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Framtal vegna jöfnunargjalds
alþjónustu 2006

Framtalið berist

Kennitala
Sveitarfélag lögheimilis

Nafn - póstfang

Öllum aðilum sem höfðu með höndum starfsemi sem
gjaldskyld er til jöfnunargjalds alþjónustu á árinu 2005,
skv. lögum nr. 81/2003 með síðari breytingum, ber að
skila þessu framtali.
Skilafrestur er hinn sami og skilafrestur skattframtals.

Gjaldstofn jöfnunargjalds alþjónustu
Stofn til álagningar er rekstrartekjur sem aðili hefur af gjaldskyldri starfsemi hér á landi árið 2005 skv. 22. gr. laga nr. 81/2003.
Tekjur

Heildartekjur ársins (einnig velta undanþegin virðisaukaskatti)
Bókfærð velta af starfrækslu almenns fjarskiptanets og/eða talsímaþjónustu

Athugasemdir framteljanda

Úr lögum um fjarskipti nr. 81/2003:
22. gr. Jöfnunargjald.
Til að standa straum af greiðslu fjárframlaga samkvæmt þessum kafla skal innheimta jöfnunargjald sem rennur í jöfnunarsjóð í vörslu Póstog fjarskiptastofnunar.
Skal jöfnunargjaldið lagt á fjarskiptafyrirtæki sem starfrækja fjarskiptanet eða þjónustu í hlutfalli við bókfærða veltu þessarar starfsemi. Með
bókfærðri veltu er átt við rekstrartekjur sem fjarskiptafyrirtæki hefur af umræddri starfsemi hér á landi.
Jöfnunargjald samkvæmt lögum þessum skal nema 0,12% af bókfærðri veltu skv. 2. mgr. Skal fjárþörf vegna alþjónustu endurskoðuð árlega
af Póst- og fjarskiptastofnun og niðurstaða þeirrar endurskoðunar ásamt tillögu um breytt gjaldhlutfall, ef þörf þykir, lögð fyrir samgönguráðherra.
Verði útgjöld hærri en nemur jöfnunargjöldum á árinu skal gjaldfæra þann mismun á skuldbindingar næsta árs. Verði fjárhæð jöfnunargjalda
hærri en nemur útgjöldum á gjaldárinu skal afgangur fluttur til næsta árs.
Jöfnunargjald má draga frá tekjum greiðanda á því rekstrarári þegar stofn þess myndaðist.
Um álagningu og innheimtu, þ.m.t. fyrirframgreiðslu, jöfnunargjalds fer samkvæmt ákvæðum VIII.XIV. kafla laga nr. 90/2003, en varðandi
viðurlög er sérstaklega vísað til XII. kafla þeirra laga.
Póst- og fjarskiptastofnun skal árlega birta upplýsingar um útreikning kostnaðar vegna alþjónustukvaða, sundurliðaðan lista yfir einstakar
greiðslur fyrirtækja í jöfnunarsjóð og greinargerð um þann ávinning sem stofnunin telur að fjarskiptafyrirtæki sem veita alþjónustu hafi haft.
Samgönguráðherra setur í reglugerð um alþjónustu nánari fyrirmæli um fjárframlög og jöfnunargjöld í fjarskiptaþjónustu, þar á meðal um
útreikning á kostnaði við að reka almenn fjarskiptanet eða veita almenna fjarskiptaþjónustu og um útreikning rekstrartaps.

Undirritaður staðfestir að framtal þetta er gert eftir bestu vitund og er í fullu samræmi við fyrirliggjandi gögn.
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Textíliðnaður.
Fataiðnaður; sútun og litun loðskinna.
Leðuriðnaður.
Trjáiðnaður.
Pappírsiðnaður.
Útgáfustarfsemi og prentiðnaður. Þó ekki 22.31, fjölföldun hljóðritaðs
efnis, og 22.32, fjölföldun myndefnis.
Framleiðsla á koxi, olíuvörum og kjarnorkueldsneyti.
Efnaiðnaður.
Gúmmí- og plastvöruframleiðsla.
Gler-, leir- og steinefnaiðnaður.
Framleiðsla málma.
Málmsmíði og viðgerðir.
Vélsmíði og vélaviðgerðir.
Framleiðsla á skrifstofuvélum og tölvum.
Framleiðsla og viðgerðir annarra ótalinna rafmagnsvéla og tækja.
Framleiðsla og viðgerðir fjarskiptabúnaðar og tækja.

B) Úr lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt með áorðnum
breytingum
11. gr.
Til skattskyldrar veltu skráðs aðila telst öll sala eða afhending vöru og
verðmæta gegn greiðslu, svo og seld vinna og þjónusta. Hér með telst andvirði
vöru eða skattskyldrar þjónustu sem fyrirtæki selur eða framleiðir og eigandi
tekur út til eigin nota. Til skattskyldrar veltu telst einnig andvirði skattskyldrar
vöru og þjónustu sem fyrirtæki notar í öðrum tilgangi en varðar sölu þess á
skattskyldum vörum og þjónustu eða í tilgangi er varðar atriði sem rakin eru
í 3. mgr. 16. gr.
Til skattskyldrar veltu telst sala eða afhending á vöru sem seld er í umsýslu- eða umboðssölu.
Til skattskyldrar veltu telst sala eða afhending á vélum, tækjum og öðrum
rekstrarfjármunum. Sama gildir um vörubirgðir, vélar, tæki og aðra rekstrarfjármuni þegar fyrirtæki tilkynnir sig út af skrá, sbr. 1. mgr. 5. gr.

