
VSK nr.

Skatturinn

Kennitala - nafn - heimili - póststöð rekstraraðila

Uppgjörstímabil Skiladagur Skilamáti

VSK nr.

Skatturinn   

Kennitala - nafn - heimili - póststöð rekstraraðila

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

Uppgjörstímabil Skiladagur

Vika

Vika Skilamáti

Sveitarfélag

Dagsetning Undirskrift

Virðisaukaskattur - Bráðabirgðaskýrsla fiskvinnslufyrirtækis
Eintak Skattsins

Kr.
Keypt hráefni
til fiskvinnslu
tilgreint án
virðisauka-
skatts

Frá eigin
útgerð

Frá utanað-
komandi aðila

Innskattur

Leiðrétting innskatts vegna
endursölu hráefnis

Inneign (C-D)

RSK 10.06   17-8-2020

A

B

C

D

E

Vinsamlega færið allar fjárhæðir í heilum krónum.

Uppgjörstímabil bráðabirgðaskýrslu er ein vika (mánu dag ur til sunnudags) 
og tekur til innkaupa á hráefni í þeirri viku. Rekstraraðili á að senda allar 
bráðabirgða skýrsl ur til Skattsins þótt ekki sé krafist endur greiðslu .

Virðisaukaskattur - Bráðabirgðaskýrsla fiskvinnslufyrirtækis
Eintak rekstraraðila

Kr.
Keypt hráefni
til fiskvinnslu
tilgreint án
virðisauka-
skatts

Frá eigin
útgerð

Frá utanað-
komandi aðila

Innskattur

Leiðrétting innskatts vegna
endursölu hráefnis

Inneign (C-D)

A

B

C

D

E

Vinsamlega færið allar fjárhæðir í heilum krónum.

Uppgjörstímabil bráðabirgðaskýrslu er ein vika (mánu dag ur til sunnudags) 
og tekur til innkaupa á hráefni í þeirri viku. Rekstraraðili á að senda allar 
bráðabirgða skýrsl ur til Skattsins þótt ekki sé krafist endur greiðslu .

Á skýrslu þessa má fiskvinnslufyrirtæki aðeins færa þann innskatt sem kemur fram á reikningum seljanda hrá-
efnis til fiskvinnslu (eða afreikningum kaupanda). Ann an innskatt skal færa á almenna virð isauka skatts skýrslu 
fyrirtækis ins, RSK 10.01.

Leiðbeiningar um útfyllingu

A og B Aðgreina skal innkaupin eftir því hvort keypt er frá þriðja aðila eða frá eigin útgerð (milli velta frá 
út gerð til fiskvinnslu).

       C Hér skal færa innskatt af liðum A og B.

       D Hér skal færa leiðréttingu á innskatti sem áður hefur verið krafist endurgreiðslu á, t.d. ef hluti af  
hrá efn is innkaupum á ákveðnu tíma  bili er seldur öðrum aðila vegna þess að ekki var unnt að vinna 
aflann. Ef ekkert hrá efni er keypt inn í þeirri viku sem endur selt er má leiðrétting fara fram þegar 
næst er krafist endurgreiðslu.

       E Hér er færð inneign rekstraraðila á tímabilinu.

Til þess að skil teljist fullnægjandi verður eintak Skattsins að vera útfyllt. 

Sé ósamræmi milli eintaks Skattsins og eintaks rekstraraðila þá gildir  
eintak Skattsins, enda hefur það verið staðfest með undirritun.


