lið 4.1 eru skráðar án tillits
til afgjaldskvaðarverðmætis og þurfa
fram  telj end ur því undir öllum kring  um -
stæðum að færa það sjálfir á fram  talið.
Athugið að ekki á að draga fjár hæð í reit
313 frá sam tölunni í reit 314.

Fast eign ir barna fær ast í þenn an lið,
með fast eign um forráðenda. 

4.2 Erlendar fasteignir
Erlendar fasteignir í eigu framteljanda
skal færa á kaupverði, umreiknað í
íslenskar krónur á kaupgengi í árslok.

4.3 Bifreiðir
Bif reiða eign í árs lok fær ist í reit 06. Heim -
ilt er að færa verð bif reiða niður um 10%
frá því verði sem þær voru tald ar til eign -
ar á fram tali 2007. Bif reið ir sem keypt ar
voru á ár inu 2007 fær ast á kaup verði.
Bif reið ir barna fær ast einnig hér.Á
vefframtal eru árituð fastanúmer
bifreiða. Hafi framteljandi átt bif reiðina
árið áður er verð hennar einnig áritað,
niðurfært um 10%, en ella þarf hann að
færa sjálfur inn kaupverðið.

Þegar um er að ræða kaupleigu bif -
reið ir eru vaxtagjöld og eftirstöðvar bif -
reiða lána færð í lið 5.5 á framtalinu.

Á sund ur lið un ar blaði eru til greind ar
all ar bif reið ir sem skráð ar eru á fram telj -
end ur skv. öku tækja skrá Umferðarstofu. 

Beiðni um afskráningu eða leið rétt -
ingu á skrán ingu bif reiða skal beina til
Um  ferðarstofu. Hægt er að nálgast af -
skrán ing ar eyðu blað á vef Um ferð ar -
stofu, www.us.is.

4.4 Aðr ar eign ir áður
ótald ar

Aðr ar ótald ar eign ir, sem eru framtals -
skyld  ar, t.d. hjól hýsi, tjald vagn, bát ur,
vél  sleði, vél hjól o.fl., skulu tald ar fram á
kaup- eða kostn að ar verði. Hest ar og
önn   ur hús dýr fær ast samkvæmt skatt -
mati, sjá bls. 33. Pen inga eign fær ist í
þenn  an kafla og skal færa er lenda mynt
á kaup gengi í árs lok. Aðr ar eign ir barna
fær ast einnig hér.

Á sund ur lið un ar blaði eru, auk bif reiða,
til greind önn ur öku tæki sem skráð eru á
fram  telj end ur skv. öku tækja  skrá Um -
ferð arstofu. Þeir sem telja fram á pappír
þurfa sjálf ir að færa þessi öku tæki inn á
fram  tal ið og til greina verð þeirra.

Beiðni um leið rétt ingu á skrán ingu
öku  tækja skal kom ið til Umferðarstofu.

4.5 Hrein eign sam -
kvæmt efnahags -
reikningi

Í reit 01 færist hrein eign 31. des. 2007
samkvæmt Samræm ing  a rblaði RSK
4.05 og meðfylgjandi efnahagsreikningi.
Ef hjón eru bæði með eigin atvinnu -
rekstur ber að leggja saman hreina eign
í rekstri þeirra beggja og færa í einni tölu
í þennan reit.

4.6 Staðgreiðsla skatts
af fjármagnstekjum í
eigin atvinnurekstri

Í reit 309 skal færa þá staðgreiðslu sem
haldið hefur verið eftir af fjár magns tekj -
um, sem mynd uð ust í atvinnurekstri á
árinu 2007. Ef hjón eru bæði með eigin
atvinnu rekst ur ber að leggja saman
stað  greiðslu af fjármagnstekjum í rekstri
þeirra beggja og færa í einni tölu í þenn -
an reit.

Hér á aðeins að færa staðgreiðslu af
þeim tekjum sem stafa af eign um sem
tilheyra atvinnurekstri. Stað greiðsla af
vöxt  um og arði, sem eru at vinnu rekstri
óvið  komandi, fer í viðeig andi reiti í 3.
kafla framtals.

5.1 til 5.3 sjá bls. 16-17.

5.4 Skuldir umfram
eignir skv.
efnahagsreikningi

Skuld ir umfram eignir 31. desember
2007 færast í reit 165 sam kvæmt Sam     -
ræm   ing   ar  blaði RSK 4.05 og með fylgj -
andi efna hags reikn ingi.

5.5 Aðr ar skuld ir og
vaxta gjöld

Skuldir vegna kaupa eða byggingar
íbúð arhúsnæðis til eigin nota færast
und ir lið 5.2 (sem fjallað er um á næstu
opnu) en hér fær ast aðr ar skuld ir og
vaxta gjöld af þeim. Verð tryggð ar skuld  ir
fær ast með áfölln um verð bót um í árs lok.
Óverð   tryggð ar skuld ir fær ast á nafn -
verði eft ir síð ustu af borg un.

Skuld ir í er lendri mynt skal telja á sölu    -
gengi í árs lok.

Skuld ir barna inn an 16 ára fær ast
einnig hér.

Áritað ar „Aðrar skuldir“
Á framtalið eru áritaðar undir þessum lið
upplýsingar um námslán frá Lána sjóði
íslenskra námsmanna (LÍN), en þær eiga
að stemma við yfirlit sem lán þeg ar hafa
fengið sent. 

Einnig eru árituð hér ökutækjalán frá
trygging ar fé lög um sem og fjármögn un -
ar leigum ef öku tæki telst í eigu lán tak  -
anda. Á vef fram talið er skuld vegna
hvers ökutækis skráð en á papp írs  fram -
talið heild   arskuld vegna öku tækja í eigu
fram   teljanda. 

Lánaupplýsingar úr
vefbönkum
Lánaupplýsingar frá bönkum, spari -
sjóð   um og verðbréfafyrirtækjum eru
ekki áritaðar á framtalið. Flytja má fram   -
tals  skyldar upplýsingar rafrænt úr vef  -
banka yfir á vefframtal. Þær flytjast fyrst
á sundurliðunarblað og fram  telj andi
þarf að ákveða hvar þær eru færð ar á
framtal, sbr. umfjöllun um lána    upplýs -
ingar á sundurliðunarblaði.

Skuldir á sundurliðunarblaði
sem flytja þarf á framtal
Á sundurliðunarblaðið með framtalinu
eru m.a. færðar lánaupplýsingar frá líf -
eyr issjóðum og Íbúðalánasjóði. Þegar
ekki liggja fyrir upplýsingar um hvort
þessi lán veita rétt til vaxtabóta eru þau
ekki árituð á framtalið og þarf fram telj -
andi sjálfur að færa þau á viðeigandi
stað (þ.e. lið 5.2 á framtali) ef þau eru
vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota,
ann ars í lið 5.5, eða á viðeigandi rekstr ar-
blað ef þau tengjast rekstri. Á sund -
urliðunarblaðinu eru einn   ig lána upp lýs -
ing ar vegna ökutækja. Sé ekki ljóst
hvort lánin eru vegna ökutækis sem
notað er í rekstri eru lánin þó ekki árituð
á fram talið heldur þarf fram teljandi
sjálfur að færa þau á við eig andi stað.

Sjá um skuldir
og vaxta gjöld  

vegna íbúðar-
húsnæðis á

næstu opnu 
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5.2 Lán vegna 
íbúð ar hús næð is

Vaxta gjöld af lán um vegna íbúð ar hús -
næð is til eig in nota mynda stofn til
vaxta   bóta. Hér er átt við lán vegna:

• kaupa á íbúð ar hús næði
• bygg ing ar íbúð ar hús næð is 
• veru legra end ur bóta á íbúð ar hús -

næði (á ein göngu við um lán frá
Íbúða  l ánasjóði) 

• greiðsluerfiðleika eða endurfjár mögn-
unar 

• kaupa á búseturétti/eign ar hlut í kaup  -
leigu í búð

Skamm tíma lán - Lán til lengri
tíma 
Vaxta gjöld vegna lána til skemmri tíma
en tveggja ára mynda stofn til vaxta bóta
en ein ung is: 

• á næstu fjór um árum (tekju ár um) tal -
ið frá og með kaup ári og er þá mið að
við dag setn ingu kaup samn ings, eða 

• á næstu sjö árum talið frá og með því
ári þeg ar bygg ing er haf in eða til og
með því ári sem hús næð ið er tek ið til
íbúð ar ef það er síð ar.

Vaxta gjöld vegna fast eigna veð skulda
og skulda með sjálf skuld ar á byrgð við
lána  stofn an ir sem upp haf lega voru til
tveggja ára eða lengri tíma eru ekki háð
þess um tíma mörk um.

Leið bein ing ar við út fyll ingu 
ein stakra reita í lið 5.2
Gera skal grein fyrir staðsetningu íbúð -
ar  húsnæðis. Í reitinn kaup ár skal færa
hve nær húsnæðið var keypt. Hús byggj -
andi skal færa hér hvenær bygging

Þeir sem greiða vaxta gjöld af lánum
vegna kaupa eða byggingar á íbúð ar -
hús   næði til eig in nota eiga rétt á vaxta -
bót  um. Sama á við um þá sem keypt
hafa búseturétt/eign ar hlut í kaup leigu í -
búð, enda eigi búseturéttarhafi ekki rétt
á húsaleigubótum. Rétt ur inn stofn ast
við kaup eða þegar bygg ing er haf in.
Vaxta bæt ur ákvarð     ast sam kvæmt upp -
lýs ing um á  fram   tali og þar þarf að gera
sund ur lið aða grein fyr ir lán um og vaxta  -
gjöld um. Upplýsingar um lán frá Íbúða  -
lána sjóði og vaxtagjöld vegna kaup  -
leigu íbúða koma fram á sund ur lið un  ar  -
blaði með fram  tali.

5.1 Vaxta gjöld vegna 
kaup leigu  íbúða/ 
búseturéttar

Þeir sem keypt hafa búseturétt/eign -
arhlut í kaupleiguíbúð eiga rétt á
vaxta    bótum vegna vaxta gjalda sem
inn   heimt eru með leigu gjöld um, auk
vaxtagjalda vegna lána sem tekin eru
vegna kaupa á búsetu rétti eða eignar -
hlut. Upp lýs  ingar um þessi vaxta  gjöld
og eftir stöðv  ar lána eru áritaðar á vef -
fram talið og koma fram á sund ur lið un -
arblaði sem fylgir með pap p   írs fram tali. 

Séu þessar upplýsingar ekki áritað  ar
þarf leigu taki að verða sér úti um
eyðublaðið RSK 3.08. Það má prenta út
af rsk.is eða fá hjá skatt  stjóra.
Leigu  taki þarf að snúa sér til leigu sala
og fá blaðið út fyllt og láta það síðan
fylgja með framtali. Vaxta gjöld sam -
kvæmt eyðublaðinu fær ast í reit 166 og
eftirstöðvar skulda í reit 167.

Skuldir og vaxtagjöld vegna íbúðarhúsnæðis
hófst. Síð an skal sund ur liða upp lýs ing ar
um ein stök lán í merkta reiti sbr. eft ir far -
andi skýr ing ar:
1 Lánveitandi/lánsnúmer/ hlut fall (%).
Hér skal tilgreina lán veit anda og núm er
láns. Hafi einungis hluti láns ins verið
vegna íbúð arhúsnæðis skal til greina
það hér. Í reitnum hlutfall (%) skal gera
grein fyrir hversu stór hluti af láninu var
vegna íbúð ar húsnæðis. Sjá nánari
útskýringar í umfjöllun á bls. 17 um
Endurfjármögnun lána vegna íbúðar -
kaupa og í dæmi um útreikning á hlut -
föllun láns á bls. 35. Þó lán sé hlutfallað
skal ávallt færa heild ar greiðslur af láninu
í reiti 5, 6, 7 og 8, en vaxtagjöld og eftir -
stöðv ar skulda skal síðan færa hlut falls -
lega í dálka 9 og 10.
2 Lán tökudagur. Hér skal greina frá
dagsetningu lán töku,  þ.e. hvenær lán ið
var upp haf lega tek ið. Alltaf skal færa
upp haf lega lán tökudagsetningu, jafnt
þó um yf ir tek ið lán sé að ræða.
3 Láns tími. Hér skal færa láns tíma
talið frá upp haf legu lán töku ári.
4 Yfirtökudagur. Hér skal greina frá
dag setningu yfirtöku ef um yfirtekið lán
er að ræða.
5 Heild ar greiðsl ur árs ins. Hér skal
færa gjald falln ar af borg an ir, verð bæt ur,
vexti og ár leg an og tíma bund inn fasta -
kostn að. Með vöxt um telj ast einnig
drátt ar vext ir árs ins en greidd ir drátt ar -
vext ir vegna fyrri ára telj ast ekki til
vaxta gjalda árs ins og fær ast ekki hér.
6 Af borg un af nafn verði. Í þenn an reit
fær ist nafn verð af borg ana sem gjald  -
féllu á ár inu. Kvittanir bera með sér upp -
lýs ing ar um nafnverð afborgana, en
þegar verðtryggð lán eru yfir tek in þá

44 á framtalisíða S K U L D I R  O G  V A X T A G J Ö L D

Á sundurliðunarblaði með framtali
koma fram upplýsingar um lán frá
Íbúðalánasjóði. Þær færir fram telj andi í
lið 5.2 á fram  tali ef um er að ræða lán
vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Sé
svo ekki færast lánin í lið 5.5. Á vef -
framtalinu er að finna nán ari upp lýsingar
og skýringar varð andi áritun ina. 

Hjá þeim sem eru upphaflegir lán -
takendur eru upp lýs ing  ar á sund ur -
liðunarblaði í samræmi við upp lýs ing ar
á greiðslu  seðlum ársins 2007. Til hag -
ræðingar fyrir þá sem hafa yfir tekið lán
1991 eða síðar koma að auki fram

Þá getur vantað á sund ur liðunar blað
fullnægjandi upp lýs  ing ar um lán sem
yfirtekin voru á árinu 2007. Bæði
kaup andi og seljandi þurfa að gæta
þess að færa réttar upp lýs ing ar á
fram  t alið miðað við vaxtaupp gjör
þeirra á milli. 

Sundurliðunarblaðið ber ekki með
sér upplýsingar um upp  reikn að ar af -
borganir lána sem yfirtekin voru fyrir
1991 og í þeim tilvikum þarf fram telj -
andi að uppreikna af borg  anir láns  ins
miðað við yfirtöku dag. Sama á við hafi
yfirtekið lán ver ið greitt upp á árinu.
Sjá skýr ing ar varðandi upp reikn ing
lána í 5.2, 6. tölulið.

Lán frá Íbúðalánasjóði
upp lýs ing ar á sund urliðunar blaði um
uppreiknaðar afborganir mið að við
yfir t öku. Í þeim tilvikum skal færa upp -
reikn aðar af borganir í reit 6 í lið 5.2 á
fram tali. Hafi láni verið nafnbreytt af
öðr  um ástæðum en vegna sölu, t.d.
vegna hjónaskilnaðar eða sambúðar -
slita, skal færa „Afborgun af nafn -
verði“ í reit 6. 

Upplýsingar um lántökukostnað
koma ekki fram á sund ur liðunarblaði
og þarf framteljandi að færa þær
upplýs ing ar í reit 8 í lið 5.2 á framtali.
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9 Vaxtagjöld vegna
öflunar íbúðarhúsnæðis

10 Eftirstöðvar skulda
vegna öflunar íbúðarhúsnæðis

167

g gj

Staðsetning íbúðarhúsnæðis:

....

Fært af framhaldsblaði RSK 3.01

166

Vaxtagjöld Eftirstöðvar skulda

Kaupár:

1 Lánveitandi Lánsnúmer Hlutfall (%)

5 Heildargreiðslur ársins
+

6 Afborgun af nafnverði
-

Fyllist út af
skattstjóra

Vaxtagjöld/eftirstöðvar vegna kaupleiguíbúðar skv. RSK 3.08

7 Afföll
+

2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

8 Lántökukostnaður
+

1 Lánveitandi Lánsnúmer Hlutfall (%)

5 Heildargreiðslur ársins
+

6 Afborgun af nafnverði
-

7 Afföll
+

2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

8 Lántökukostnaður
+

1 Lánveitandi Lánsnúmer Hlutfall (%)

5 Heildargreiðslur ársins
+

6 Afborgun af nafnverði
-

7 Afföll
+

2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

8 Lántökukostnaður
+

299

Vaxtagjöld og lán eða lánshlutar sem ekki ganga til öflunar 
íbúðarhúsnæðis færast í kafla 5.5.

Lán vegna kaupa eða byggingar íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Ef hluti láns er nýttur til annars en öflunar íbúðarhúsnæðis skal
tilgreina hve hátt hlutfall fjárhæðar er til öflunar íbúðarhúsnæðis (reitur 1). Í reiti 5 til 8 skal færa heildarfjárhæðir (án hlutföllunar) en í dálka 9
og 10 skal aðeins færa þann hluta af vaxtagjöldum og eftirstöðvum sem tilheyra öflun íbúðarhúsnæðis.