12. gr.
Til skattskyldrar veltu telst ekki:
1. Vara sem seld er úr landi, svo og vinna og þjónusta sem veitt er erlendis.
Fjarskiptaþjónusta telst ekki vera veitt erlendis ef kaupandi hefur annaðhvort búsetu eða starfsstöð hér á landi.
2. Vöruflutningar milli landa og vöruflutningar innan lands þegar flutt er beint
til eða frá landinu.
3. Vinna við vöru á kostnað erlends aðila þegar fyrirtækið, sem annast
vinnuna, flytur vöruna út að vinnu lokinni, svo og gerð og mótun vöru á
kostnað erlends aðila þegar framleiða á vöruna erlendis.
4. Hönnun, skipulagning, áætlanagerð og önnur sambærileg vinna er varðar
byggingar og aðrar fasteignir á erlendri grund.
5. Vistir, eldsneyti, tæki og annar búnaður sem afhentur er til nota um borð í
millilandaförum, svo og sú þjónusta sem veitt er slíkum förum. Undanþága
þessi nær þó ekki til skemmtibáta og einkaloftfara.
6. Sala og útleiga loftfara og skipa. Undanþága þessi nær þó ekki til skipa
sem eru undir 6 metrum að lengd, skemmtibáta eða einkaloftfara.
7. Skipasmíði og viðgerðar- og viðhaldsvinna við skip og loftför og fastan
útbúnað þeirra, svo og efni og vörur sem það fyrirtæki, sem annast viðgerðina, notar og lætur af hendi við þá vinnu. Undanþága þessi nær þó ekki
til skipa sem eru undir 6 metrum að lengd, skemmtibáta eða einkaloftfara.
8. Samningsbundnar greiðslur úr ríkissjóði vegna mjólkurframleiðslu og
sauðfjárframleiðslu.
9. Þjónusta sem veitt er erlendum fiskiskipum vegna löndunar eða sölu afla
hér á landi.
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Framleiðsla og viðhald á lækningatækjum, mæli- og
rannsóknartækjum, úrum o.fl.
34
Framleiðsla vélknúinna ökutækja annarra en vélhjóla.
35
Framleiðsla annarra farartækja.
36
Húsgagnaiðnaður, skartgripasmíði, hljóðfærasmíði, sportvörugerð,
leikfangagerð og annar ótalinn iðnaður.
37
Endurvinnsla.
45
Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð.
Úr 50 Sala, viðhald og viðgerðir á bílum o.fl.; bensínstöðvar:
50.2 Bílaviðgerðir og viðhald; hjólbarðaviðgerðir.
52.7 Viðgerðir á hlutum til einkanota og heimilisnota.
72
Tölvur og tölvuþjónusta.
Úr 74 Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta:
74.81 Ljósmyndaþjónusta.
Úr 93 Önnur persónuleg þjónustustarfsemi:
93.02 Hárgreiðslu- og snyrtistofur.

10. Sala á þjónustu til aðila sem hvorki hafa búsetu né starfsstöð hér á landi,
enda sé þjónustan nýtt að öllu leyti erlendis. Skattskyld þjónusta, sem veitt
er í tengslum við menningarstarfsemi, listastarfsemi, íþróttastarfsemi,
kennslustarfsemi og aðra hliðstæða starfsemi sem fram fer hér á landi og
er undanþegin skattskyldu skv. 3. mgr. 2. gr. laganna, telst ávallt nýtt hér.
Jafnframt er sala á þjónustu til aðila sem hvorki hafa búsetu né starfsstöð
hér á landi undanþegin skattskyldri veltu þó að þjónustan sé ekki nýtt að
öllu leyti erlendis ef kaupandi gæti, væri starfsemi hans skráningarskyld
hér á landi, talið virðisaukaskatt vegna kaupa þjónustunnar til innskatts,
sbr. 15. og 16. gr. Eftirtalin þjónusta fellur undir þennan tölulið:
a. framsal á höfundarrétti, rétti til einkaleyfis, vörumerkis og hönnunar, svo
og framsal annarra sambærilegra réttinda,
b. auglýsingaþjónusta,
c. ráðgjafarþjónusta, verkfræðiþjónusta, lögfræðiþjónusta, þjónusta endurskoðenda og önnur sambærileg sérfræðiþjónusta, þó ekki vinna við eða
þjónusta sem varðar lausafjármuni eða fasteignir hér á landi,
d. tölvuþjónusta, önnur gagnavinnsla og upplýsingamiðlun,
e. kvaðir og skyldur varðandi atvinnu- eða framleiðslustarfsemi eða hagnýtingu réttinda sem kveðið er á um í þessum tölulið,
f. atvinnumiðlun,
g. leiga lausafjármuna, þó ekki neins konar flutningatækja,
h. þjónusta milligöngumanna sem fram koma í nafni annars og fyrir reikning
annars að því er varðar sölu eða afhendingu þjónustu sem um ræðir í
þessum tölulið,
i. fjarskiptaþjónusta.
11. Þjónusta sem felst í endurgreiðslu á virðisaukaskatti til aðila búsettra
erlendis.
Fjármálaráðherra getur í reglugerð sett nánari skilyrði fyrir undanþágum skv.
1. mgr.
Til skattskyldrar veltu telst ekki sala á vörum sem keyptar hafa verið eða
notaðar í þeim tilgangi eingöngu er um ræðir í 3. mgr. 16. gr.
Eignayfirfærslu vörubirgða, véla og annarra rekstrarfjármuna má ekki telja til
skattskyldrar veltu þegar yfirfærslan á sér stað í sambandi við eigendaskipti
á fyrirtæki eða hluta þess og hinn nýi eigandi hefur með höndum skráðan eða
skráningarskyldan rekstur samkvæmt lögum þessum. Við slíka sölu skal
seljandi tilkynna skattyfirvöldum um eigendaskipti og söluandvirði eigi síðar
en átta dögum eftir að eignayfirfærsla fór fram.

