Virðisaukaskattsskýrsla
VSK nr.

Uppgjörstímabil

Gjalddagi

Skilamáti

Sveitarfélag

Skattstjóri

Kr.

A Skattskyld velta
án VSK í 24,5% þrepi
B Skattskyld velta
án VSK í 7% þrepi

C Undanþegin velta,
svo sem útflutningur

Kennitala - nafn - heimili - póststöð rekstraraðila

D Útskattur

E Innskattur

F Álagning (D-E)
Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og er í fullu
samræmi við fyrirliggjandi gögn.

G Álag á vangreiddan
virðisaukaskatt
H

Dagsetning

Til greiðslu
Inneign

Undirskrift

Til þess að skil teljist fullnægjandi verður eintak skattstjóra að vera útfyllt.
RSK 10.01

www. rsk.is/vefskil

Virðisaukaskatt skal greiða hjá innheimtumönnum ríkissjóðs eða í bönkum og sparisjóðum. Skýrsla skal
fylgja greiðslu. Núllskýrslum má skila á sömu stöðum.
Inneignarskýrslur skal alltaf senda beint til skattstjóra.

Eintak skattstjóra

| 0703 | LITLAPRENT | 100.000

(F+G)

Virðisaukaskatt skal greiða hjá innheimtumönnum ríkissjóðs eða í bönkum og sparisjóðum. Skýrsla skal
fylgja greiðslu. Núllskýrslum má skila á sömu stöðum.
Inneignarskýrslur skal alltaf senda beint til skattstjóra.

Virðisaukaskattsskýrsla

VSK nr.

Uppgjörstímabil

Gjalddagi

Skilamáti

Sveitarfélag

Skattstjóri

Eintak greiðanda
Kr.

A Skattskyld velta
án VSK í 24,5% þrepi
B Skattskyld velta
án VSK í 7% þrepi

C Undanþegin velta,
svo sem útflutningur

Kennitala - nafn - heimili - póststöð rekstraraðila

D Útskattur

E Innskattur

F Álagning (D-E)
Sé ósamræmi milli eintaks skattstjóra og eintaks greiðanda þá gildir
eintak skattstjóra, enda hefur það verið staðfest með undirritun.

RSK 10.01

G Álag á vangreiddan
virðisaukaskatt
H

Til greiðslu
Inneign

Kynntu þér rafræn skil á www.rsk.is/vefskil
Tilvísunarnúmer

Seðilnúmer

FI

(F+G)

Stofnun-Hb

Reikn.nr.

Upphæð kr.

Áritun úr gjaldkeravél jafngildir greiðslustimpli gjaldkera

Greiðsla á virðisaukaskatti
VSK nr.

Uppgjörstímabil

Gjalddagi

Skilamáti

Skattstjóri

GÍRÓ-SEÐILL
Eintak gjaldkera
Kr.

Fjárhæð úr reit H

Aðeins er hægt að nota þennan gíróseðil fyrir það uppgjörstímabil sem á hann hefur verið ritað. Áritun má ekki breyta.

Kennitala - nafn - heimili - póststöð rekstraraðila

Virðisaukaskatt skal greiða hjá innheimtumönnum ríkissjóðs
eða í bönkum og sparisjóðum. Skýrsla skal fylgja greiðslu.
Núllskýrslum má skila á sömu stöðum. Inneignarskýrslur skal
alltaf senda beint til skattstjóra.
Eintak skattstjóra verður að vera útfyllt, annars má búast
við áætlun.
RSK 10.01

Tilvísunarnúmer

Seðilnúmer

FI

HÉR FYRIR NEÐAN MÁ HVORKI SKRIFA NÉ STIMPLA

Stofnun-Hb

Reikn.nr.

Upphæð kr.

