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Leiðbeiningar um útfylling eyðublaðsins
Á eyðublaði þessu skal gera grein fyrir innskatti sem heim-
ilt er að leiðrétta til hækkunar vegna öflunar eigna sem 
tilgreindar eru í 1. og 2. tölul. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar nr. 
192/1993, um innskatt, sbr. reglugerð nr. 1237/2015, verði 
breyting á forsendu fyrir færslu innskatts skv. 2. mgr. 13. gr. 
sömu reglugerðar. 

Heimild
Heimild til leiðréttingar skv. framangreindu tekur til 
virðisauka skatts vegna öflunar eftirtalinna eigna, sbr. 1. og 
2. tölul. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar nr. 192/1993:

Lausafjármuna, svo sem farartækja, véla, tækja, áhalda og 
innréttinga sem rýrna að verðmæti við eðlilega notkun eða 
aldur, enda nemi kaupverð (stofnverð) einstakrar eignar eða 
eignasamstæðu a.m.k. 250.000 kr. (án virðisaukaskatts). 
Heimildin tekur þó ekki til fólksbifreiða nema þær séu 
jafnframt skráðar sem torfærubifreiðar og notaðar til virðis-
aukaskattsskyldra fólksflutninga að öllu leyti. 

Mannvirkja, svo sem verslunar-, skrifstofu-, verksmiðju-, 
verkstæðis- og vörugeymslubygginga, gisti- og veitinga-
húsa, útihúsa og ræktunar á bújörðum, gróðurhúsa, 
bryggja, dráttarbrauta, tanka, borhola, raflína og lagna-
mannvirkja. Heimildin tekur til virðisaukaskatts af efni, 
vinnu, tækjanotkun o.fl. sem skylt er að eignfæra á framtali 
vegna nýbygg ingar, endurbyggingar, endurbóta, breyt-
inga, viðgerða og viðhalds mannvirkja, enda sé samtals 
verðmæti þessara framkvæmda a.m.k. 500.000 kr. (án 
virðisaukaskatts).

Forsendubreyting innskatts
Það telst breyting á forsendu fyrir færslu innskatts skv. 2. 
mgr. 13. gr. reglugerðar nr. 192/1993 þegar skattaðili naut 
einskis eða hlutfallslegs innskattsréttar þegar eign var keypt 
eða þegar verk var unnið, en eignin er síðar tekin til ann-
arrar notkunar þar sem skattaðila ber meiri innskattsréttur. 
Það telst einnig breyting á forsendu ef eignar var aflað fyrir 
starfsemi sem er undanþegin virðisaukaskatti við öflun 
eignarinnar en er síðar felld undir skattskyldusvið virðisauka-
skatts með lögum, enda þótt ekki sé um breytta notkun 
eignarinnar að ræða.

1. Heiti eða tegund eignar
Tegund eignar: Hér skal tilgreina heiti eða tegund  eignar. Ef 
heiti eða tegund eignar eða eignaflokks ber það ekki með 
sér til hvers eignin er notuð skal tilgreina hver  notkunin er 

svo að séð verði undir hvaða fyrningarflokk eignin fellur. 
Nafn fasteignar, ef metin er, skal tilgreint á sama hátt og í 
fasteignamatsskrá en ella samkvæmt byggingarsamþykkt 
eða byggingarleyfi. Götuheiti og húsnúmer skal tilgreint 
þar sem það á við. Þegar um fleiri en eitt útihús á bújörð 
er að ræða, er nóg að tilgreina nafn jarðarinnar í fyrstu 
línu. Tilgreina skal til hvers fasteign er notuð, þannig að 
séð verði undir hvaða fyrningarflokk hún fellur samkvæmt 
reglugerðinni, t.d. verslunarbygging, verksmiðjubygging, 
veitingahús, dráttarbraut, gróðurhús o.s.frv., eða enn 
nánar eftir því sem við á, t.d. ef um útihús á bújörð er að 
ræða, þá fjós, hlaða, fjárhús o.s.frv.