1997

Bjartagata 10

Lífeyrissjóður T99112

83.984 37.696

0

0

0

100% 01.04.92 15.05.9725

4 6 2 8 8 6 9 9 4 9 7

Bankinn 023749

383.870 133.332

80% 06.03.01 30

2 0 0 4 3 0 3 2 9 9 8 0 5
þarf að gera leiðréttingar. Finna þarf
nýja afborgun í hendi þess sem yfirtekur
lánið. Við útreikning á nýrri af borg un er
notuð sú aðferð að deila í vísitölu yfir -
töku  mán að ar með upphaflegri vísi tölu.
Þannig er fund inn verð hækk un ar stuð ull
og með hon um er marg  föld uð sú af -
borg un af nafn verði sem kem ur fram á
hverj    um greiðslu seðli. Þegar um yfirtöku
á erlendum lánum er að ræða er ný
afborgun fundin með því að margfalda
fjárhæð afborgunar í erlendri mynt með
gengi á yfirtökudegi. Sam an  lagð ar af -
borg an ir árs ins eru síð  an færð ar í reit 6.
Á rsk.is er reiknivél þar sem hægt er
að fá útreikning á yfirteknum verð -
tryggð  um lánum.
7 Af föll. Af föll vegna sölu á skulda bréf -
um geta mynd að stofn til vaxta bóta ef
út gef andi skulda bréfs ins hef ur not að
and virð ið til öfl un ar á íbúð ar hús næði til
eig in nota. Af föll reikn ast sem stofn til
vaxta   bóta með hlut falls legri fjár hæð ár
hvert eft ir af borg un ar tíma bréfs ins. Af -
föll vegna sölu á skulda bréf um eða hús -
bréf um sem selj  andi hef ur feng ið í
hend   ur sem greiðslu á fast eign koma
ekki til álita sem stofn til vaxta bóta.
8 Lán töku kostn að ur. Hér skal færa lán -
töku kostn að  , þ.e. lántökugjöld vegna
nýrra og yfirtekinna lána, stimp    il   gjöld,
þókn     anir og þing lýs  ing ar kostn að af lán   -
um, en hann myndar stofn til vaxta bóta.
Uppgreiðslugjald telst til lántökukostn aðar
í þessu sambandi. Þing  lýs ing ar kostn að ur
og stimp   il   gjöld af kaup samn ingi eða af  sali
telj ast þó ekki til vaxta gjalda. Umsýslu -
gjald sem kaupandi greiðir til fasteigna -
sala telst ekki til vaxta gjalda.
9 Vaxtagjöld. Í þennan dálk færist
sam tala fjárhæða í reitum 5, 7 og 8 og
frá þeim dregin fjárhæð í reit 6. Ef að -
eins hluti láns ins var vegna íbúðar hús -
næðis, skal þó lækka vaxta gjöld in í sam-
ræmi við tilgreint hlutfall í reit 1. Í dálk 9
skal því færa (5-6+7+8) x hlut fall (%).
10 Eftirstöðvar skulda. Í þennan dálk
færast eftirstöðvar skulda eins og þær
eru í árslok. Eftirstöðvar verðtryggðra
skulda fær ast framreiknaðar miðað við
breytingu á vísitölu frá gjald daga mánuði
til janúar 2008. Eftirstöðvar erlendra
lána eru fundnar með því að margfalda
eftirstöðvar með gengi gjaldmiðilsins í

árslok. Töflur með marg föld un ar stuðl um
er að finna á bls. 33 og 34. Eftirstöðvar
óverðtryggðra skulda fær ast eins og
þær eru eftir síðustu afborg un ársins.
Niðurstöðutalan úr þessum dálki færist í
reit 45. Ef aðeins hluti láns ins var vegna
íbúðarhúsnæðis, skal þó lækka eftir -
stöðv arnar í samræmi við tilgreint
hlutfall í reit 1.

Bent skal á að upplýsingar um þann
hluta lánsins sem ekki tilheyrir íbúðar -
hús næði til eigin nota skal færa í kafla 5.5.

5.3 Eft ir stöðv ar skulda 
á sölu degi

Þeir sem selt hafa íbúð ar hús næði á ár -
inu og ekki keypt eða haf ið bygg ingu ann  -
ars íbúð ar hús næð is í stað hins selda fyr  -
ir árs lok skulu færa eft ir stöðv ar skulda
eins og þær voru á sölu degi í dálk 10.
Þeir færa enga fjár hæð í reit 45 á fram -
tali held ur færa þeir nið ur stöðu töl una í
reit 41. Á vefframtalinu þarf að merkja við
í hvorn reitinn niðurstöðu tal an á að fara.
At hug ið að ef fyllt er út fram halds blað
RSK 3.01 er nauð syn legt að færa nið ur -
stöðu töl ur af því blaði á fram tal ið.

Van skil
Ef greiðsla af láni er í van skil um um ára -
mót skal fylla út við eig andi reiti eins og
um greiðslu hafi ver ið að ræða. Van -
skila fjár hæð in bæt ist við eft ir stöðv ar í
árs lok og fær ist í dálk 10.

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta
Þeir sem fengu fyrir fram greiddar vaxta -
bætur vegna vaxta gjalda á árinu 2007
þurfa eftir sem áður að gera grein fyrir
vaxta   gjöld um vegna íbúðarkaupa á
fram    tali sínu. Í fyrirframgreiðslunni er
mið   að við greidd vaxtagjöld af fast -
eigna   veð lán um, en á fram tal skal færa
öll vaxta gjöld sem gjaldféllu á árinu
2007, einnig þau sem voru í vanskilum.
Hafi verið tek in önnur lán vegna öfl unar
íbúð ar hús  næð is en þau sem notuð voru
við út reikn ing fyrir fram greiðslu, skal
gera grein fyrir vaxtagjöldum af þeim á
fram  tali.

5.4 og 5.5 sjá bls. 15.

Dæmi um lán sem tekið var að hluta til íbúðarkaupa (80%) og að hluta til annarra nota (20%).
Sam anlagðar heildargreiðslur ársins námu kr. 383.870 og færist sú fjárhæð í reit 5 og sam -
anlagðar afborganir ársins námu kr. 133.332 og færast í reit 6. Heildarvaxtagjöld ársins námu því
kr. 250.538 og þar af færast 80% í dálk 9.  Eftirstöðvar lánsins í árslok (m.v. vísi tölu janúar mán -
aðar) námu kr. 4.124.756 og færast 80% eða kr. 3.299.805 í dálk 10.  Hinn hluti vaxtagjaldanna og
eftir stöðvanna færist í kafla 5.5 á framtali.

S K U L D I R  O G  V A X T A G J Ö L D

Lán sem tekið er til uppgreiðslu eldri
lána, sem tekin voru til öfl un ar íbúðar -
hús  næð  is, myndar stofn til vaxtabóta
á sama hátt og eldri lánin að því marki
sem höf uð  stóll nýja lánsins svarar til
upp greiðslu á eldri lánum. Nýtt lán
mynd  ar þó ekki hærri stofn til vaxta -
bóta en sem nemur eftirstöðvum eldri
lána, að við bætt um lántöku kostn aði
(lán tökugjaldi, stimpil gjaldi og þing lýs -
ing ar gjaldi). Sé nýja lán ið hærra en
sem þessu nemur tak mark ast réttur
til vaxta bóta við það hlut fall sem

upp  reiknaðar eftirstöðvar, að við -
bætt um lán töku kostn aði, eru af
höf  uðstól nýja láns ins. Vaxtagjöld,
þ.m.t. lántöku kostn   aður, mynda stofn
til vaxta bóta í sama hlutfalli.

Uppsafnaðar áfallnar verðbætur á
þau lán sem greidd eru upp, umfram
ákvæði skuldabréfanna, teljast ekki
frem ur en verið hefur til vaxtagjalda í
þessu sam bandi.

Dæmi um útreikning á vaxtabóta -
hlut falli nýs láns er að finna á bls. 35.

Endurfjármögnun lána
vegna íbúðarkaupa

Yfirtekin lán
Reiknivél á vefnum

Á skattur.is er að finna 
reiknivél til að leiðrétta 

afborgun af nafnverði
yfirtekinna lána
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Kennitala barns

Sveitarfélag lögheimilis 31. des. 2007

Fjölskyldunúmer Skattframtalið berist

Skattframtali barns skal skila til skattstjóra 
með skatt framtali framfæranda.
Sjá skýringar á bakhlið.

Nafn - póstfang

Skattframtal barns 2008
B A R N  F Æ T T  1 9 9 2  E Ð A  S Í Ð A R

1.1 Launatekjur og starfstengdar greiðslur

..

1 Tekjur barns

1.2 Reiknað endurgjald við atvinnurekstur forráðanda Tegund starfsemi:

..135

..=

1.3 Dagpeningar og hlunnindi

Dagpeningar Frádráttur skv. RSK 3.11

Hlunnindi, hvaða?

..

..Samtals

Dagsetning Undirskrift

2 Umsókn um sérskattlagningu barns
sem misst hefur annað foreldri sitt eða bæði og ekki verið ættleitt. Sjá nánar í leiðbeiningum RSK

Bætur, styrkir, lífeyrisgreiðslur, eignatekjur, eignir og
skuldir barns færast á skattframtal framfæranda.

23 33 —

Skattstjóranum  í  Reykjavík
Tryggvagötu  19
150  Reykjavík   Sími  560 3600

Framtal barns

18

Hafi börn yngri en 16 ára haft launa -
tekjur skal telja þær fram á sérstöku
framtali, Skattframtal barns RSK 1.02.
Aðeins 1. kafli framtals er þá fylltur út.
Rita skal nafn og kennitölu barns og for -
eldris (fram   færanda) á fram talið og
skiptir ekki máli hvort skráð er kennitala
föður eða móður.

1 Börn fá ekki úthlutað veflyklum, en ef
skila á skattframtali barns á vefnum er
framtalið opnað á þjónustusíðu fram fær -
anda. 

1.1 Laun og starfs -
tengdar greiðslur
barns

Hér færast launatekjur barnsins.

1.2 Reiknað endurgjald
barns
Í þennan lið færist reiknað endurgjald
starfi barnið við at vinnu  rekstur forráð -
anda. Eftir far andi viðmiðun skal hafa við
ákvörðun á reiknuðu end ur gjaldi barns:
Sé barn 13 ára, dagvinna kr. 532 pr. klst.
og yfirvinna kr. 957 pr. klst.
Sé barn 14 ára, dagvinna kr. 613 pr. klst.
og yfirvinna kr. 1.104 pr. klst.
Sé barn 15 ára, dagvinna kr. 695 pr. klst.
og yfirvinna kr. 1.251 pr. klst.
Reiknað endurgjald barna er ekki stað -
greiðslu skylt.

1.3 Dagpeningar og
hlunnindi barns

Hafi barnið fengið greidda dagpeninga
vegna ferða á veg um vinnuveitanda skal
færa þá til tekna í reit 23. Frá drátt ur á
móti dagpeningum færist í reit 33. Fylla
skal út eyðublaðið Dagpeningar RSK
3.11 vegna þessa frádráttar, sjá bls. 21.

Hér eru einnig færð laun sem greidd
hafa ver ið í hlunnindum, svo sem fæðis -
hlunn  indum eða fata hlunn   ind um. Nán ari
upp   lýsingar um skilgrein ingu launa tekna
er að finna í skýringum við lið 2.1 og 2.2
á bls. 9 og 10. 

Aðrar tekjur. Eignir og skuldir
Á barnaframtal færast ekki aðrar tekjur
en launa tekjur. Aðrar tekjur færast á
fram   tal fram færanda í viðeigandi reiti.
Vaxta   tekjur af banka inn stæð um og verð-
bréf um barna færast í lið 3.4 á fram  tali
fram   færanda. Aðrar eigna tekjur færast
með eigna  tekj um fram  færanda. Sama
gild  ir um eignir barns og skuldir, þær
fær ast með eign um og skuldum fram -
fær  anda í kafla 3, 4 og 5 á framtali þeirra.

Fái framfærandi barns trygginga bæt -
ur eða lífeyri frá Trygg inga stofnun vegna
barnsins eru upplýsingar um það áritað -
ar á framtal hans. Séu þær ekki áritaðar
skal færa þær greiðslur á fram  tal fram -

Árni Árnason
Björtugötu  10
119  Reykjavík

Reykjavík                                        0000

09.09.92-9999 07.07.58-9999

Garðavinnan
Blaðið hf.

100 000
8 000

108 0 0 0

108 000

19/03‘08

færanda. Greiðsl  ur frá líf eyr i s sjóðum til
barna eru ekki áritaðar en þær eiga að
færast á framtal fram færanda í lið 2.3.
Sjá þó sé r reglur um skattlagn ingu barna
sem misst hafa for eldri og ekki verið
ætt leidd.

Staðgreiðsla vegna barns
Afdregna staðgreiðslu af launatekjum
barna á ekki að færa á framtalið. Hafi
verið haldið eftir staðgreiðslu af launum
barns á árinu 2007 eru upplýsingar þar
um sóttar í staðgreiðsluskrá ríkis skatt -
stjóra og hún dregin frá tekjuskatti og
út svari við álagningu.

barna, þ.e. 4% tekjuskattur og 2%
útsvar á allar tekjur um fram frí tekju -
mark. Fjármagnstekjur sam kvæmt kafla
3 (bls. 3 á skatt framtali ein stakl inga)
bera 10% tekjuskatt.

Ef óskað er sérskattlagningar barns,
sem misst hefur annað foreldri sitt eða
bæði og ekki verið ættleitt, þarf að fylla
út kafla 2 á skattframtali barns. Launa -
tekjur færast í kafla 1, en bætur, styrkir
og aðrar greiðslur í kafla 2.

2 Sérskattlagning barna sem misst hafa foreldri
Með barnaframtalinu skal skila síðum

3 og 4 af skatt fram tali ein stakl inga, vegna
eignatekna og vegna eigna og skulda.

Ef fallist er á umsókn um sérskatt -
lagningu skattleggj ast allar tekjur sam -
kvæmt 1. og 2. kafla eins og launa tekjur

11 FRAMTAL  BARNS02RSK

FrítekjumarkFrítekjumark
Börn yngri en 16 ára greiða ekki

tekjuskatt og útsvar af fyrstu
100.745 kr. af launa tekjum sínum
á árinu 2007. Eftir sem áður skal

telja allar launa  tekjur barns fram á
barnaframtali.
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Uppgjör atvinnurekstrar

Rekstrarblöð
Ein staklingar með eigin atvinnurekstur skila rekstrarskýrslu
með framtali sínu.

Til eru fjórar gerðir af rekstrarskýrslum:
• RSK 4.10 Rekstraryfirlit
• RSK 4.11 Rekstrarskýrsla
• RSK 1.04 Skattframtal rekstraraðila
• RSK 4.08 Landbúnaðarskýrsla

Rekstraryfirlit RSK 4.10 er eingöngu not að ef um mjög
einfaldan rekstur er að ræða og rekstrartekjur fara ekki yfir
kr. 500.000 á ári og ekki er um að ræða virðisaukaskattskil.
Frekari skilyrði eru að ekki séu greidd laun til annarra, að
ekki sé gjaldfærður aksturskostnaður og að ekki séu

notaðar fyrnanlegar eignir í rekstr inum. Sé velta meiri eða
önnur skil yrði ekki uppfyllt er Rekstrarskýrsla RSK 4.11
notuð. Hún gildir fyrir einstak lings rekstur með ársveltu allt
að 20 mill jón um króna.

Fari velta yfir 20 milljónir króna skal nota Skattframtal
rekstr ar aðila RSK 1.04. Einnig er heimilt að nota það form
þó veltan sé minni. Í byggingar starf semi, þar sem notuð er
verklokaaðferð við uppgjör, er gerð krafa um skil á Skatt  -
framtali rekstraraðila RSK 1.04, án til lits til veltu. Það sama
gildir um sam rekst ur og ef fyrningar eða aðrir liðir víkja frá
ákvæðum skattalaga.

Bændur í almennum búrekstri skila Land búnaðarskýrslu
RSK 4.08 án tillits til veltu.
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Gjöld

Rekstraryfirlit
Fylgiskjal með skattframtali 2008

Kennitala

Atv.gr.númer

Eignir

Reiknuð laun (til tekna í reit 24 á framtali)

Reiknuð laun maka (til tekna í reit 24 á framtali)

Greitt mótframlag í lífeyrissjóð

Tryggingagjald

Gjöld samtals

Hagnaður (plústala) í reit 62 á framtali. Tap (mínustala) geymist til næsta árs.

Hagnaður/tap

Nafn

Tegund starfsemi

B) Efnahagur

A) Rekstur
Tekjur
Nafn og kennitala greiðanda

Tekjur samtals

Yfirlit yfir ónotað tap

D

A

B

C

Nafn

Nafn

Heimili

Búgrein, heiti

Hrein eign/skuldir umfram eignir, skv. bls. 4

Aðrar breytingar, hverjar

Jákvæð fjárhæð færist sem eign á skattframtal en
neikvæð fjárhæð færist með skuldum á skattframtal

Hreinar tekjur eða tap skv. bls. 3

+ Gjaldfærð ófrádráttarbær gjöld í rekstrarreikningi

Lækkun reiknaðs endurgjalds vegna taps

Aðrar breytingar, hverjar

Hagnaður eða tap ársins

Ónotuð rekstrartöp frá fyrri árum til frádráttar,
sbr. yfirlit, kafli D

Jákvæð fjárhæð færist á skattframtal.
Neikvæð fjárhæð færist þar ekki

Reiknað endurgjald Eigið

Maka

Barna

2
Ónotað tap frá fyrra ári

3
Notað á móti hagnaði ársins 
(elsta tap notast alltaf fyrst)

4
Ónotað yfirfæranlegt tap

Dálkur 2 - Dálkur 3

Tegund starfsemi Tegund starfsemi, Tegund starfsemi, Tegund starfsemi,
nafn samrekstraraðila nafn samrekstraraðila nafn samrekstraraðila

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kennitala

Kennitala

Sveitarfélag Landnúmer

Númer búgreinar (ÍSAT) VSK-nr.

