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Gistináttaskattsskýrsla
Leiðrétting gistináttaskatts

Rétt skýrsla skv. bókhaldi

Einingar Einingar Einingar

Skv. áður sendri
skýrslu/áætlun Mismunur

A Hús, t.d. orlofshús eða íbúðir

B Herbergi, t.d. á hótelum eða gistiheimilum

C Tjaldstæði og stæði fyrir húsbíla o.þ.h.

D Stök rúm/svefnpokapláss

E Annað, hvað?

F Samtals

G Álagning (F * 300 kr.)

H Álag á vangreiddan gistináttaskatt

I Samtals (G + H)

Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og er í fullu samræmi við fyrirliggjandi gögn.

Dagsetning Undirskrift

Nafn Kennitala VSK-númer

Heimili Póstnúmer og póststöð

Netfang

Leiðbeiningar

Skýrsla þessi er einungis til leiðréttingar á fyrra uppgjörstímabili, hvort sem 
er vegna áætlunar eða leiðréttingar á fyrri skilum. Færa skal á skýrsluna 
greinargerð yfir seldar gistieiningar. Ef um aðra tegund gistiaðstöðu er að 
ræða en upp eru taldar undir tegund gistieiningar skulu gistináttaeiningar 
færðar í reit E og tegund gistináttaeiningar tilgreind.

Gistináttaskattur nemur kr. 300 á hverja selda gistináttaeiningu. 

Álag er 1% af þeirri fjárhæð, sem vangreidd er, fyrir hvern byrjaðan dag 
eftir gjalddaga, þó ekki hærri en 10%. Þannig ber að reikna álag á van-
greiddan gistináttaskatt sem skilað er 10 dögum eftir gjalddaga eða síðar, 
en sé greitt 5 dögum eftir gjalddaga þá reiknast 5% álag á vangreiddan 
gistináttaskatt o.s.frv. Sé gistináttaskattur ekki greiddur innan mánaðar frá 
gjalddaga skal greiða dráttarvexti af því sem gjaldfallið er.

Til þess að skil teljist fullnægjandi þarf eintak ríkisskattstjóra að vera útfyllt.

Ríkisskattstjóri 
Laugavegi 166
105 Reykjavík

Eintak ríkisskattstjóra

Leiðrétting gistináttaskatts fyrir uppgjörstímabilið:

I Tegund gistieiningar:

II Álagning:

Tímabil Ár SkilamátiGjalddagi

Greiðandi

Kr. Kr. Kr.
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