2. Auðkenni eignar
Hér skal færa auðkennisnúmer eignar, sem aðgreinir hana 
frá öðrum eignum. Auðkenni eignar er níu tölustafir. Fyrstu 
tveir stafirnir sýna kaupár, næstu tveir sýna fyrningarflokk, 
þá standa tveir fyrir tegund eignar (sbr. töfluna Tegundar-
flokkun eigna hér á síðunni) og síðustu þrír stafirnir eru 
raðnúmer, þar sem fyrsta eign ákveðinnar tegundar sem 
keypt er á árinu fær númerið 001, næsta eign sömu  tegundar 
fær númerið 002 o.s.frv. 
Dæmi: Fyrsta tölvan sem keypt var á árinu 2015 (fyrningar
flokkur 4 tegund 51) fær auð kennið 150451001. Hafi 
viðkomandi eign þegar auðkenni í eignaskrá skal færa það 
númer inn í reitinn. 

3. Fastanúmer í fasteignaskrá
Ef um fasteign er að ræða skal færa inn fastanúmer hennar 
samkvæmt fasteignaskrá Íslands.

4. Götuheiti og póstnúmer
Færa skal heiti þeirrar götu sem fasteignin er staðsett við, 
viðkomandi húsnúmer og póstfang.

5. Fastanúmer í ökutækjaskrá
Ef um ökutæki er að ræða skal færa inn fastanúmer þess 
samkvæmt ökutækjaskrá Samgöngustofu. 

6. Tegund ökutækis 
Hér skal tilgreina ökutækjaflokk ökutækis eins og hann er 
skráður í ökutækjaskrá Samgöngustofu. 

7. Kaupár og mánuður
Hér skal tilgreina hvaða ár og mánuð eignin var keypt.  

8. Kaupverð með virðisauka
Hér skal tilgreina heildarkaupverð eignar. 

9. Heildarfjárhæð virðisaukaskatts
Hafi virðisaukaskattur verið innheimtur af kaupverði skal 
tilgreina fjárhæð hans hér. 

10. Áður endurgreiddur virðisaukaskattur
Hafi virðisaukaskattur verið endurgreiddur af kaupverði 
hópbifreiða skal tilgreina fjárhæð endurgreiðslu. sbr. 
reglugerð nr. 686/2005, um tímabundna endurgreiðslu 2/3 
hluta virðisaukaskatts vegna kaupa eða leigu hópbifreiða, 
en heimild til leiðréttingar tekur í til 1/3 hluta virðisaukaskatts 
af kaupverði bifreiðarinnar. 

11. Byggingarvístala kaupverð 
Hér skal tilgreina byggingarvísitölu eins og hún var við lok 
þess yfirstandandi tveggja mánaða uppgjörstímabils virðis-
aukaskatts þegar eignarinnar var aflað.

12. Byggingarvísitala við forsendubreytingar
Hér skal tilgreina byggingarvísitölu eins og hún var við lok 
þess uppgjörstímabils virðisaukaskatts þegar að breyting 
varð á forsendum fyrir innsköttun. Finna má upplýsingar um 
byggingavísitölu á hagstofa.is.

13. Framreiknuð leiðrétting
Hér skal tilgreina fjárhæð framreiknaðrar leiðréttingar. Virðis-
aukaskattur af öflun framangreindra eigna er uppreiknaður 
samkvæmt byggingarvísitölu eins og hún var við lok þess 
yfirstandandi tveggja mánaða uppgjörstímabils virðisauka-
skatts þegar eignarinnar var aflað  og byggingarvísitölu í lok 
þess uppgjörstímabils virðisaukaskatts þegar að breyting 
varð á forsendum fyrir innsköttun.
Dæmi. Hafi eign verið keypt í maí 2014 skal innskattur 
af kaupverði vera framreiknaður með byggingarvísitölu 
júnímánaðar 2014 (byggingarvísitala í lok uppgjörstíma
bils) sem var 604,2 og byggingarvísitölu febrúarmánaðar 
2016 (byggingarvísitala í lok þess uppgjörstímabils þegar 
 forsendur breyttust) sem er 641,0.