Landbúnaðarskýrsla
Fylgiskjal með skattframtali 2008

Standi hjón/sambúðarfólk bæði að búrekstrinum 
skal skrá bæði nöfn in á skýrsluna  og önnur fylgigögn. 
Ef um sam  rekstur (félagsbú) er að ræða skal skrá
ein kenn isnafn þess, en nöfn eigenda á bls. 5.

1
Rekstrarár
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Rekstrartekjur allt að 500.000 kr. RSK 4.10 Rekstrartekjur 500.000 til 20.000.000 kr. RSK 4.11

Rekstrartekjur yfir 20.000.000 kr. RSK 1.04 Landbúnaðarskýrsla RSK 4.08

REKSTRARBLÖÐ RSK 4.10 / 4.11 / 1.04 / 4.08
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Sjó manna af slátt ur
Þeir sem fá greidd laun fyrir sjó manns -
störf á íslensku skipi eða skipi sem gert
er út af íslensku skipafélagi, eiga rétt á
sjó  manna af slætti. Sjó manna af slátt ur inn
er reiknaður eftir þeim upp lýs ing um
sem færðar eru í lið 1.5 á fyrstu síðu
fram   tals. Fram  telj andi sem ger ir kröfu
um sjómannaafslátt verður und an tekn -
ing  ar laust að fylla út Grein ar gerð um
sjó  manna afslátt RSK 3.13, og skila með
fram tali sínu. Eyðublaðið er þrí skipt.
Fyrsti hlutinn er fyrir sjómenn á skip um
sem eru 20 brúttótonn eða stærri. Annar
hlutinn er fyrir sjómenn á skipum undir
20 brúttó tonnum og þriðji hlutinn er fyrir
hlutaráðna beitn ing armenn.

Dagar til útreiknings
sjómannaafsláttar
Dagar sem veita rétt til sjómanna af slátt -
ar eru þeir dagar sem stund uð hafa ver -
ið sjómannsstörf á skipi sem skylt er að
lög skrá á, auk þeirra daga sem veita rétt
til launa í veik indum sam kvæmt kjara -
samn ingi. Þess ir dagar færast í dálk B í
grein ar gerð inni. Hver dagur reiknast til
sjó manna afslátt ar með margfeldinu 1,49.
Ekki er þó hægt að fá sjó manna  afslátt
fyrir fleiri daga en ráðn ing ar tími hjá út gerð
segir til um. Fjölda ráðning ar daga skal
færa í dálk A.

Á fiskiskipum sem ekki er skylt að
lög skrá á skal miða við almenna vinnu -
daga á úthaldstímabili í stað lög skrán -

ing   ar daga. Réttur til sjómannaafsláttar
er bundinn því skil yrði að tekj ur af sjó -
manns störfum nemi a.m.k. 30% af
tekju  skatts  stofni, þó ekki hjá beitn ingar -
mönn um.

Hjá hlutaráðnum beitningarmönnum
skal miða við þá daga sem þeir eru ráðnir
til slíkra starfa samkvæmt samn ingi um
hluta  skipti.

Árni Jónsson 0707589999

556677-8899
556677-8899

Hafborg KK-55
Krían SS-77

2 1 8 8 5 0
1 1 6 7 1 2

3 3 5 5 6 2

30
16

46

17
11

28
42

Sjómannslaun
Í dálkinn sjómannslaun færa launamenn
þau laun sem þeir hafa fengið greidd
fyrir sjómannsstörf. Þeir sem eru með
eigin útgerð og stunda sjómennsku á
eigin fari færa sem sjómannslaun reikn  -
að endurgjald og hreinar tekjur af at -
vinnu rekstri samanlagt.

Sjómannaafsláttur

33 SJÓMANNAAFSLÁTTUR  13RSK

19.03.08

Taktu eftirTaktu eftir !
• Til að fá sjómannaafslátt þarf

undantekning ar laust að fylla
út RSK 3.13 og skila með
 framtali.

• Nauðsynlegt er að færa
niðurstöðutölur af
eyðublaðinu í lið 1.5 á fyrstu
síðu framtals.



Dvöl erlendis

Fengnir dagpeningar vegna ferða innanlands kr.

Frádráttur vegna dagpeninga innanlands

Dagpeningar
Fylgiskjal með skattframtali 2008

Framteljandi

Heildarfjárhæð dagpeninga 2007, sem færa skal í lið 2.2 á skattframtali

Nafn

Heimili

Janúar – maí

Gisting og fæði

Gisting

Heilsdagsfæði

Hálfsdagsfæði

Júní - september

Gisting og fæði

Gisting

Heilsdagsfæði

Hálfsdagsfæði

Október - desember

Gisting og fæði

Gisting

Heilsdagsfæði

Hálfsdagsfæði

Frádráttur vegna dagpeninga innanlands sem færa skal í lið 2.6 á framtali

Fyrir hvað er greitt/fjöldi daga Leyfilegur frádráttur

Fjöldi sólarhringa 15.100

Fjöldi gistinátta 8.700

Dagafjöldi 6.400

Fjöldi hálfra daga 3.200

Fyrir hvað er greitt/fjöldi daga Leyfilegur frádráttur

Fjöldi sólarhringa 17.700

Fjöldi gistinátta 11.700

Dagafjöldi 6.000

Fjöldi hálfra daga 3.000

Fyrir hvað er greitt/fjöldi daga Leyfilegur frádráttur

Fjöldi sólarhringa 15.300

Fjöldi gistinátta 9.300

Dagafjöldi 6.000

Fjöldi hálfra daga 3.000

Fjárhæð frádráttar

kr.

kr.

kr.

kr.

Fjárhæð frádráttar

kr.

kr.

kr.

kr.

Fjárhæð frádráttar

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

Sveitarfélag

Kennitala

Árni Jónsson

Björtugötu 10 119 Reykjavík

90.600

6.000

212.331

96.600

6

2

96.600

0707589999
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Upplýsingar um dagpeninga erlendis

Tímabil sem
greitt er fyrir

Fjöldi
ferðadaga

Dvalarstaður
erlendis

Dagpeningar
í ísl. kr.

Frádráttur
í ísl. kr.

1 2 3 4 5

Á móti fengnum dagpeningum er heimilt að færa til frádráttar ferða- og dval ar  -
kostn að vegna ferða laun þega á vegum launagreiðanda. Skilyrði fyrir frá -
drætti eru þau að fjárhæðin sé innan þeirra marka sem fram koma í skatt mati
fjár  mála ráð  herra (sjá töflu) og að fyrir liggi í bókhaldi launa greiðanda, sem og
hjá launa manni, gögn um tilefni ferðar, fjölda dval ar daga og fjárhæð dag pen   inga.

Séu dagpeningar innanlands greiddir fyrir fleiri en 30 daga samfellt á árinu
lækkar frá drátt  ur inn um kr. 10 SDR fyrir hvern dag umfram 30 daga. 

Þeir sem gera kröfu um frádrátt á móti dagpeningum þurfa undan tekn ing  -
ar   laust að fylla út eyðublaðið Dagpeningar RSK 3.11 og skila með fram tali
sínu. Frá drátt ur þessi getur aldrei verið hærri en fengnir dagpeningar.

Frádráttur vegna dagpeninga innanlands og erlendis færist í lið 2.6 (alls
212.331 kr. skv. dæminu hér að ofan eða 96.600 kr. + 115.731 kr.)

Júlí 5 Danmörk 115.731 115.731

Almennir dagpeningar - þrjár vikur eða lengur
Sé dvalist skemur en þrjár vikur á sama stað skal draga frá fulla
almenna dag pen  inga. Sé dvalist þrjár vikur eða lengur á sama
stað breytist leyfilegur frádráttur þannig að heimilt er að færa
fulla dag pen inga til frádráttar fyrstu vikuna en eftir það lækkar
fjár hæðin og verður sú sama og dagpeningar vegna þjálfun ar,
náms eða eftirlits starfa.

Þjálfun, nám eða eftirlitsstörf í þrjá mánuði eða lengur
Fari dvöl erlendis vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa fram

úr þremur mán uð  um skal frá drátt  ur á móti dag pen ingum lækka
um 25% þann tíma sem dvalist er erlendis umfram þrjá mán uði.

Vinna erlendis
Sé dvöl launþega erlendis vegna tíma bundinna starfa þar á
vegum íslensks launagreiðanda, eiga reglur um frá drátt á móti
dagpeningum vegna ferðalaga ekki við. Honum er þá heimilt að
draga frá sérgreindum greiðslum, sem hann kann að hafa fengið
vegna uppihalds í allt að 3 ár, fjárhæð sem hæst getur orðið 30
SDR á dag. Skiptir ekki máli í þessu sambandi þó laun þegi komi
í stuttar heimsóknir hingað til lands á um ræddu tímabili.

Dagpeningar og frádráttur frá þeim
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AthugiðAthugið !
Þegar dagpeningar eru umreiknaðir

í íslenskar krónur skal miða við
sölugengi eins og það var í lok

ferðar. Gengi má finna á
www.sedlabanki.is

Frádráttur frá dagpen ing um
inn an lands
Jan ú ar - maí Kr.
Gist ing og fæði í einn sól ar hring 15.100
Gist ing í eina nótt 8.700
Fæði í heil an dag, 
minnst 10 tíma ferða lag 6.400
Fæði í hálf an dag, 
minnst 6 tíma ferða lag 3.200

Júní - september Kr.
Gist ing og fæði í einn sól ar hring 17.700
Gist ing í eina nótt 11.700
Fæði í heil an dag, 
minnst 10 tíma ferða lag 6.000
Fæði í hálf an dag, 
minnst 6 tíma ferða lag 3.000

Október - desember Kr.
Gist ing og fæði í einn sól ar hring 15.300
Gist ing í eina nótt 9.300
Fæði í heil an dag, 
minnst 10 tíma ferða lag 6.000
Fæði í hálf an dag, 
minnst 6 tíma ferða lag 3.000

Frádráttur frá dagpen ingum 
er lend is
Almennir dagpeningar: S D R

Janúar – maí Gisting Annað
Flokkur 1 - Mexíkóborg, New York borg, 
Washington DC og Tókýó 170 113
Flokkur 2 - Aþena, Dublin, Hong Kong, Istanbúl, 
London, Lúxemborg, Moskva, Seúl, Singapúr 149 100
Flokkur 3 - Amsterdam, Barselóna, Brussel, Genf, 
Kaupmannahöfn, Osló, París, Stokkhólmur. 136 90
Annars staðar 117 78

Júní – desember Gisting Annað
Flokkur 1 - Moskva, New York borg, 
Washington DC og Tókýó 189 126
Flokkur 2 - Aþena, Dublin, Japan (nema Tókýó), 
Istanbúl, London, Lúxemborg, Seúl, 
Singapúr, Mexíkóborg 161 107
Flokkur 3 - Amsterdam, Barselóna, Brussel, Genf, 
Osló, Kaupmannahöfn, París, Stokkhólmur, 
Hong Kong, Kanada, Madrid, Róm, Bandaríkin 
(nema New York borg og Washington DC) 142 95
Annars staðar 126 84

Vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa:
Janúar – maí Gisting Annað
Flokkur 1 - Mexíkóborg, New York borg, 
Washington DC og Tókýó 109 72
Flokkur 2 - Aþena, Dublin, Hong Kong, Istanbúl, 
London, Lúxemborg, Moskva, Seúl, Singapúr 96 64
Flokkur 3 - Amsterdam, Barselóna, Brussel, Genf, 
Kaupmannahöfn, Osló, París, Stokkhólmur 87 58
Annars staðar 75 50

Júní – desember Gisting Annað
Flokkur 1 - Moskva, New York borg, Washington 
DC og Tókýó 121 81
Flokkur 2 - Aþena, Dublin, Japan (nema Tókýó), 
Istanbúl, London, Lúxemborg, Seúl, 
Singapúr, Mexíkóborg 103 68
Flokkur 3 - Amsterdam, Barselóna, Brussel, Genf, 
Osló,Kaupm.höfn, París, Stokkhólmur, Hong Kong, 
Kanada, Madrid, Róm, Bandaríkin (nema New York 
borg og Washington DC) 91 61
Annars staðar 81 54
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Sigrún Sigurðardóttir

Björtugötu 100

Árni Jónsson

Björtugötu 10

1 3 5 8 1 9 5

2008

1.feb.2007

2006

13.000.000 242.775 12.757.225

10.000.000 1,0000 10.000.000

2.757.225

Skuggagata 10

1.sept.2007 13.000.000

0 1 0 6 6 0 9 9 9 9

119 Reykjavík

0 7 0 7 5 5 9 9 9 9

119 Reykjavík

X

Þeir sem kaupa og/eða selja íbúðar hús -
næði eða aðrar eignir sem ekki tengjast
at vinnurekstri skulu gera grein fyrir því á
eyðublaðinu Kaup og sala eigna RSK
3.02. Fylla þarf út eyðublaðið eins og
form þess gefur til kynna, s.s. upp lýs -
ing ar um kaupanda og seljanda, hvaða
eign er verið að kaupa/selja og dag -
setn ingu kaupsamnings.

Hvað er keypt
Sé um íbúðarkaup að ræða þarf að
koma fram hvort húsnæðið sé til eigin
nota. Með eigin notum er átt við að hús -
næðið sé nýtt til íbúðar af eiganda þess
sjálf um. Sérstakar tímabundnar að -
stæð  ur, svo sem nám, veikindi eða at -
vinnu þarfir sem valda því að eigandi
íbúð  arhúsnæðis getur ekki sjálfur nýtt
það til íbúðar, leiðir þó ekki til þess að
hann missi rétt til vaxtabóta. Með tíma -
bundnum aðstæðum er átt við að eig -
andi íbúðarhúsnæðis geri líklegt að
hann muni innan ákveðins tíma taka
hús næðið til eigin nota. 

Sala eigna - söluhagnaður
Nauðsynlegt er að seljandi sýni út reikn -
ing söluhagnaðar eða sölutaps. Í at huga   -
semdum þarf hann að gera grein fyrir
skatta legri meðferð söluhagnaðar, þ.e.a.s.
ósk um frestun skattlagningar eða dreif -
ingu, sbr. það sem fram kemur á bls. 23. 

Almennt er söluhagnaður eigna skatt -
skyld ur án tillits til þess hversu lengi
seljandi hefur átt eignina. Á þessu eru
þó eftirfarandi undantekningar:

• Hagnaður af sölu lausafjár sem ekki
er notað í atvinnurekstri er skattfrjáls
nema eignanna hafi verið aflað í þeim
tilgangi að selja með hagnaði.

• Hagnaður manns af sölu íbúðar hús -
næð is er skattfrjáls hafi hann átt hina
seldu eign í full tvö ár eða lengur og
ef heildarrúmmál íbúðarhúsnæðis í
eigu seljanda á söludegi er ekki
meira en 600 m3 hjá einstaklingi eða
1200 m3 hjá hjónum. 

• Hagnaður af sölu tiltekinna hluta -
bréfa sem keypt voru á árunum
1990-1996 að vissu hámarki, sbr.
það sem fram kemur um „Sérstök
hluta bréf“ á bls. 25.

Um söluhagnað og skattalega með ferð
hans vegna sölu annarra eigna en íbúð -
arhúsnæðis, t.d. sumarbústaða eða
lóða, vísast í hjálpartexta við vef fram -
talið og/eða skýringar á bakhlið eyðu -
blaðs ins Kaup og sala eigna RSK 3.02.

Kaup og sala eigna

Útreikningur söluhagnaðar á
íbúðarhúsnæði
Hagnaður af sölu íbúðarhúsnæðis í eigu
manns er mismunur söluverðs, þegar
sölukostnaður hefur verið dreginn frá,
og stofnverðs, þ.e. kostnaðar- eða
kaup   verðs. Þar sem ákvæði um verð -
leiðréttingar hafa verið felld niður úr
skattalögum er aðeins heimilt að
framreikna stofnverð við útreikning
sölu hagnaðar íbúðar hús næðis til árs -
loka 2001.

Tvennt getur haft áhrif til lækkunar
stofnverðs en það er
1) áður fenginn söluhagnaður
2) skattfrjáls eigin vinna. 

Sjá nánari skýringar í hjálpartexta við
vefframtalið og/eða á bakhlið eyðublaða
RSK 3.02 og RSK 3.03. Verðbreytingar -
stuðl ar eru á bls. 32. 
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Frestun um tvenn áramót
Ef íbúðarhúsnæði er selt og seljandi
hef ur ekki átt íbúðina í full tvö ár er sölu -
hagn aðurinn skattskyldur. Hafi hann
keypt eða hafið byggingu íbúð ar hús -
næð is á árinu getur hann óskað eftir að
sölu  hagnaðurinn verði færður til lækk -
un  ar á stofnverði þess. Hafi það ekki
verið gert er hægt að óska eftir frestun á
skattlagningu söluhagnaðar um tvenn
áramót frá söludegi. Sé keypt eða hafin
bygging á nýju íbúðar húsnæði, í síðasta
lagi á öðru ári eftir söluár, er sölu hagn -
að  ur inn ekki skatt lagður en færist til
lækk  unar á stofnverði nýrrar íbúðar. Sé
stofn verð nýju eignarinnar lægra en sem
nem ur fjárhæð söluhagnaðar fær ist mis -
munur sem fjármagnstekjur á kaup ári
nýju eignarinnar. Ef eignar er ekki aflað

Óska eftir að söluhagnaður verði færður til lækkunar

á eigninni Björtugötu 10.

