
Fengnir dagpeningar vegna ferða innanlands kr.

Frádráttur vegna dagpeninga innanlands

Dagpeningar
Fylgiskjal með skattframtali 2007

Framteljandi

Heildarfjárhæð dagpeninga 2006, sem færa skal í lið 2.2 á skattframtali

Í töflunni hér að ofan kemur fram mat fjármálaráðherra á leyfilegum
frá  drætti frá greiddum dagpeningum vegna ferða launþega innan -
lands á vegum launagreiðanda á árinu 2006.
Nauð synlegt er að fram komi fjöldi sólar hringa, gisti  nátta, heilla  daga
og hálfra, sem greitt var fyrir hverju sinni.
Heildarfjárhæð greiddra dagpeninga skal færa sem tekjur í lið 2.2 á
fram tali. Sem frádrátt frá fengnum dagpeningum skal færa leyfi legan

Skýringar varðandi dagpeninga innanlands

frádrátt samkvæmt skattmati fjármálaráðherra, sem birt er hér að
framan, í lið 2.6 á framtali, þó aldrei hærri fjárhæð en fengn um dag  -
peningum nemur. Taka ber tillit til þess að hafi launa maður fengið
greidda  dagpeninga í meira en 30 daga samfellt skal lækka leyfi leg -
an frádrátt um kr. 1.000 fyrir hvern dag umfram 30 daga. Sé um að
ræða greiðslur fyrir fæði í hálfan dag, lækkar leyfilegur frá drátt ur um
kr. 500.

Nafn

Heimili

Janúar – maí

Gisting og fæði

Gisting

Heilsdagsfæði

Hálfsdagsfæði

Júní - október

Gisting og fæði

Gisting

Heilsdagsfæði

Hálfsdagsfæði

Nóvember - desember

Gisting og fæði

Gisting

Heilsdagsfæði

Hálfsdagsfæði

Lækkun vegna samfelldrar dvalar umfram 30 daga

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

Fyrir hvað er greitt/fjöldi daga Leyfilegur frádráttur

Fjöldi sólarhringa 14.300

Fjöldi gistinátta 8.300

Dagafjöldi 6.000

Fjöldi hálfra daga 3.000

Fyrir hvað er greitt/fjöldi daga Leyfilegur frádráttur

Fjöldi sólarhringa 17.500

Fjöldi gistinátta 11.500

Dagafjöldi 6.000

Fjöldi hálfra daga 3.000

Fyrir hvað er greitt/fjöldi daga Leyfilegur frádráttur

Fjöldi sólarhringa 15.100

Fjöldi gistinátta 8.700

Dagafjöldi 6.400

Fjöldi hálfra daga 3.200
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Upplýsingar um dagpeninga erlendis

Skýringar varðandi dagpeninga erlendis

Tímabil sem
greitt er fyrir

Fjöldi
ferðadaga

Dvalarstaður
erlendis

Dagpeningar
í ísl. kr.

Frádráttur
í ísl. kr.

Mat fjármálaráðherra á leyfilegum frádrætti frá greiddum dagpeningum vegna ferða launþega
erlendis á vegum launagreið anda hans var sem hér segir á árinu 2006:

1 2 3 4 5

Almennir dagpeningar:
Janúar – nóvember Gisting Annað
London, New York borg, 
Washington DC og Tókýó 145 110

Annars staðar 110 100

Desember Gisting Annað
Mexikóborg, New York borg, 
Washington DC og Tókýó
Aþena, Dublin, Hong Kong, 170 113

Istanbúl, London, Lúxemborg, 
Moskva, Seúl, Singapúr 149 100

Amsterdam, Barselóna, Brussel, 
Genf, Kaupmannahöfn, Osló, 
París, Stokkhólmur 136 90
Annars staðar 117 78

Dagpeningar vegna þjálfunar náms eða eftirlitsstarfa:
Gisting Annað

London, New York borg,
Washington DC og Tokyo 93 70

Annars staðar 70 64

Desember Gisting Annað
Mexikóborg, New York borg, 
Washington DC og Tókýó 109 72

Aþena, Dublin, Hong Kong, 
Istanbúl, London, Lúxemborg, 
Moskva, Seúl, Singapúr 96 64

Amsterdam, Barselóna, Brussel, 
Genf, Kaupmannahöfn, Osló, 
París, Stokkhólmur 87 58

Annars staðar 75 50

Mat fjármálaráðherra á leyfilegum frádrætti frá greiddum dagpeningum
vegna ferða launþega erlendis á vegum launagreiðanda hans miðast við
SDR reiknieiningar. Gengi má finna á www.sedlabanki.is.

Í dálka 4 og 5 skal færa dagpeningana í íslenskum krónum og skal
miða við sölugengi í lok ferðar. Hafi gisting launþega verið greidd sam -
kvæmt reikningi er honum einungis heimilt að draga fjárhæð sam svar andi
“Annað” frá fengnum dagpeningum. Samtölu úr dálki 4 skal færa í lið 2.2
á framtali (reit 23) og samtölu úr dálki 5 í lið 2.6  á framtali (reit 33).
Frádráttur má aldrei vera hærri en fengnum dagpeningum nemur. 

Sé dvalið skemur en 3 vikur á sama stað er heimilt að draga frá
óskerta almenna dagpeninga. Sé dvalið 3 vikur eða lengur á sama stað er
heimilt draga frá óskerta almenna dagpeninga fyrstu vikuna en síðan
þjálf unar-, náms- eða eftirlitsdagpeninga. Fari dvöl erlendis vegna þjálf -
unar, náms eða eftirlitsstarfa fram úr 3 mánuðum skal frádráttur vegna
þjálf unar-, náms- og eftirlitsdagpeninga lækka um fjórðung þann tíma
sem dvalið er lengur en 3 mánuði.

Hafi starfsmaður fengið greidda dagpeninga fyrir samtals 30 daga
eða fleiri á árinu 2006 skulu viðmiðunarfjárhæðir hér að framan lækka um
1.000 kr. fyrir hvern dag sem dagpeningagreiðslur fara fram yfir 30 daga
samfellt. Gildir það bæði varðandi almenna dagpeninga erlendis, dag -
pen inga vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa

Frádrátt vegna dagpeninga erlendis skal færa í lið 2.6 á framtali = =