19.3.2008

X
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Á Húsbyggingar -
skýrslu RSK 3.03
skal gera grein
fyrir bygg ingu, við -
byggingu, breyt -
ing um og endur -
bót um á fast eign -
um. Sundurliða

þarf kostnað sem til hefur fallið á árinu.
Gera skal grein fyr ir eigin vinnu við hús -
bygging una á eyðu blað  inu svo og gjafa -
vinnu og skipti vinnu. Eigin vinnu við
íbúðarhúsnæði til eigin nota skal færa í
lið 4 eins og eyðublaðið gerir ráð fyrir. Í
þann lið færist enn fremur hvers kon ar
gjafa vinna og skipti vinna. Sam  tala úr lið
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Húsbyggingar skýrsla  

Árni Jónsson

Björtugötu 10

Björtugötu 10 Fullgert

135-7891

535

46

818

1229

598.608 405.496

246.305

1.427.501

3.060.216

437.630

56.534

1.250.409

4.487.717

437.630

56.534

176.795

6.055.495

12.525.235

2.757.225

15.823.505

2006 2007 100 180 450

X

119 Reykjavík

0 7 0 7 5 8 9 9 9 9

4b fær ist í ótölu sett an reit í lið 2.3 á
fram tali. Á bakhlið eyðu blaðs  ins koma
fram nánari skýr ingar. Fjár hæð ir sem
hafa skal til við mið un   ar við mat á eigin
vinnu eru sem hér segir:

Vinna ófaglærðs manns 
við eigin íbúð kr. 818 pr. klst.

Vinna faglærðs manns 
við eigin íbúð kr. 1.229 pr. klst.

33HÚSBYGGINGARSKÝRSLA  03RSK

innan tilskilins tíma færist sölu -
hagnaðurinn með skattskyldum fjár -
magnstekjum á öðru ári eftir að hann
myndaðist.

Dreifing söluhagnaðar
Ef hluti söluandvirðis er greiddur með
skuldabréfi til minnst þriggja ára er
heimilt samkvæmt 27. gr. skattalaga,
að dreifa þeim hluta söluhagnaðarins
sem svarar til hlutdeildar skulda bréf -
anna í heildarsöluverði til skattlagn ing -
ar á afborgunartíma bréfanna, þó að
hámarki sjö ár. Til skulda viður kenn  ing -
ar í þessu sambandi teljast ekki þær
skuldir sem hvíla á hinni seldu eign og
kaupandi tekur að sér að greiða.

Heimild til dreifingar fellur niður ef
skuldaviðurkenning er seld.

Eyðublaðið Kaup og sala eigna RSK
3.02 er birt sem tvö aðskilin eyðu blöð
í blaðaskrá vefframtalsins. Ann ars
veg ar RSK 3.02 Eignakaup og hins
vegar RSK 3.02 Sala eigna. Þó út   fyll -
ingin sé í grundvallaratriðum eins er
formið á vefnum einfaldara í notk  un.

RSK 3.02 Eignakaup
Á eyðublaðinu er tilgreint hvers konar
eign er seld með því að merkja við
hvort um er að ræða íbúðarhúsnæði
til eigin nota, sumarhús, bílskúr eða
aðrar eignir. Ekki þarf að gera frekari
grein fyrir því í athugasemdum. Ef
keypt er íbúðarhúsnæði sem ekki er til
eigin nota skal merkja við „Ann að,
hvað?“ og skrá „íbúðar kaup“ í texta -
svæð  ið. Sjá skýr ingar um eigin not í
kafl  anum Hvað er keypt hér ofar á
blaðsíðu 22.

RSK 3.02 Sala eigna
Upplýsingar um eignina eru fyllt ar út
eins og á pappírsforminu. Eftir það
þarf að eins að velja kaupár eign ar.
Verð breyt ingarstuðlar eru inn byggð ir
og útreikningur söluhagnað ar sjálf -
virkur.

Með einföldum hætti er merkt við
hvers konar eign var seld og hvernig
sölu  hagnaði skuli ráðstafað. Skatt frjáls
hagnaður af sölu íbúðar hús næð   is fer í
reitinn „Skattfrjáls sölu hagn aður“ en
flyst ekki á framtal. Skatt skyldur hagn -
aður, t.d. af sölu sum arbústaðar, flyst
sjálfkrafa í lið 3.9 á þriðju síðu framtals.
Nánari skýr  ing ar er að finna í hjálp -
artextum eyðu  blaðs ins. 

Vefútgáfan
af RSK 3.02

X
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Hlutabréfaeign - kaup og sala

Á eyðublaðinu RSK
3.19 skal gera grein
fyrir hlutabréfa eign í
hlutafélögum, hlutum í
e inkahluta fé lögum,
stofn fjár bréfum í spari  -
sjóðum og samvinnu -
hlutabréfum. Gera skal

grein fyrir allri hlutabréfaeign í upphafi
ársins ásamt hlutabréfakaupum og
hlutabréfa sölu og öðrum breytingum sem
urðu á árinu. Sem dæmi um aðrar
breytingar má nefna fengin jöfnunar hluta -
bréf og hluta bréf látin af hendi og önnur
fengin í staðinn í tengslum við sameiningu
félaga. Á eyðublaðinu skal því gera grein
fyrir öllum breytingum sem verða á hluta -
bréfa eign á árinu ásamt því að gera grein
fyrir arði og staðgreiðslu af arði. Eyðu -
blaðið skal ætíð fylgja með framtali hafi
fram teljandi átt eitthvað af áðurnefndum
verð bréfum ein hvern tímann á árinu. Á
eyðu blað inu er haldið utan um kaup verð
hluta bréfa og útreikningur á söluhagnaði
þar með gerður auðveldari. 

Vakin er athygli á að útfylling eyðu -
blaðs ins er öðruvísi og nokkru einfaldari á
vefnum og þar eru upplýsingar áritaðar af
innsendum hlutafjármiðum ásamt upplýs -
ing um af eyðublaði síðasta árs. Í vefskil -
um verður öll útfylling vegna hlutabréfa -
eignar og vegna kaupa og sölu hlutabréfa
gerð á eyðu blaðinu. Hluta bréfa  eign í árs -
lok og eftir atvikum söluhagnaður hluta -
bréfa mun síðan flytjast yfir á per sónu -
framtalið í við eig andi reiti. Í vefskilum er
því ekki hægt að færa beint í kafla 3.5 og
3.6 á þriðju síðu framtals.

Kaupverð
Með kaupverði er átt við það verð sem
greitt var fyrir bréfin þegar þau voru keypt,
án framreiknings, ef þau voru keypt 1997
eða síð ar. 

Hafi bréfin verið keypt 1996 eða fyrr
skal kaup verð þeirra fram reikn að með
þeim stuðli sem gildir fyrir viðkomandi
kaupár. Ef jöfn un arverðmæti bréfanna er
hærra en framreiknað kaupverð er það
notað í stað inn, eins og nán ar er skýrt hér
á eftir. 

Söluhagnaður/sölutap
Hagnaður eða tap á sölu hlutabréfa telst
mismunur á söluverði og kaupverði.

Tap af sölu hlutabréfa er heimilt að
draga frá hagnaði af sölu annarra hluta -
bréfa á sama ári.

Söluhagnaður færist í reit 164 í lið 3.8 á
framtali. Sölutap færist ekki á framtal.

Kaupverð hlutabréfa sem keypt voru
1996 eða fyrr - jöfnunarverðmæti eða
framreiknað kaupverð
Við sölu á hlutabréfum sem framteljandi
eignaðist fyrir árslok 1996 hef ur hann val
um hvort hann notar jöfnunarverðmæti
hluta bréf anna eða framreiknað kaupverð.

Jöfnunarverðmætið er margfeldi nafn -
verðs hlutabréfa og jöfnunarstuðuls fél -

ags ins. Þá skal nota nafnverð eins og það
var í árslok 1996, en jöfnunarhlutabréf
sem kunna að hafa verið gefin út síðar
teljast ekki til nafnverðs í þessu sambandi. 

Lista með stuðlum fyrir jöfnunar verð -
mæti er að finna á rsk.is/hlutabref.
Ef nafn félags er ekki að finna á þeim lista
er stuð ullinn 1,0000.

Stuðlar fyrir framreikning á kaupverði
hlutabréfa:

Kaupár Stuðull

1980 21,3332

1981 13,8986

1982 9,0378

1983 5,2648

1984 4,1545

1985 3,2285

1986 2,5140

1987 2,1315

1988 1,7989

Eldri stuðla er að finna á rsk.is/ hlutabref

Kaupverð hlutabréfa sem keypt hafa
verið á undirverði
Hafi starfsmaður hlutafélags keypt hluta -
bréf í félaginu á undirverði, þ.e. verði sem
er lægra en markaðs verð, telst mismunur

1989 1,4715

1990 1,2350

1991 1,1632

1992 1,1497

1993 1,1150

1994 1,0949

1995 1,0608

1996 1,0000
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Kennitala hlutafélags Nafn hlutafélags Nafnverð
Stofnverð
(kaupverð)

Nafnverð keyptra
hlutabréfa Kaupverð

Breyting á
nafnverði

Brey
kau

1 2 3 4 5 6 7 8

Kaup

Samtals

Hlutabréfaeign í upphafi árs

A

Breyting

HLUTABRÉFAKAUP
Gera skal nánari grein fyrir
kaupum í töflu á bakhlið
eyðublaðsins, þ.m.t.
kennitölu seljanda.

HLUTABRÉF FENGIN Í ARF
Gera skal grein fyrir þessari
breytingu á hlutabréfaeign í
töflu á bakhlið eyðublaðsins
þ.m.t. kennitölu arfláta.

410169-1239 H & L hf. 20.000 426.664

450572-0299 Bankinn hf. 100.000 395.000

591275-1239 Frelsi hf. 50.000 290.000

541185-0389 Grandi hf. 630.000 1.603.929

411199-1239 Kerti og spil hf. 100.000 10
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HLUTABRÉFAEIGN -  KAUP OG SALA  

á kaup verði og markaðs verði til hlunn -
inda. Hann færist í kafla 2.2 á framtali, en
markaðs verðið telst kaup      verð og færist í
dálk 6 á eyðu   blaðinu RSK 3.19. Þeg ar
þessi hluta bréf eru seld færist þann ig
ákvarðað kaup    verð, þ.e. markaðs verð
eins og það var á kaupdegi, í dálk 11.

Keypt hlutabréf samkvæmt
kaupréttarsamningi
Hafi starfsmaður gert kaupréttarsamning
við félagið sem hann starfar hjá gilda
sérreglur um skattlagninguna. Kaupverðið
færist í dálk 6 á eyðublaðinu RSK 3.19.
Skattlagning kemur fyrst til við sölu
bréfanna ef um söluhagnað er að ræða og
fer þá eftir al menn um reglum um sölu -
hagn  að hlutabréfa. Til að falla undir þessa
teg und skattlagningar þurfa bæði hluta -
félag ið og starfs mað ur inn að uppfylla
ákveð  in skilyrði, m.a. þarf hlutafélagið að
fá staðfesta kaup rétt aráætlun hjá ríkis -
skatt  stjóra.

Kaupverð hlutabréfa - niðurfært
kaupverð
Hafi kaupverð verið fært niður vegna sölu -
hagnaðar áður seldra hluta bréfa, eins og
heimilt var á árunum 1996-2001, skal
þann ig nið urfært kaupverð lagt til grund -
vallar við ákvörðun söluhagnaðar. 

Kaupverð hlutabréfa við samruna
félaga
Kaupverð hlutabréfa, sem framteljandi hefur
eignast við samruna hluta  félaga skv. 51. gr.
laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, skal
ákvarðast jafnt kaupverði þeirra hlutabréfa
sem hann lét af hendi.

Meðalkaupverð
Þegar ákvarða skal hagnað af sölu hluta -
bréfa skal kaupverð hvers hlutabréfs telj -
ast jafnt meðalkaupverði allra hlutabréfa
sömu teg und ar í hendi sama eiganda.
Nán ari skýringar á útreikningi meðal kaup  -
verðs er að finna á rsk.is/hluta bref.
Þar er meðal ann ars að finna reiknivél sem
reikn ar út meðal k aupverð.

Ekki þarf þó að reikna út meðal kaup -
verð þegar maður selur öll hlutabréf sem
hann á í félaginu.

Sérstök hlutabréf
Sérstök hlutabréf teljast hlutabréf sem
voru keypt á árunum 1990-1996 og veittu
rétt til skattafrádráttar. 

Hagnaður af sölu þessara bréfa er
skattfrjáls að hámarki kr. 367.625 hjá ein -
staklingi og kr. 735.250 hjá hjónum. 

Erlend hlutabréf
Hlutabréf í erlendum félögum færast á
eyðublaðið eins og form þess gefur tilefni
til. Í stað kennitölu skal færa heimaland
félags ins. Um sölu á erlendum hluta -
bréfum gilda sömu reglur og um ís lensk
hlutabréf hvað varðar söluverð, kaupverð
bréfa sem keypt voru 1997 og síðar og
framreikning kaup verðs á bréfum sem
keypt voru 1996 eða fyrr. Ekki er til
jöfnunarverðmæti fyrir er lend hluta félög.

því. Sama gildir um jöfnunar verð -
mæti; reikni    stuðl  ar vegna þess eru
inn byggð ir í forritið sem reiknar út
jöfn un arverðmæti hluta bréfa. 
Frítekjumark vegna sölu „sér stakra
hlutabréfa” dregst sjálf  krafa frá
hagn aði. Þá er tap af sölu hlutabréfa
dregið frá hagn aði af sölu annarra
hluta bréfa á sama ári, áður en nið ur -
stöðu  tala er færð á framtal.

Upplýsingar um þessi atriði og
önn    ur sem varða vefútgáfu blaðsins
er að finna í hjálpartextum sem því
fylgja.

Rétt er að benda á að vefútgáfan af
þessu eyðublaði er nokk uð frá -
brugðin pappírsútgáfunni. Út reikn -
ing ur á vefn um á sölu  hagnaði er
sjálfvirkur, svo og færsla skattskylds
sölu hagnaðar á framtal. Útfylling
eyðublaðsins á vefn um er því mun
auðveldari og tryggari.

Hlutabréf sem keypt voru
1996 eða fyrr
Þegar skráð eru kaup hlutabréfa
sem keypt voru 1996 eða fyrr birt ist
verð breyt ingarstuðull sjálfkrafa og
kaup verð fram reikn ast samkvæmt

Vefútgáfan af RSK 3.19

yting á
pverði Söluverð

Nafnverð seldra
hlutabréfa

Stofnverð seldra
hlutabréfa

Söluhagnaður/
sölutap Arður

Staðgreiðsla 
af arði Nafnverð

Kaupverð
(stofnverð)

9 10 11 12 13 14 15 16

Sala Hlutabréfaeign í lok ársArður og staðgreiðsla

HLUTABRÉFASALA
Gera skal nánari grein fyrir
kaupum í töflu á bakhlið
eyðublaðsins, þ.m.t.
kennitölu kaupanda.

10.000 1000 20.000 426.664

560.000 100.000 395.000 165.000 0 0

50.000 5000 50.000 290.000

1.197.000 210.000 534.643 662.357 420.000 1.069.286

00.000 100.000 100.000



Útreikningur vaxtatekna og útfylling RSK 3.15

Dæmi: 
Árni keypti skuldabréf af Birni Björnssyni á kr. 682.000 þann 1. febrúar 2007. Hann seldi

Verð bréfa söl unni h.f. skuldabréfið á kr. 725.000 þann 1. desember 2007 og greiddi  500

krónur í söluþóknun.

Söluverðið að frádreginni söluþóknun, eða kr. 724.500, færist í reit 2 og kaupverðið, kr.

682.000, í reit 3. Mis mun urinn, kr. 42.500, eru vaxta   tekjur Árna af bréfinu og færast í reit 5.

Verðbréfasalan h.f. hélt eftir 10% af vaxta tekjunum vegna staðgreiðslu skatts á

fjármagns tekj ur, eða kr. 4.250 og færist sú fjárhæð í reit 4.

Sala/innlausn verðbréfa
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Árni Jónsson 070758 9999

Skuldabréf

1.des.2007  Verðbréfasölunni hf.      724.500       4.250

1.feb.2007  Birni Björnssyni          682.000      4 2 5 0 0

19.03.08

33 SALA/ INNLAUSN VERÐBRÉFA   15RSK

Þeir sem seldu eða innleystu verðbréf á
árinu 2007 skulu gera grein fyrir því á
eyðu  blaðinu Sala/innlausn verðbréfa
RSK 3.15. Fylla þarf út eyðu blaðið eins
og form þess segir til um; upplýsingar
um kaupanda og selj anda, hvaða bréf
er verið að selja, kaup  dag, söludag,
stofn verð og sölu- eða innlausnarverð. 

Vextir, verðbætur og afföll, svo og
geng is  hagnaður af kröfum í er lendri
mynt og gengishækkun hlut deild ar skír -
teina mynda stofn til fjár magns tekju -
skatts. Í skýringum á eyðu blaði RSK
3.15 er stofn  verð verð bréfa skilgreint og
útskýrt nánar hvernig það er fundið út.
Á bak hlið eyðublaðsins er tafla yfir verð -
mæti mark aðs   verðbréfa 1. janú ar 1997
sem nota skal til útreikn ings á vaxta   tekj -
um af verð bréf um sem voru í eigu fram -
teljanda fyrir 1. janúar 1997. 

• Ef selt/innleyst er verðbréf sem fram -
telj andi eignaðist fyrir 1. janúar 1997
verður að finna stofnverð bréfsins 1.
janúar 1997 þar sem vaxta tekjur sem
til féllu fyrir þann tíma eru ekki skatt -
lagðar. Vaxta tekjur ársins eru fundnar
með því að draga stofnverðið frá
sölu verðinu. Sölu þóknanir má draga
frá söluverði.

• Ef selt/innleyst er verðbréf sem fram -
teljandi eignaðist eftir 1. janúar 1997
eru vaxtatekjur fundnar með því að
draga kaup verðið frá söluverðinu.
Sölu þóknanir má draga frá sölu verði.

Hafi seljandi verið búinn að fá af borg -
anir af bréfinu á árinu 2007 skal færa
þær vaxtatekjur sem þá fengust greidd -
ar í reit 1 á eyðublaðinu. 

Fjárhæðir vaxta tekna
og stað greiðslu af þeim
skv. eyðu blaðinu skal

færa í reiti 36 og 302 í
lið 3.3 á skattframtali

2008
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Heimild til lækkunar

Í 65. grein skattalaganna er að finna
heimild til lækk  un ar á tekju skatts stofni.
Sé tekju    skattsstofn lækkaður sam  kvæmt
heimild í 65. grein lækkar út svars  stofn um
sömu fjárhæð og fer sú lækkun eftir
ákvæðum 21. greinar laga um tekju stofna
sveitar félaga. Þá á fram teljandi rétt á að
óska frekari lækkunar út svars hjá við -
kom andi sveitarfélagi sbr. 1. mgr. 25.
greinar sömu laga.

Lækk un á tekjuskatts- og útsvars stofni
er heim il þegar þann ig er ástatt:

Veikindi, slys, ellihrörleiki
Ef veikindi, slys, ellihrörleiki eða manns -
lát hafa í för með sér veru lega skert
gjaldþol.

Veikindi barns
Ef maður hefur á framfæri sínu barn
sem haldið er lang  vinn  um sjúkdómi
sem hefur í för með sér veru leg útgjöld
umfram venju leg an framfærslu kostnað.

Fatlað barn
Ef maður hefur á framfæri sínu barn
sem er fatlað og útgjöld vegna þess eru
verulega hærri en venju leg ur fram -
færslu   kostn að ur.

Framfærsla vandamanna
Ef maður hefur foreldra eða aðra vanda -
menn á framfæri sínu. Við mat á ívilnun
vegna framfærslu barns á aldrinum 16-
21 árs sem ekki stundar nám, en vegna
atvinnuleysis eða af öðrum ástæð   um er
það tekjulágt að það getur ekki stað ið
undir eigin framfærslu, er miðað við há -
marks  ívilnun kr. 229.000 við álagningu
2008. Hafi barnið tekjur skerðist íviln un -
in sem nemur þriðj ungi af tekjum þess.

Eignatjón
Hafi maður orðið fyrir verulegu eigna -
tjóni sem hann hefur ekki fengið bætt.

Umsókn um lækkun

Tapaðar kröfur
Hafi gjaldþol manns skerst verulega
vegna tapa á úti standandi kröf um sem
ekki tengjast at vinnu   rekstri hans. Þetta
gildir m.a. um ábyrgðir sem fallið hafa
án möguleika til endurkröfu.

Umsókn um lækkun ber að skila með
skatt fram tali, á eyðublaði RSK 3.05. Á
því koma fram upp lýsingar um hvaða
gögn þurfa að fylgja umsókn.

33UMSÓKN UM LÆKKUN  05RSK
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Ökutækjastyrkur og frádráttur frá honum

Árni Jónsson

Björtugötu  10 119 Reykjavík

x

0 7 0 7 5 8 9 9 9 9

Verslun hf. Laugavegur 211.250 3.250

211.250

44.788
59.838

2.399 9.401 15.050

296.497 13.070 38.467 123.727 12.994 52.270

450.000 987.025 65,58

65,58 213.135

Nissan SLX ‘98

AB-123

1/1 – 31/12

3.250

3.250

Með öku tækja styrk er átt við þær
greiðsl   ur sem laun þegi fær frá launa -
greið  anda fyr ir að nota eig in bif reið í
hans þágu. Hér get ur bæði ver ið um að
ræða að  greidd sé föst mán að ar leg eða
ár leg fjár hæð eða að  greitt sé sam -
kvæmt kíló metra gjaldi fyr ir hvern ek inn
kíló  metra sam kvæmt akst urs dag bók
eða akst  urs  skýrslu.

Frá drátt ur á móti öku tækja styrk
Frá drátt á móti öku tækja styrk má færa
ef bif reið laun þega hef ur sann an lega
ver ið not uð  vegna akst urs í þágu vinnu -
veit  anda. Frá drátt má ekki færa hafi
öku  tækja styrk ur ver ið greidd ur  vegna
 ferða laun þeg ans til og frá  vinnu eða
 vegna ann arra nota af bif reið inni sem
teljast til eig in nota hans. Frá drátt ur má
 aldrei vera  hærri en öku tækja styrk ur inn.
Sé kostnaður lægri en öku tækjastyrkur
reiknast tekju skatt ur og út svar af mis -
mun inum.

Skil yrði að  halda akst urs dag bók
All ir sem ætla að gera  kröfu um frá drátt
á móti öku tækja styrk  þurfa að  halda
akst  urs dag bók eða akst urs skýrslu þar
sem skráð hef ur ver ið hver ferð fyr ir launa-
greið anda, ekin vega lengd og akst  ur s -
er indi. Akst urs dag bæk ur eða aks t  urs -
skýrsl ur er nauð syn legt að færa reglu  -
lega  þannig að þær geti ver ið að gengi  -
leg ar fyr ir skatt yf ir völd sé þess ósk að.

Rekstr ar kostn að ur bif reið ar
Út gjöld  vegna bif reið ar inn ar sem telj ast
rekstr ar kostn að ur eru t.d. elds neytis -
kostn að ur, við gerð ar kostn að ur, smurn -
ing, hjól barð ar og við gerð ir á þeim,
trygg  ing ar, bif reiða skatt ar og bifreiða -
gjöld. Sem rekstr ar kostn að ur telst  einn -
ig ár leg af skrift sem reikn ast kr. 450.000
 vegna árs ins 2007. Hafi bifreið verið í
eigu framteljanda hluta úr ári skal hlut -
falla þá afskrift sem færð er í kaflann
„Rekstr arkostnaður ökutækis“ til sam -
ræm is við eignarhaldstíma á árinu.

Þeir sem gera  kröfu um að fá frá drátt
á móti öku tækja styrk  þurfa að sund ur -
liða kostn að  vegna bif reið ar inn ar og
 fylla út eyðu blaðið Ökutækjastyrkur RSK
3.04 sem  fylgja skal með  fram tali, jafn -
framt því sem þeir  þurfa að  halda akst  -
urs dag bók. Ekki þarf að sund ur liða
rekstr  ar kostn að bif reið ar ef akst ur í
þágu launa greið anda er ekki um fram
2000 km á ári.

Gögn sem  halda þarf sam an
Rekstr ar kostn að ur inn þarf að vera
sann  an leg ur og er því nauð syn legt að

 halda sam an kvitt un um fyr ir öll um út -
lögð  um kostn aði  vegna bif reið ar inn ar.

Staðgreiðsla skatta af
ökutækjastyrk
Ökutækjastyrkur sem greiddur er sem
föst mánaðarleg eða árleg fjárhæð er
staðgreiðsluskyldur. Sé um að ræða
öku tækja styrk, sem greiddur er sam -
kvæmt akst urs dagbók fyrir hvern ekinn
kílómetra og fjárhæðin er í sam ræmi við
skatt mat fjármálaráðherra, má halda
þeim öku tækja styrk utan stað  greiðslu.

Hafi ekki verið tekin staðgreiðsla af
öku  tækja styrkn um þarf að greiða skatt
af mismuninum í álagningu. Hafi hins
veg ar verið tekin full staðgreiðsla af öku   -
tækja styrknum getur komið til end ur  -
greiðslu vegna frádrátt ar bærs kostn að a r.
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Taktu eftirTaktu eftir
Skila þarf sérstöku eyðublaði
fyrir hverja  bifreið ef notaðar eru
fleiri en ein á árinu.

2000 km reglan
Sé akst ur í þágu launa greið anda ekki umfram 2000 km á ári er nægi legt að
launa  mað ur  fylli út eyðu blaðið RSK 3.04 að  hluta, en ekki er þörf á að sund ur -
liða rekstr ar kostn að bif reið ar inn ar. Þessi regla nær einungis til þeirra sem aka
ekki meira en 2000 km á ári. Skilyrði er að þeir haldi akstursdagbók eða akst -
urs skýrslu eða hafi gert skriflegan afnotasamn ing við launagreiðanda þar sem
akst urserind um er lýst.

Hafi verið greitt fyrir meiri akstur en 2000 km þarf framteljandi að fylla út liði 3,
4 og 5. Sé það ekki gert tak mark ast frádráttur við kílómetra gjald fyrir 2000 km.

Sú fjárhæð sem
lægst er í reitum A,

D eða E á eyðu -
blaðinu færist sem
frá dráttur í lið 2.6
á framtal í reit 32.

28

225.485
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1. Dagvistun barna
Greiðslur fyrir dagvistun barna á að
gera upp sem rekstr ar tekjur. Til frá drátt -
ar þessum tekjum má færa sannanleg an
kostnað sem færa skal á rekstr ar reikn -
ing (RSK 4.11). Í stað þess að sund -
urliða kostnað á rekstrarreikning er
heim ilt að færa há marksfrádrátt sam -
kvæmt mati fjár mála ráð herra sem hér
segir:

Frádráttur á móti tekjum af fæðissölu í
stað sannanlegs fæðiskostn aðar fyrir
börn:

• Kr. 110 fyrir hvern seldan morgunverð
eða síð deg is hress ingu, en 12 ára og
eldri kr. 165.

• Kr. 220 fyrir hvern seldan hádegis-
eða kvöldverð, en 12 ára og eldri kr.
330.

Frádráttur má þó aldrei nema hærri
fjárhæð en innheimt var fyrir sölu fæðis
samkvæmt gjaldskrá.

Sem frádrátt í stað sannanlegs við -
halds  kostnaðar húsnæðis og hús bún -
að  ar, kostnaðar vegna hreinlætisvara,
fönd  urvara, bóka o.þ.h. má færa 25% af
tekj  um, öðrum en tekjum vegna fæð is -
sölu, en þó aldrei hærri fjárhæð en inn -
heimt var vegna þessara liða sam -
kvæmt gjaldskrá.

Niðurstöður af rekstrarreikningi fær ast í
reiti 24 og 62 á  fram tali eftir því sem við á. 

2. Sumardvöl barna
Greiðslur vegna sumardvalar barna á að
gera upp sem rekstr artekjur. Til frá drátt -
ar þessum tekjum má færa sann anlegan
kostn að sem færa skal á rekstr ar reikn -
ing. Í stað þess að sund ur liða kostn að á
rekstrarreikning má færa fæð  is  frádrátt á
móti tekjum eftir sömu reglum og gilda
fyrir dag mæður sbr. tölu lið 1 og í stað
sannanlegs við halds kostn aðar hús næð -
is og hús bún að ar, kostnaðar vegna
hrein læt is vara, fönd urv ara, bóka o.þ.h.
má færa 20% af heild artekjum, þegar
frá hefur verið dreg  inn kostn aður vegna
fæðis, enda sé um gistingu að ræða. 

Vistun í heimahúsum

Gera skal sérstakan rekstrarreikning
fyrir þessa starf semi en ekki blanda
henni saman við aðra starfsemi sem t.d.
er færð á land bún  að arskýrslu. Niður -
stöðu þessa rekstrar skal færa á sam -
ræmingarblað ásamt nið ur stöð um af
öðrum rekstri og þaðan í reiti 24 og 62 á
framtali. 

3. Fósturbörn
Greiðslur vegna barna sem sett eru í
fóstur af barna vernd ar nefnd eða með -
ferð arstofnun skulu teljast til tekna sem
rekstr ar tekjur. Til frádráttar þessum tekj -
um má færa sannanlegan kostn að sem
færa skal á sérstakan rekstrarreikning
og skal þessum tekj um ekki blandað
sam an við aðra starfsemi. Niðurstöðu
þessa rekstrar skal færa á sam ræm ing -
ar blað ásamt nið ur stöð um af öðrum rekstri
og þaðan í reiti 24 og 62 á fram tali.

Greiðslur vegna fósturs eins til
tveggja barna í senn eða greiðslur fyrir
til fallandi vistun barna sem sett eru í
fóstur af barnaverndarnefnd eða með -
ferð arstofnun færast sem tekjur. Á móti
má færa frádrátt sem svarar til tvöfalds
barnalífeyris, en þó aldrei hærri fjárhæð
en greiðslunum nemur. Tvöfaldur barna -
líf eyrir nam á árinu 2007 kr. 438.816 eða
kr. 1.202 á dag. Gera skal grein fyrir
greiðsl um og frádrætti frá þeim á sér
blaði sem fylgja skal framtalinu og nið -
ur staða færist síðan í lið 2.3 í ótölu -
settan reit á framtali. 

4. Stuðningsfjölskyldur
Greiðslur til stuðningsfjölskyldna fatl -
aðra barna teljast að fullu til skatt -

Eftirfarandi reglur gilda um tekjur fyrir vistun í heimahúsum og frádrátt frá þeim. 
Hér er aðallega átt við vistun hjá dagmæðrum , sumardvöl barna í sveit, fósturbörn, 

stuðningsfjölskyldur  fatl aðra barna og vist un aldraðra eða öryrkja .

skyldra tekna en á móti má færa til frá -
dráttar beinan kostn að vegna um önn -
un ar og dvalar barnanna, enda sé lögð
fram sund  ur liðun um sannanlegan
kostn  að. Í stað sund urliðaðs kostn að ar
er heimilt að færa fæðisfrádrátt eftir
sömu reglum og heimilað er vegna dag -
vist  un ar barna, sbr. tölulið 1 hér að
fram  an. Í stað sann an legs viðhalds -
kostn   aðar húsnæðis og hús bún að ar,
kostn   að ar vegna hreinlæt is  vara, fönd ur -
vara, bóka o.þ.h. má færa 25% af tekj -
um, öðr um en tekj um vegna fæðis sölu
ef um dag  vistun er að ræða, en 20% ef
um sólar hrings vistun er að ræða.
Kostn   að sem leiðir af sérþörfum barns -
ins vegna fötl un ar má færa til frádráttar,
auk frá drátt ar sam kvæmt mati fjármála -
ráð herra, enda sé gerð sérstök grein
fyrir hon   um.

Gera skal grein fyrir greiðslum og
frádrætti frá þeim á sér  blaði sem fylgja
skal framtalinu og niður staðan færist í
ótölusett an reit í lið 2.3 á framtali.

5. Vistun aldraðra eða öryrkja
Greiðslur vegna vistunar aldraðra eða
öryrkja í heima hús um teljast  að fullu til
skattskyldra tekna, en á móti er heimilt
að færa sann anlegan kostnað sem af
vist uninni leiðir. Þegar ekki er um að
ræða beinan atvinnurekstur, má í stað
þess að leggja fram sund  ur liðaðan
kostn  að, færa frádrátt sem nemur tvö -
föld  um elli líf eyri (grunn líf eyri). Fjár hæð
þessi nam á sl. ári kr. 595.944 eða kr.
1.633 á dag. 

Gera skal grein fyrir tekjunum og
frádrætti frá þeim á sér blaði sem fylgja
skal framtalinu og niður staðan færist
síðan í ótölu sett an reit í lið 2.3 á   fram tali.

V I S T U N  Í  H E I M A H Ú S U M



Ein stak ling ar bú sett ir er lend is sem bera hér á landi tak mark aða skatt skyldu sam   kvæmt 3. grein skatta lag -
anna, vegna tekna, t.d. af útleigu íbúð ar hús næð is eða sölu hluta bréfa hér á landi, skulu skila  fram  tali

þar sem gerð er grein fyr ir þess um tekj um á þriðju síðu framtals í lið 3.7, reit 521 og/eða 164.
Ef um út leigu íbúð ar hús næð is er að ræða skal telja fram brúttó leigu tekj ur án frá drátt ar. Hafi
mað ur leigu gjöld vegna íbúð ar hús næð is til eig in nota er heim ilt að draga þau frá leigu tekj um ef
þær eru af íbúð ar hús næði sem ætl að er til eig in nota en er tíma bund ið í út leigu. Í þeim tilvikum
skal draga leigugjöldin frá leigutekjum og ef um jákvæðan mismun er að ræða færist hann í
reit 521. Neikvæður mismunur færist ekki á framtal. Gera skal grein fyr ir nýt ingu íbúð ar hús -
næð is sem ekki gef ur af sér tekj ur í lið 1.4.
Nauð syn legt er að fram komi að fram    telj andi eigi lög heim ili er lend is. Jafn   framt skal 

til greina póst fang um boðs   manns hans á Ís landi.

Tví skött un ar  -
samn ing ar

Listi yfir tvísköttun ar samn  inga sem
Ísland hefur gert við er lend ríki og birtir
hafa verið. 

Banda rík in  (1976)
Belgía  (2004)
Bret land  (1992) 
Eist land  (1996)
Frakk land  (1992)
Grænland  (2004)
Hol land  (1998)
Írland  (2005)
Kanada  (1998)
Kína  (1998) 
Lett land  (1996) 
Lit háen  (2000)
Luxemburg  (2004)
Malta  (2006)
Finn land  (1998)

Tekjur og eignir erlendis

Launa tekj ur
er lend is
Hafi fram telj andi
afl að launa tekna
er lend  is, á sama
tíma og hann var
heim il is fast ur hér
á landi, ber hon um
að gera grein fyr ir

þeim tekj um í lið 2.8 á  fram tali. Hér er
átt við hvers kon ar launa tekj ur, starfs -
tengd ar greiðsl ur og hlunn indi sem tald -
ar eru upp í kafla 2 á  fram tali. Þetta á þó
ekki við um stjórn ar laun, sbr. það sem
fram kem ur um aðr ar tekj ur hér á eft ir.
Til greina skal í hvaða landi tekn  anna er
afl að og fjár hæð í er lendri mynt. Fjár  -
hæð ina skal um reikna í ís lensk ar krón  ur
á með al kaup gengi þess tíma þeg  ar tekn -
anna var afl að og færa í reit 319.

Hafi tekna ver ið afl að í ríki sem í gildi
er tví skött un ar samn ing ur við koma þær
tekj ur ekki til skatt lagn ing ar held ur eru
hafð ar til hlið sjón ar við skatt lagn ingu
ann arra tekna og geta þannig haft áhrif
á álagð an tekju skatt og út svar. Þess ar
tekj ur reikn ast með í skerð ing ar stofn um
við út reikn ing barna bóta og vaxta bóta.

Gera skal grein fyr ir greidd u m skött -
um í at huga  semda dálki fram tals. Nauð -
syn legt er að fram tal inu fylgi stað fest ing
á þeim skatt greiðsl um en það er skil yrði
fyrir því að unnt sé við álagn ingu að
taka til lit til þeirra.

Eign ir er lend is
Eignir erlendis ber að telja fram á fram -
tali á sama hátt og um eignir hér á landi
væri að ræða. Fast eignir skal telja í lið
4.2, reit 326, erlendar fasteignir. Erlendar
banka innstæður skal færa í lið 3.2 og
erlendar verð bréfa  eignir í lið 3.3. Hluta -
bréf í er lend um hluta fé lög um færast í lið
3.6. Erlenda pen inga skal færa í lið 4.3.

Eign irn ar skal telja fram í ís lensk um
krón um á kaup gengi í árs lok.

Vaxta tekj ur og arð ur erlendis
Hvers kon ar vaxta tekj ur skal telja fram í
3. kafla fram tals, en þær eru skatt skyld -
ar hér á landi óháð því hvar þeirra er afl -
að. Um reikna skal þess ar vaxta tekj ur í
ís lensk ar krón ur mið að við kaup gengi
eins og það var þeg ar vaxta tekj urn ar
voru laus ar til ráð stöf un ar.

Gera skal grein fyrir arði af er lend um
hluta bréf um í lið 3.6, reit 324. Hafi ver  ið
greidd ir skatt ar er lend is af arð in um skal
gera grein fyr ir þeim skatt greiðsl  um í at -
huga  semda dálki í lið 1.4. Um reikna skal
arð inn og skatt   greiðsl ur í ís lensk ar krón -
ur mið að við kaup gengi eins og það var
þeg ar arð    ur  inn var greidd ur. Jafn framt
skal láta fylgja með stað fest ingu um
greidda skatta er lend is.

Aðr ar tekj ur erlendis
Hafi ann arra tekna verið aflað erlendis
en þeirra sem fjall að hef ur ver ið um hér
að fram an, skal gera grein fyr ir þeim í
athuga semda dálki í lið 1.4. Þetta á við
um stjórn ar laun, ágóða hluti, sölu hagn -
að, leigu tekj ur, hvers kon  ar skatt skylda
vinn inga o.fl. Hafi ver ið greidd ir skatt ar
er lend is af þess um tekj um skal einnig
gera grein fyr ir þeim í at huga semd um.
Um  reikna skal tekj urn ar (og skatt -
greiðsl  urn ar) í ís lensk ar krón   ur mið að
við með al gengi þess tíma  bils þegar
tekn    anna var afl að. Jafn framt skal láta
fylgja með stað fest ingu um greidda
skatta er lend is.

Erlendis búsettir 
sem hafa tekjur eða eiga eignir hér á landi
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Nor eg ur  (1998)
Sví þjóð  (1998)
Dan mörk  (1998)
Fær eyj ar  (1998)
Portúgal  (2004)
Pól land  (2000)
Rússland  (2004)
Slóvakía  (2004)
Spánn  (2004)
Sviss  (1990)
Ungverjaland  (2006)
Tékkland  (2000)
Víetnam  (2004)
Þýska land  (1968)

T E K J U R  O G  E I G N I R  E R L E N D I S



Af launatekjum sem greiddar eru embættismönnum, full -
trú um og öðrum starfsmönnum sem starfa hjá alþjóða -
stofn  unum eða ríkjasamtökum reiknast ekki tekjuskattur
eða útsvar ef kveðið er á um skattfrelsi í samningum sem
Ísland er aðili að. Sama á við um staðar uppbót sem
greidd  er vegna starfa erlendis í þjónustu hins íslenska
ríkis. Þeir einir teljast starfa erlendis í þessu sambandi

sem eru fastráðnir, settir eða skip aðir starfsmenn við
sendi  ráð Ís lands, hjá sendiræðismönnum eða eru fasta -
full trúar Íslands við alþjóðastofnanir sem Ísland er aðili að.

Laun eða staðaruppbætur skal færa í ótölusettan reit í
lið 2.3. Tilgreina skal frá hvaða stofn un launin eða stað ar -
uppbætur eru og fjárhæð þeirra. Þessar tekjur hafa áhrif á
útreikning vaxtabóta og barna bóta.

Hverj ir eiga rétt á skatta legri
heim ilisfesti?
Þeir sem dveljast erlendis við nám geta
sótt um að fá að  halda hér á  landi
skatta   legri heim il is festi, hafi þeir ver ið
bú sett ir hér síð  ustu 5 árin áður en nám
er lend is hófst.  Dvelji maki náms manns  -
ins eða börn hans eldri en 16 ára  einnig
er lend is og dvöl þeirra er bein af leið ing
af námi hans, geta þau  einnig sótt um að
 halda hér á  landi skatta legri heim ilisfesti.
Óvígð sam búð er lögð að  jöfnu við hjú -
skap að því til skildu að upp fyllt séu skil -
yrði skatta laga um sam  skött un.

Nám er lend is sem upp fyll ir skil  -
yrði fyr ir skatta legri heim ilis festi
Þau skil yrði sem nám ið þarf að upp fylla
eru eft ir far andi:

• að stund að sé reglu legt nám í við ur -
kenndri mennta stofn un inn an hins
almenna menntakerfis á fram halds-
eða há skóla stigi

• að nám ið sé ætl að sem að al starf
• að náms tími sé eigi  skemmri en 6 mán-

uð ir eða sem svar ar til 624 klst. á ári

Til náms í þessu sambandi telst
starfs þjálfun, sérhæfing eða öflun sér -
fræði réttinda, enda séu skilyrði þau sem
sett eru að öðru leyti uppfyllt.

Nám í grunnskólum, menntaskólum
eða sambærilegum mennta     stofn un um
telst ekki til náms í þessu sambandi
nema nám að loknum grunn skóla veiti
formleg starfsrétt indi eða heimild til að
bera starfs heiti.

Um sókn um skattalega
heimilisfesti
 Sækja þarf um skatta lega heim ilisfesti á
 fram tali. Ekki er gerð  krafa um sér stakt
eyðu  blað held ur næg ir að  greina frá bú -

setu er  lend is í at  huga semda dálki lið 1.4
og vísa í til skil in gögn sem  fylgja eiga
fram  tal inu.

Vottorð um nám erlendis
Árlega þarf að leggja fram stað fest ingu
frá skóla þar sem fram kemur:

• hvaða nám var stundað og hve lengi á
tekjuárinu

• hvenær nám hófst
• áætluð námslok

Upplýsingar um tekjur erlendis
Námsmaður og maki hans þurfa að
leggja fram staðfestingu um tekjur eða
tekju leysi erlendis frá við kom andi  skatt -
yfirvöldum. Nægilegt er að leggja fram:

• staðfest ljósrit af erlendum framtölum
ef tekjur koma þar fram eða 

• skriflegt tekjuvottorð frá erlendum
skatt  yf ir völd um eða

• erlenda álagningarseðla eða stað fest -
ingu á skatta uppgjöri.

Einnig skal fylgja með framtali stað -
fest ing á barna bót um eða sam bæri leg -
um greiðslum, fengnum erlendis á
tekju  árinu.

Námsmenn erlendis fá ekki sent árit -
að framtal. Fyrir þá er því afar hent ugt
að telja fram á vefnum. Upp lýs ing ar um
veffram talið og veflykla eru á bls. 4. Vilji

þeir skila á pappír er hægt að prenta út öll
fylgiskjöl með framtali á rsk.is eða
snúa sér til skatt  stjóra til að fá nauð  -
synleg eyðu blöð. Á fram tali þarf að
koma fram póst fang náms   manns  ins er -
lendis eða umboðs manns hér á landi og
hvert hafi verið síð   asta  lögheimili náms -
manns hér á landi.

Rétt indi  veitt í eitt ár í senn
Náms mað ur sem ósk ar eft ir að  halda
hér á  landi skatta legri heim il is festi þarf
að  sækja um það á fram tali á hverju ári
sem nám ið er stund að. Leggja þarf fram
nýj ar upp lýs ing ar um nám ið á hverju ári
á samt stað fest ing u frá  skóla, tekju -
vottorði frá skatt yf ir völd um er lendis  og
staðfestingu um barnabætur erlendis.

Skatt stjóri ann ast á kvörð un
Skatt stjóri í því um dæmi þar sem náms -
mað ur og maki hans voru síð ast til
heimilis tek ur á kvörð un um rétt náms -
manns til að  halda skatta legri heim -
ilisfesti á Ís landi. Al menn ar regl ur um
kær ur til skatt yf ir valda  gilda í þess um
til vik um. Ef skatt stjóri fellst ekki á að
 veita skatta lega heim il is festi er skatt -
lagn ing mið uð við tak mark aða skatt -
skyldu, þ.e. náms mað ur inn er einungis
skatt lagð ur hafi hann haft tekjur hér á
 landi eft ir að lög heim ili hef ur ver ið flutt
frá land inu.

Laun frá alþjóðastofnunum

Hvað er skatta leg heimilisfesti ?
Með skatta legri heimilisfesti eru náms manni tryggð rétt indi til að vera skatt lagð ur eins

og hann  hefði ver ið heim il is fast ur hér á  landi allt árið.  Þetta þýð ir að við skatt   lagn ingu

er tek ið til lit til  þess skattafsláttar og bóta sem hann ætti rétt á ef lög heim ili hans

hefði ver ið hér á  landi. Tekj ur og eign ir er lend is hafa á hrif á skatt lagn   ing una og barna-

bæt ur eða hlið stæð ar greiðsl  ur er  lend is koma til lækk  un ar á barna bót um hér á  landi.

Náms menn erlendis
– skatta leg heim ilisfesti
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Ýmsar töflur og dæmi
Eignir í árslok
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Verðbreytingarstuðull
Eftir far andi margföldunarstuðla skal nota í þeim tilvikum

þegar framreikna skal eign ir, sem framteljandi eignaðist á

árun um 1980-2000:

Á árinu 1980 26,3379
Á árinu 1981 17,1593
Á árinu 1982 11,1580
Á árinu 1983 6,4998
Á árinu 1984 5,1291
Á árinu 1985 3,9858
Á árinu 1986 3,1039
Á árinu 1987 2,6315
Á árinu 1988 2,2209
Á árinu 1989 1,8167
Á árinu 1990 1,5247

Stuðla eldri ára má finna á rsk.is/skattalagasafn nánar til -
tek ið í Tekjuskattur/Fjárhæðir o.fl./Verðbreytingarstuðlar. Sé
verið að framreikna fjárhæðir frá árinu 1980 eða fyrr skal breyta
fjár  hæð  um í nýkrónur áður en marg föld un ar stuðli er beitt.

Á árinu 1991 1,4362
Á árinu 1992 1,4193
Á árinu 1993 1,3764
Á árinu 1994 1,3518
Á árinu 1995 1,3096
Á árinu 1996 1,2347
Á árinu 1997 1,2101
Á árinu 1998 1,1949
Á árinu 1999 1,1315
Á árinu 2000 1,0861
2001 og síðar 1,0000

Verðbréfaeign í árslok
Skuldabréf og önnur slík verðbréf skal telja til eignar á nafnverði að við bætt um áföllnum vöxtum og verð bótum á höf uð  stól sem
miðast við vísitölu í janúar, næst um á eftir lok um reikn ings árs. Séu verð bréf önn ur en hluta bréf skráð á opinberu kaupþingi skal
telja þau til eignar á kaup þingsverði síðasta kaup þings dags fyrir lok reikningsárs. Hér eru birtar töflur þar sem fram koma verð-
gildi helstu teg unda verðbréfa ásamt töflu yfir verð breyt ingarstuðla og geng is skrán ingu frá desember 2007.

Húsbréf og íbúðabréf
Verðgildi húsbréfa og íbúðabréfa 

skráð í Kauphöll Íslands í árs lok:

Flokkur Margföldunarstuðull

IBH 14 (1115) 1989-I.fl. 5,6925
IBH 15 (0815) 1990-I.fl. 5,1889
IBH 15 (1115) 1990-II.fl. 5,3181
IBH 16 (0115) 1991-I.fl. 5,1966
IBH 16 (0515) 1991-II.fl. 4,9519
IBH 16 (1015) 1991-III.fl. 4,1510
IBH 17 (0115) 1992-I.fl. 4,5604
IBH 17 (0415) 1992-II.fl. 4,2545
IBH 17 (0815) 1992-III.fl. 4,1214
IBH 17 (1215) 1992-IV.fl. 4,0352
IBH 18 (0415) 1993-I.fl. 4,1407
IBH 18 (0815) 1993-II.fl. 3,8071
IBH 18 (1015) 1993-III.fl. 3,4001
IBH 19 (0115) 1994-I.fl. 3,0295
IBH 19 (0515) 1994-II.fl. 2,9741
IBH 19 (0815) 1994-III.fl. 2,9169
IBH 19 (0915) 1994-IV.fl. 2,9049
IBH 20 (0115) 1995-I.fl. 3,0494
IBH 20 (0615) 1995-II.fl. 2,7044
IBH 11 (0115) 1996-I.fl. 2,8192
IBH 21 (0115) 1996-II.fl. 2,4588
IBH 36 (0115) 1996-III.fl. 2,8192
IBH 22 (1215) 1998-I.fl. 2,4728
IBH 37 (1215) 1998-II.fl. 2,1612
IBH 26 (0315) 2001-I.fl. 1,5867
IBH 41 (0315) 2001-II.fl. 1,5638
HFF (150224) 0,8492
HFF (150434) 0,8616
HFF (150644) 0,8621
HFF (150914) 0,8962

Gengi hlutdeildarskírteina eins
og það var skráð í Kauphöll
Íslands um síðustu áramót

Gengi

LBR FYRTB (Landsbréf, fyrirtækjabréf) 4,507
LBR MARKB1 (markaðsbréf 1) 2,293
LBR MARKB2 (markaðsbréf 2) 2,216
LBR MARKB3 (markaðsbréf 3) 2,077
LBR ONDVEG (skuldabréfasj. Landsbanka) 4,485
LBR PENBR (peningabréf) 27,976
LBR URVALSB (úrvalsbréf) 5,399
VIB SJOD 1A (VÍB sjóður 1A) 11.184
VIB SJOD 5 (sjóður 5) 4.634
VIB SJOD 6 (sjóður 6) 15.011
VIB SJOD 7 (sjóður 7) 2.262
VIB SJOD 9 (sjóður 9) 27.397
VIB SJOD 10 (sjóður 10) 6.472
VIB SJOD 11 (sjóður 11) 2.042

Spariskírteini ríkissjóðs
Verðgildi húsbréfa og íbúðabréfa 

skráð í Kauphöll Íslands í árs lok:

Flokkur Margföldunarstuðull
nafnverðs

RIKS 10 (0115) (SPRÍK 89/2A10) 4,9433
RIKS 15 (1001) (SPRÍK 95/1D20) 1,0489



TAFLA 1
Útgd. lána með Byggingarvísitala Verðtr. Margföldunar-
skertri vísitölu (Grunnvísitala) hlutfall % stuðull

júlí-sept. 1976 111 40 65,1405
okt.-des. 1976 119 40 60,8017
jan.-mars 1977 126 40 57,4571
apríl-júní 1977 135 40 53,6667
júlí-sept. 1977 138 40 52,5130
okt.-des. 1977 159 40 45,6566
jan.-mars 1978 176 40 41,3045
apríl 1978 192 40 37,9125
maí-júní 1978 192 60 56,3688
júlí-sept. 1978 217 60 49,9207
okt.-des. 1978 240 60 45,1750
jan.-mars 1979 258 60 42,0512
apr.-júní 1979 280 60 38,7786

DÆMI 1
Sé lánið verðtryggt með skertri byggingarvísitölu 40% eða 60%
og eftirstöðv ar nafnverðs eftir greiðslu afborgunar í maí 2007 kr.
5.000, án verð bóta, og útgáfu dag ur lánsins í nóvember 1976, skal
marg falda þessa fjár hæð með marg föld un ar stuðli fyrir okt.-des.
1976 skv. töflu 1, þ.e. 5.000 x 60,8017 = kr. 304.009.

Til að reikna út eftirstöðvar verð tryggðra skulda í árslok 2007
þarf að hafa við höndina kvittun fyrir síðustu af borg un á
árinu. Ef þar koma fram eftir stöðvar með áföllnum verðbótum
eftir greiðslu skal marg falda þá fjár hæð með marg  föld un  ar  -
stuðli er gildir fyrir þann gjald daga mánuð skv. eftirfarandi
töflum. Töflur 1 og  2 gilda fyrir lán sem eru verð tryggð skv.
bygg  ingarvísitölu, tafla 3 skv. láns  kjara vísi tölu og tafla 4 skv.
neyslu verðs   vísi tölu.

Ef aðeins koma fram eftirstöðvar án áfall inna verðbóta eftir
greiðslu verður að marg falda þá fjárhæð með vísitölu fyrir
janúar 2008 og deila með vísitölu lán töku mánaðarins. 

Sjá einnig dæmi 2 á næstu blaðsíðu um útreikning eftir -
stöðva verðtryggðra lána.

Verðgildi lána Íbúðalánasjóðs 
Til að reikna út eftirstöðvar skuld ar við Íbúðalánasjóð með
áfölln um verð  bótum á höfuð stól, verð ur skuld ari að hafa við
hönd ina síðustu kvittun fyrir af borgun af láni því sem um er
að ræða. Ef lánið er úr Byggingar sjóði rík is  ins, eldra en frá 1.
júlí 1980, ber kvitt  unin með sér raun veru legar eftirstöðvar
láns ins og er það skráð í reit sem merkt ur er „Eftir stöðvar
nafn  verðs eftir greiðslu“. Sama gildir um lán úr Bygg ing -
arsjóði verka  manna, sem eldri eru en frá 1. júlí 1980. Lán,
sem veitt hafa verið til ný  bygg   inga og kaupa á eldri íbúðum
úr Bygg  ingasjóði ríkisins frá 1. júlí 1976 til júní 1979, eru að
hluta verð tryggð skv. bygg ingar vísi tölu, þ.e. 40% eða 60%.
Til að reikna út eftir stöðv ar þessara lána skal nota töflu 1, sbr.
dæmi 1. 

Skuldir í árslok

Ý M S A R  T Ö F L U R  O G  D Æ M I

Gengisskráning
Seðlabanki Íslands 31. desember 2007
(síðasta skráða gengi ársins)

Kaup Sala
Bandaríkjadollar 61,85 62,15
Sterlingspund 123,99 124,59
Kanadadollar 62,99 63,35
Dönsk króna 12,194 12,266
Norsk króna 11,408 11,476
Sænsk króna 9,657 9,713
Svissneskur franki 54,96 55,26
Japanskt yen 0,5516 0,5548
SDR (sérstök dráttarr.) 97,69 98,27
EVRA 90,95 91,45
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Eignamat í landbúnaði

Búfé til eignar í árslok 2007 Krónur

Mjólkurkýr 95.000

Holdakýr og naut 83.000

Kvígur, 1 1/2 árs og eldri 61.000

Geldneyti 44.000

Kálfar, yngri en 1/2 árs 12.000

Ær og sauðir 6.400

Hrútar 10.700

Gemlingar 5.600

Hross á 14. vetri og eldri 16.000

Hross á 5.-13. vetri 32.000

Fulltamin reiðhross (á 5.-13. vetri) 120.000

Önnur reiðhross (á 5.-13. vetri) 60.000

Verðlaunahross (á 5.-13. vetri) 160.000

Kynbótahestar á 5.-13. vetri 240.000

Verðlaunaðir kynbótahestar á 5.-13. vetri 340.000

Tryppi á 2.-4. vetri 10.000

Folöld 7.000

Hænsni, eldri en 6 mánaða 840

Varphænsni, yngri en 6 mánaða 520

Kjúklingar 170

Endur 690

Gæsir 1.300

Kalkúnar 1.800

Gyltur 35.000

Geltir 50.000

Grísir 7.500

Kanínur 1.500

Minkar: Karldýr 5.200

Kvendýr 3.500

Hvolpar 0

Refir: Karldýr og kvendýr 6.000

Hvolpar 0

Önnur ótilgreind dýr nýtt í rekstri 3.200
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Tafla 3
Gildistími Lánskjaravísitala Margföldunar
(Gjalddagamánuður) (Gjaldd.vísitala) stuðull

janúar 2007 5256 1,0586
febrúar 2007 5270 1,0558
mars 2007 5292 1,0514
apríl 2007 5274 1,0550
maí 2007 5305 1,0488
júní 2007 5351 1,0398
júlí 2007 5379 1,0344
ágúst 2007 5390 1,0323
september 2007 5392 1,0319
október 2007 5463 1,0185
nóvember 2007 5491 1,0133
desember 2007 5527 1,0067
janúar 2008 5564 1,0000

Önnur lán, sem veitt hafa verið úr Bygg ingarsjóði ríkisins og
Byggingar sjóði verkamanna frá 1. júlí 1980 til mars loka 1995
eru verð  tryggð skv. láns  kjaravísitölu og skal nota töflu 3 til
að reikna út eftir stöðvar þeirra lána.

Skatt frjáls ir vinn ing ar
Eft ir tal in happ drætti  höfðu heim ild til  greiðslu

skatt frjálsra vinn inga á ár inu 2007:

Happdrætti DAS
Happdrætti Háskóla Íslands
Íslensk getspá
Íslenskar getraunir
Vöruhappdrætti S.Í.B.S.
Happdrætti Badmintonsambands Íslands
Happdrætti Bandalags íslenskra skáta
Happdrætti Blindrafélagsins
Happdrætti Félags heyrnarlausra
Happdrætti Gigtarfélags Íslands
Happdrætti Húsnæðisfélagsins SEM
Happdrætti Krabbameinsfélags Reykjavíkur
Happdrætti Lionsklúbbs Njarðvíkur
Happdrætti Sjálfsbjargar
Happdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra
Happdrætti Styrktarfélags vangefinna

Happdrættisvinningar á Evrópska efnahagssvæðinu geta 
verið skattfrjálsir á sama hátt og ofangreind happdrætti. Til
að svo sé þarf framteljandi að leggja fram full nægj andi gögn
og upplýsingar varðandi happdrættið en skattyfirvöld gera
sömu kröfur til erlendra happdrætta og íslenskra. 

Tafla 2
Byggingar-

Gildistími, vísitala Verðtr.- Marg-
(Gjalddaga- (Grunn- hlutfall földunar-
mánuður) vísitala) % stuðull

jan.-mars 2007 16887 100 1,0606
apr.-júní 2007 17489 100 1,0241
júlí-sept. 2007 17579 100 1,0188
okt.-des. 2007 17863 100 1,0026
jan.-mars 2008 17910 100 1,0000

DÆMI 2
Eftirstöðvar láns eftir greiðslu afborgunar í maí 2007 eru
kr. 100.000, með verð   bótum.
Sé lánið verðtryggt skv. byggingarvísitölu skal margfalda
þessa fjárhæð með marg földunarstuðli fyrir maí skv. töflu
2, þ.e. 100.000 x 1,0241= 102.410.
Sé lánið verðtryggt skv. lánskjaravísitölu skal margfalda
þessa fjárhæð með marg   földunarstuðli fyrir maí skv. töflu
3, þ.e. 100.000 x 1,0488 = 104.880.
Ef lánið er hins vegar með greiðslujöfnun skal margfalda
fjárhæð sem fram kem    ur í reitnum „Skuld samtals með
verðbótum“, með sömu margföldun ar stuðl um.

Margfalda skal eftirstöðvar láns ins án verð bóta, sem fram
koma á kvittun fyrir af  borgun á síðasta gjald daga árs ins í reitn    -
um „Eftir stöðv ar nafn verðs eftir greiðslu ", með marg föld un  ar -
stuðli lán töku mán aðar, sbr. reit „Út gáfu dag ur /1. vaxta dag ur”.

Lög nr. 63 um greiðslujöfnun fast eigna     veð lána til ein stakl -
inga voru sam þykkt á Alþingi 12. júní 1985. Greiðslu  jöfn unin
nær sjálfkrafa til allra sem feng ið höfðu full verðtryggð lán eftir
gildistöku lag anna. Ein stakl ing um, sem fengið höfðu full  verð -
tryggð lán fyrir gildis töku lag anna, var gef inn kostur á að sækja
um greiðslu jöfnun. 

Lán úr Byggingarsjóði ríkisins frá 1. júlí 1979 til mars 1982 til
nýbygginga og eldri íbúða, eru verðtryggð skv. fullri bygg ing  -
ar vísitölu og skal nota töflu 2 til að reikna  út eftir stöðvar
þeirra. Ef lánið er ekki með greiðslujöfnun skal marg falda fjár -
hæð, sem fram kemur í reitn um „Eft irstöðvar með verðbótum
eft ir greiðslu ", á kvittun fyrir greiðslu síð  ustu af borgunar á
árinu, með margföldunar stuðli þess gjald daga mánaðar, sbr.
dæmi 2. Ef lánið er með greiðslujöfnun skal margfalda fjár -
hæð, sem fram kem ur í reitnum „Skuld sam  tals með verð -
bótum", með sama marg  föld un ar stuðli.

Tafla 4
Gildistími Neysluverðsvísitala Margföldunar
(Gjalddagamánuður) (Gjaldd.vísitala) stuðull

janúar 2007 266,2 1,0586
febrúar 2007 266,9 1,0558
mars 2007 268,0 1,0515
apríl 2007 267,1 1,0550
maí 2007 268,7 1,0488
júní 2007 271,0 1,0399
júlí 2007 272,4 1,0345
ágúst 2007 273,0 1,0322
september 2007 273,1 1,0319
október 2007 276,7 1,0184
nóvember 2007 278,1 1,0133
desember 2007 279,9 1,0068
janúar 2008 281,8 1,0000

Fasteignaveðbréf, sem Bygginga sjóð ur ríkisins (húsbréfa -
deild) hefur keypt til marsloka 1995, eru verð tryggð  með
láns  kjaravísitölu. Nota skal töflu 3 til að reikna út eftir stöðv -
ar þeirra.
Lán byggingasjóðanna sem veitt hafa verið frá 1. apríl 1995
og Íls-verðbréf sem keypt hafa verið frá júlí 2004 eru verð -
tryggð með vísitölu neysluverðs til verð trygg  ing ar og skal
nota töflu 4 til að reikna út eftirstöðvar þeirra lána. 
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Vaxtagjöld og lán eða lánshlutar sem ekki ganga til öflunar 
íbúðarhúsnæðis færast í kafla 5.5.

Lán vegna kaupa eða byggingar íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Ef hluti láns er nýttur til annars en öflunar íbúðarhúsnæðis skal
tilgreina hve hátt hlutfall fjárhæðar er til öflunar íbúðarhúsnæðis (reitur 1). Í reiti 5 til 8 skal færa heildarfjárhæðir (án hlutföllunar) en í dálka 9
og 10 skal aðeins færa þann hluta af vaxtagjöldum og eftirstöðvum sem tilheyra öflun íbúðarhúsnæðis.

Í september 2007 tóku Jón og Gunna lán í Xbanka.  Lánið var að fjárhæð kr. 12.825.000, lántöku kostn  aður var 
kr. 325.000 og fengu þau því útborgaðar 12,5 milljónir. Með láninu greiddu þau upp tvö lán sem tek in höfðu verið
til íbúðakaupa, eftirstöðvar samtals að fjárhæð kr. 10 milljónir og bílakaupa lán að fjárhæð kr. 2,5 millj  ónir.

Lántaka hjá Xbanka
Heildarfjárhæð láns + 12.825.000
Lántökukostnaður - 325.000

Útborgað lán alls = 12.500.000

Uppgreidd lán (sem mynduðu rétt til vaxtabóta)
Lánveitandi Eftirstöðvar við uppgreiðslu
Íbúðalánasjóður + 7.151.866
Sparisjóðurinn + 2.848.134 

Uppgreidd lán alls = 10.000.000

Hlutfall
Uppgreidd lán / Útborgað lán = Hlutfall til íbúðarkaupa
10.000.000 / 12.500.000 = 80,00%

Eftirstöðvar nýja lánsins í árslok 2007 voru kr. 13.033.488. Þar af færast 80% af eftirstöðvunum í kafla 5.2 á
framtalinu eða kr. 10.426.790 og afgangurinn eða 20% færast í kafla 5.5 eða kr. 2.606.698.  Vaxtagjöldin eru alls
kr. 475.623 (182.082 - 31.459 + 325.000). Skiptast þau í sömu hlutföllum, þ.e. 80% eða kr. 380.498 færast í kafla
5.2 og 20% eða kr. 95.125 í kafla 5.5.

Dæmi um útreikning á hlutföllun láns

2002

Strandgötu 321

Xbanki 34567 80,00% 20.9.2006 40

182.082 31.459 325.000 3 8 0 4 9 8 1 0 4 2 6 7 9 0

Íbúðalánasjóður 12345 24.1.2002 25

7.551.610 7.271.032 2 8 0 5 7 8 0

Sparisjóðurinn 123321 25.1.2002 25

3.041.400 2.926.704 1 1 4 6 9 6 0

7 7 5 7 7 2 1 0 4 2 6 7 9 0

Xbanki lán 34567 (20,00%) 9 5 1 2 5 2 6 0 6 6 9 8

9 5 1 2 5 2 6 0 6 6 9 8

E N D U R F J Á R M Ö G N U N  L Á N A  V E G N A  Í B Ú Ð A R K A U P A
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Útreikningur opinberra gjalda

Tekjuskattur og útsvar
Vegna millifærslu á persónuafslætti hjá hjónum og sam búð ar -
fólki þarf alltaf að reikna fyrst út gjöld þess sem hefur lægri
tekjur. 

Tekjuskatts- og útsvarsstofn 1) 2.500.000     

Reiknaður tekjuskattur 22,75% +    568.750    
Sjómannaafsláttur 2) -            0     
Persónuafsláttur 3) -   385.800 4)

Tekjuskattur =   182.950 5)

Útsvar - 12,97% af stofni 6) +   324.250     
Persónuafsláttur til greiðslu útsvars -            0 7)

Útsvar til innheimtu =   324.250    

1) Samkvæmt tölulið 2.7 á framtali.
2) Sjómannaafsláttur 2007 var kr. 834 á dag.
3) Persónuafsláttur vegna tekna á árinu 2007 er kr. 385.800.

4) Til viðbótar venjulegum persónuafslætti getur komið millifærður persónu -
afslátt ur frá maka, sbr. 7).

5) Ef reiknaður tekjuskattur er lægri en persónuafsláttur verður tekjuskatturinn
0 en ónýttur afsláttur færist niður í reitinn: Persónuafsláttur til greiðslu útsvars.

6) Útsvar er mismunandi eftir sveitarfélögum.
7) Ónýttur persónuafsláttur gengur til greiðslu útsvars. Sé þá enn ónýttur

afsláttur færast 100% til maka hjá samsköttuðum einstaklingum. Sé enn
eftir ónýttur afsláttur ganga 10/38 af því sem ónýtt er til greiðslu á skatti á
fjármagnstekjur.

Skattur á fjármagnstekjur
Skattur á tekjur samkvæmt 3. kafla framtals er 10%. Af þeim
per  sónuafslætti sem ekki nýtist vegna tekjuskatts eða til greiðslu
út svars ganga 10/38 til greiðslu skatts á fjár magns tekj ur.

Eignarskattur
Eignarskattur hefur verið afnuminn.

Barnabætur og vaxtabætur
Útreikningur er sýndur á bls. 37.
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Greidd leiga – leigjendur  munið að skila greiðslumiða RSK 2.02
Leigutakar skulu greina frá greiddri leigu á greiðslumiða og láta fylgja með skattframtali sínu. 

Greina skal frá hver er viðtakandi greiðsl unnar, fyrir hvað er verið að greiða, leigutímabil og fjárhæð leigu.



Útreikningur vaxtabóta
og barnabóta
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Ú T R E I K N I N G U R  V A X T A B Ó T A  O G  B A R N A B Ó T A

Vaxtabætur
Vaxtagjöld til útreiknings vaxtabóta er sú fjárhæð sem lægst
er af a), b) eða c).
a) Vaxtagjöld samkvæmt reit 87 og/eða 166.
b) 5% af eftirstöðvum skulda samkvæmt reit 41, 45 eða 167.
c) Hámark vaxtagjalda. Hjá einhleypingi kr. 524.469. Hjá ein -
stæðu foreldri kr. 688.517. Hjá hjónum og sambúðarfólki kr.
852.562.

Frá vaxtagjöldum skv. framansögðu dragast 6% af tekju -
stofni* (samanlögðum tekjustofni hjóna). Mismunurinn er
reikn  að ar vaxtabætur, sem geta mest orðið kr. 179.713 hjá
ein  hleyp ingi, kr. 231.125 hjá einstæðu foreldri og kr. 297.194
hjá hjón um. 

* Tekjustofn til útreiknings vaxtabóta er frábrugðinn tekjuskattsstofni að því leyti
að fjármagnstekjur eru meðtaldar. Laun frá alþjóðastofnunum sem ekki eru
skattlögð koma inn í tekjustofn til útreiknings á vaxtabótum.

Dæmi:
Samanlagðar tekjur hjóna 
(fjármagnstekjur meðtaldar) kr. 2.600.000
Skuldir v/íbúðar kr. 4.000.000
Vaxtagjöld skv. reit 87 á framtali kr. 300.000
Í þessu dæmi takmarkast vaxtagjöld við 5% 
af skuldum þar sem sú fjárhæð er lægri
en vaxtagjöld í reit 87 kr. 200.000
Frá dragast 6% af tekjustofni kr. 156.000
Reiknaðar vaxtabætur kr. 44.000
Bæturnar skiptast jafnt á milli hjónanna og verða kr. 22.000
hjá hvoru.

Skerðing vegna eigna:
Reiknaðar vaxtabætur, eins og þær eru hér að ofan (kr.
44.000), skerðast ef eignir að frádregnum skuldum fara yfir
tiltekin mörk og falla niður við mörk sem eru 60% hærri.
Skerðing vegna eigna er sem hér segir:

Skerðing Vaxtabætur 
hefst falla niður

hjá einhleypingi/einst. foreldri kr. 5.273.425 kr. 8.437.480
hjá hjónum/sambúðarfólki kr. 8.437.481 kr. 13.499.970

Ef nettóeign hjónanna í dæminu hér að ofan, allar eignir
að frádregnum öllum skuldum, er kr. 8.500.000, er skerðing
vegna eigna reiknuð þannig:

8.500.000 - 8.437.481 62.519 
= =      1,24%

13.499.970 - 8.437.481 5.062.489

Reiknaðar vaxtabætur voru kr. 44.000
1,24% skerðing v/eigna kr. 546
Reiknaðar vaxtabætur verða kr. 43.454

Bæturnar skiptast jafnt milli hjóna og verða kr. 21.727 hjá hvoru.

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta
Fyrirframgreiðsla vaxtabóta er greidd ársfjórðungslega, fjór -
um mán uðum eftir lok hvers ársfjórðungs. Fyrir fyrsta árs -
fjórð ung 1. ágúst, fyrir annan ársfjórðung 1. nóvember, fyrir
þriðja árs fjórð ung 1. febrúar og fyrir fjórða ársfjórðung 1. maí.
Við ákvörð un fyrir framgreiðslu er miðað við greidda og gjald -

fallna vexti í hverj um ársfjórðungi en þó ekki hærri fjárhæð en
fjórð ung hámarks vaxtagjalda miðað við heilt ár. Skerðing
vegna tekna er áætluð miðað við fjórðung launatekna síðustu
12 mán aða samkvæmt staðgreiðsluskrá og upplýsingar um
eignir samkvæmt síðasta framtali.

Barnabætur
Barnabætur eru að mestu tekjutengdar en ekki eignatengdar.
Þær eru ákvarðaðar samkvæmt skattframtali og greiddar
eftirá. Barna bætur er greiddar með börnum til 18 ára aldurs.
Á árinu 2008 eru greiddar bætur með börnum sem fædd eru
á tíma bilinu 1990-2007. Við ákvörðun barnabóta 2008 er mið -
að við fjöl skyldustöðu eins og hún er í þjóðskrá 31. desember
2007. Þannig fær sá sem hefur barnið hjá sér í árslok 2007
barnabæturnar og skiptir þá ekki máli hvort barnið hafi verið
á framfæri hans allt árið eða hluta úr ári.

Óskertar barnabætur hjóna eru:
Með fyrsta barni kr. 144.116
Með hverju barni umfram eitt kr. 171.545
Viðbót vegna barna yngri en 7 ára* kr. 57.891

Óskertar barnabætur einstæðra foreldra:
Með fyrsta barni kr. 240.034
Með hverju barni umfram eitt kr. 246.227
Viðbót vegna barna yngri en 7 ára* kr. 57.891

* Þessi hluti barnabótanna er ekki tekjutengdur.
Hjá hjónum og sambúðarfólki reiknast skerðing vegna tekna af samanlögðum
tekju  stofni** umfram kr. 2.415.492 og hjá einstæðu foreldri af tekjustofni um fram
kr. 1.207.746. Sé um að ræða eitt barn skerðast barnabætur um 2% af tekj um
um fram þessi mörk, ef börnin eru tvö um 6% og ef börnin eru þrjú eða fleiri um 8%.

** Tekjustofn til útreiknings barnabóta er frábrugðinn tekjuskattsstofni að því
leyti að fjármagnstekjur, aðrar en vaxtatekjur, eru hér meðtaldar. Laun frá al -
þjóða  stofn un um sem ekki eru skattlögð koma inn í tekjustofn til út reiknings
á barnabótum.

Dæmi: Hjón með tvö börn, 5 og 10 ára.
Samanlagður tekjustofn hjóna kr. 2.600.000
Skerðingarmörk vegna tekna kr. 2.415.492
Stofn til skerðingar kr. 184.508

x 6%
Skerðing vegna tekna kr. 11.070
Óskertar barnabætur
144.116 + 171.545 kr. 315.661
Skerðing vegna tekna kr. - 11.070
Viðb. v/ barna yngri en 7 ára kr. 57.891
Barnabætur verða kr. 362.482

Barnabætur skiptast jafnt á milli hjóna og verða kr.
181.241 hjá hvoru. Hjá sambúðarfólki sem á rétt á sam skött -
un reiknast barnabætur alltaf eins og hjá hjónum, hvort sem
þau skila sameiginlegu framtali eða ekki.

Fyrirframgreiðsla barnabóta
Fyrirframgreiðslan nemur 50% af áætluðum barnabótum árs -
ins og greiðist með tveimur jöfnum greiðslum, 1. febrúar og 1.
maí. Við ákvörðun á fyrirframgreiðslu er tekið mið af upp lýs -
ing um úr staðgreiðsluskrá um launatekjur fram fær anda. Við
upp gjör í ágúst er fyrirframgreiðslan dregin frá barna bótum
eins og þær eru ákvarðaðar í álagningu. Eftir stöðvar eru
greidd ar út 1. ágúst og 1. nóvember.



Greiðslu miði 35

Happ drætt is vinn ing ur 10,11, 34

Heið urs laun 10

Heið ursverð laun 10

Heim il is upp bót 10

Hestar 15, 33

Hjól hýsi 7, 15

Hjúskaparstaða 6, 7

Hlífð ar fatn að ur 9

Hlunn indi 8, 9, 10, 13, 18, 30

Hluta bréf 10, 12, 13, 18, 22, 24, 25, 30, 32

Hlutabréfakaup 24

Hluta bréf á und ir verði 24

Hlut deild ar skír teini 12, 25, 26, 32

Hrein eign skv. efna hags reikn ingi 15

Hrein ar tekj ur af at vinnu rekstri 11

Húsaleigubætur 11

Húsaleigustyrkur 9

Hús bréf 17, 22, 32

Hús bygg ing 10, 14, 15, 16, 23

Hús bygg ing ar skýrsla 10, 14, 23

Húsdýr 15, 33

Hús næð is hlunn indi 9, 10, 13

Höf und ar laun 10

Ið gjald í líf eyr is sjóð 8, 9, 11

Inn lausn verð bréfa 12, 26

Inn stæð ur í inn lend um bönk um 12

Inn stæð ur í er lend um bönk um 12, 30

Inn stæð ur og verð bréf barna 12, 18

Íviln un 7, 27

Jöfn un ar hluta bréf 13, 24, 25

Jöfn un ar verð mæti 13, 24, 25

Kaup og sala eigna 7, 22

Kaupauki 9

Kaup höll 12, 25, 32

Kaup leigu í búð ir 13, 16

Kaupréttarsamningar 25

Kaupverð hlutabréfa 13

Kaup þings verð 32

Kær ur 4, 5

Land göngu fé 9

Laun 5, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 30, 31, 37

Laun frá al þjóða stofn un 10, 31, 37

Laun vegna sjó mennsku 7, 20

Launa miði 8, 9

Launatekjur erlendis 30

Lausafjárleiga 13, 30

Lán frá launa greið anda 10

Láns kjara vísi tala 33, 34

E F N I S A T R I Ð A S K R Á

Efnisatriðaskrá

Af borg un af nafn verði 16, 17

Af föll 11, 12, 17, 26

Af gjalds kvað ar verð mæti 14

Af rit fram tals 5

Akst urs dag bók 28

Al menn ar kaup leigu í búð ir 13, 16

Al þjóða stofn un 10, 31, 37

And lát 7, 27

And lát maka 7, 27

Arð ur 12, 18, 30

Arf ur 7

At vinnu leys is bæt ur 10

Ábyrgða sjóð ur launa 9

Álag 3

Álagningarseðill 4, 31

Áritun 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 18

Árit un úr Þjóðskrá 6

Áskrift fjöl miðla 9

Bankainn stæð ur 12, 18, 30

Barna bæt ur 5, 7, 30, 31, 37

Barna líf eyr ir 10, 30

Barns far ar kostn að ur 10

Barns með lög 10, 11

Bát ur 15

Bif reiða hlunn indi 9

Bif reiða kaupa styrk ur 11

Bifreiðalán 15

Bif reið ir 6, 9, 10, 15, 28

Björg un ar laun 10

Búfé til eign ar 33

Bygg ing ar kostn að ur 14, 23

Bygg ing ar vísi tala 33, 34

Bæt ur 6, 10, 11, 18

Börn 4, 6, 18, 29, 37

Dag mæð ur 10, 29

Dag vist un barna 10, 29

Dag pen ing ar 6, 9, 10, 11, 18, 21

Dánarbú 4, 7

Dán ar bæt ur 6, 10, 11

Dval ar- og ferða styrk ir 10, 11

Eft ir laun 9

Eft ir stöðv ar lána 15, 16, 17, 33, 34, 35, 37

Eig in vinna 10, 23

Eign ar halds tími 25

Eign ar skatt ur 3, 36

Eigna tekj ur 7, 18

Eigna tjón 11, 27

Eign færsla 13

Eign ir er lend is 30

Ein kenn is fatn að ur 9

Ein stætt for eldri 6, 37

Elli líf eyr ir 10

End ur hæf ing ar líf eyr ir 10

End ur bæt ur á íbúð ar hús næði - lán 16

Endurfjármögnun lána 16, 17, 35

End ur mennt un ar styrk ir 10

Erlend hlutabréf 12, 13, 18, 30

Erlend lán 16

Er lend verð bréf 12, 30

Er lend ar inn stæð ur 12, 30

Er lend is bú sett ir 4, 30

Far gjalda greiðsl ur 9

Fasteignaleiga 13, 30

Fast eigna mat 10, 13, 14

Fast eign ir 10, 13, 14, 16, 23

Fata hlunn indi 9

Fata pen ing ar 9

Feðra laun 10

Fé lags mála að stoð 10

Fjár magnstekj ur 5, 7, 11, 12, 13, 15, 18,

23, 26, 36, 37

Fjöl skyldu merk ing 5, 6

Flutn ings pen ing ar 9

Fóst ur börn 10, 29

Fram færslu líf eyr ir 10

Fram færsla vanda manna 27

Fram færslu styrk ir 10

Fram tal barns 3, 4, 18

Fram tal hjóna 7

Fram tal para í sam vist 7

Fram tal sam búð ar fólks 7

Frá drátt ur frá eigna tekj um 13

Frá drátt ur v/öku tækja styrks 11, 28

Frá drátt ur v/dag pen inga 11, 21

Frest un sölu hagn að ar 23

Frí ar ferð ir 9

Frí tekju mark barna 18

Fyr ir fram greiðsla vaxta bóta 5, 17, 37

Fæð ing ar styrk ur 10

Fæð is hlunn indi 9, 18

Fæð is pen ing ar 9

Geng is skrán ing 32

Gift ing 7

Gjaf ir 9, 10

Gjald eyr is reikn ing ar 12

Gjald þrot launagreiðanda 9

Greiðslu erf ið leik ar - lán 16

38
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E F N I S A T R I Ð A S K R Á

Lán töku kostn að ur 17

Leið rétt ing ar  á árituðum upplýsingum 5

Leiga á móti leigu 13, 30

Leigulóðir 14

Leigu tekj ur 13

Lista manna laun 10

Líf eyr is greiðsl ur 10

Líf eyr is sjóð ir 8, 9, 10, 11, 18

Lóð ar leiga 14

Maka bæt ur 10

Markaðsbréf 32

Markaðsverðbréf 26

Meðalkaupverð 25

Meðlög 10, 11

Mennt un ar kostn að ur 7

Mennt un ar með lag 11

Miska bæt ur 11

Mót reikn ing ur 13

Mæðra laun 10

Náms menn er lend is 31

Náms styrk ir 10

Nest is pen ing ar 9

Neyslu verðs vísi tala 35

Nið ur fært stofn verð 23, 25

Ol íu styrk ur 11

Orku styrk ur 9

Or lofs hús 10

Ógreidd laun 9

Ómetn ar fast eign ir 14

Ónýtt ur per sónu af slátt ur 37

Peningabréf 32

Pen ing ar 12, 15, 30

Per sónu af slátt ur 7, 37

Rann sókn ar styrk ir 10

Reiðu bréf 32

Reikn að end ur gjald 11, 14, 18, 20

Rekstr arskýrslur 19

Risnu fé 9

Sala hluta bréfa 13, 18, 22, 24, 25, 30

Sala verð bréfa 12, 26

Sam búð ar fólk 4, 5, 6, 7, 10, 31, 37

Sam búð ar slit 7

Sam skött un 4, 5, 6, 7, 31, 36

Sending framtals 4

Sér skatt lagn ing barna 18

Sér stak ur tekju skatt ur 36

Sérstök hlutabréf 22, 25

Síma styrk ur 9

Sjó manna af slátt ur 7, 20, 36

Sjúklingatryggingar 10, 11

Sjúkra dag pen ing ar 10

Skaða bæt ur 11

Um sókn um lækk un 7, 27

Umsýsluþóknun 16

Um önn un ar bæt ur 10

Umönnunarstyrkir 11

Upp greiðsla lána 17

Uppgreiðslugjald 16

Úrvalsbréf 32

Út far ar styrk ir 10, 11

Út reikn ing ur á op in ber um gjöld um 5, 36

Út reikn ing ur á vaxta bót um 37

Út svar 36

Vaxta bæt ur 5, 7, 16, 17, 22, 30, 31, 37

Vaxta gjöld vegna íbúð ar 16, 17, 37

Vaxta gjöld, önn ur 15

Vaxta tekj ur 12, 13, 18, 26, 30, 37

Vefframtal 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 22, 25, 31

Veflyk ill 4, 5, 6, 18, 31

Veik indi - íviln un 27

Verð bréf 7, 12, 13, 18, 26, 30, 32

Verð breyt ing ar stuð ull 13, 25, 32

Verð gildi lána Íbúðalánasjóðs 32

Verð laun 9, 10, 11

Verð tryggð lán 15, 17, 33, 34

Verk falls styrk ir 10

Verk færa pen ing ar 9

Verk taka greiðsl ur 19

Vélsleði 15

Viðbótargögn 4

Við bót ar líf eyr is sparn að ur 8, 11

Vinn ing ar 10, 11, 18, 30, 34

Vinnu fatn að ur 9

Vís inda styrk ir 10

Vist un aldr aðra eða ör yrkja 10, 29

Vist un barna 10, 29

Vist un í heima hús um 10, 29

VÍB 32

Víxl ar 12

Yf ir tek in lán 16, 17, 22

Þing lýs ing ar kostn að ur 17

Þjóðskrárupplýsingar 4

Þjónustusíðan þín á skattur.is 4, 5, 8

Öku tæki 5, 7, 15, 28

Öku tækja styrk ur 9, 11, 28

Ör orku bæt ur 6, 11

Ör orku líf eyr ir 10

Ör orku líf eyr ir v/slysa 10

Ör orku styrk ur 10

Öryggisfatnaður 9

2000 km. regl an 28

Skamm tíma lán 16

Skatta leg heim il is festi 31

Skila frest ur 3

Skiln að ur 7

Skuld ir í árs lok 14, 15, 16, 17, 18, 33, 36

Skuld ir um fram eign ir 15

Skuld ir vegna íbúð ar 16, 17

Slys - íviln un 27

Slysa bæt ur 6

Slysa dag pen ing ar 6, 10

Slysa trygg ing við heim il is störf 6

Spari skír teini rík is sjóðs 12, 32

Stað ar upp bót 10, 31

Stað fest af rit 5

Stað fest sam vist 6, 7

Stað greiðsla 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18,

26, 28

Stað greiðsla skatts á fjár magnstekj ur

12, 13, 15, 26

Starfs mennt un ar sjóðs styrk ir 10

Starfstengd ar greiðsl ur 8, 9, 11, 18, 30

Stofn fjár bréf spari sjóða 13, 24

Stofn sjóð ur 12, 13

Stofn un hjú skap ar 7

Stuðn ings fjöl skyld ur 10, 29

Styrk ir og styrkt ar fé 9, 10, 11, 18

Styrk ir til kaupa á sér fæði 11

Styrk ir til sjálf boða liða við lyfja til raun ir 10

Styrk ir til tækja kaupa fatl aðra 11

Styrk ir úr hús frið un ar sjóði 11

Sum ar bú stað ir 10, 22, 23

Sum ar dvöl barna 29

Söfn un ar trygg ing ar 12, 13

Sölu hagn að ur 12, 13, 22, 23, 24, 25, 30

Sölu hagn að ur hluta bréfa 13, 22, 24, 25

Sölu hagn að ur íbúð ar hús næð is 22, 23

Sölu hagn að ur lausa fjár 22

Sölu tap 22, 24

Tak mörk uð skatt skylda 30

Talið fram á vefnum 4

Tap að ar fjár magns kröf ur 13

Tap að ar kröf ur 27

Tekj ur barna 18

Tekj ur er lend is 11, 30, 31

Tekju skatt ur - útreikningur 5, 36

Tekju trygg ing 10

Tjald vagn 15

Trygg ing ar 9

Tryggingastofnun - greiðslur 10

Tví skött un ar samn ing ar 30

Tæki fær is gjaf ir 9, 10

Tölv ur 9, 11
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þúsem 

um skatta ...
þarft að vita

Allt

... finnur þú á

rsk.is

• barnabætur

• bifreiðahlunnindi

• dagpeninga
• söluhagnað

• lífeyrisiðgjöld

• rafræn skil

• staðgreiðslu

• vaxtabætur

• virðisaukaskatt

• ökutækjastyrk