14. Prósentuhlutfall skerðingar á ári 
Hér skal færa inn það prósentuhlutfall sem leiðrétting 
innskatts skerðist á ári. Heimild til hækkunar innskatts 
lækkar um 20% á ári vegna lausafjármuna og um 5% á ári 
vegna mannvirkja í að hámarki 6 ár. 

15. Hlutfallsleg skerðing
Virðisaukaskattur af öflun framangreindra eigna er upp-
reiknaður samkvæmt byggingarvísitölu eins og hún var við 
lok þess yfirstandandi tveggja mánaða uppgjörstímabils 

virðisaukaskatts þegar eignarinnar var aflað og byggingar-
vísitölu í lok þess uppgjörstímabils virðisaukaskatts þegar 
að breyting varð á forsendum fyrir innsköttun. Framreiknaða 
fjárhæð virðisaukaskatts sem heimilt er að færa sem innskatt 
er heimilt að leiðrétta til hækkunar sem hér segir: 

Vegna lausafjármuna um 80% vegna eigna sem aflað 
var árið 2015, 60% vegna eignar sem aflað var árið 2014 og 
lækkar síðan um 20% árlega. Vegna mannvirkja um 95% 
vegna framkvæmda á árinu 2015, 90% vegna framkvæmda 
við mannvirki á árinu 2014 og lækkar síðan um 5% árlega 
til ársins 2010. 

16. Innskattur
Hér skal færa inn mismun á fjárhæð framreiknaðs innskatts 
annars vegar og hlutfallslegrar skerðingar á ári hins 
vegar. Fjárhæð í þessum reit skal færa sem innskatt inn á 
virðisauka skattsskýrslu vegna uppgjörstímabils þegar að 
breyting varð á forsendum fyrir innsköttun. 

Tegundarflokkun eigna
Hér kemur fram tegundarflokkun eigna í hverjum fyrningar-
flokki. Hér er um að ræða stafi númer 3 til 6 í auðkennisnúmeri 
eignar, sbr. skýringar vegna dálks 2.

Fólksbifreiðar
01 11  Jeppabifreiðar fyrir færri en níu menn
01 99   Fólksbifreiðar fyrir færri en níu menn, aðrar en 

leigu bifreiðar

Skip og skipsbúnaður og loftför og fylgihlutir þeirra
02 01  Flugvélar og önnur loftför og fylgihlutir þeirra
02 11  Bátar undir 12 rúmlestum
02 39  Önnur skip og bátar
02 40  Eignfærðar breytingar á skipi
02 51  Siglingatæki og önnur tæki í brú
02 61  Vélar í skip og báta, stýrisbúnaður
02 71  Spil/dælur um borð í skipi
02 99  Annar skipsbúnaður

Skrifstofuáhöld og -tæki
04 11  Húsbúnaður
04 15  Innréttingar
04 31  Símkerfi og símstöðvar
04 35  Stimpilklukkur, kerfi

04 41  Afgreiðslukassar og -kerfi
04 51  Tölvur
04 53  Hugbúnaður
04 55  Tölvuprentarar
04 59  Annar tölvubúnaður
04 91  Önnur raftæki fyrir skrifstofur
04 99  Önnur skrifstofuáhöld og -tæki

Vélar og tæki til jarðvinnslu og mannvirkjagerðar, 
bifreiðar og önnur flutningatæki, svo og annað 
lausa fé, annað en það sem færist í fyrningarflokka  
1 til 4
05 05  Sendibifreiðar
05 09  Hópbifreiðar
05 14  Talstöðvar, bílasímar, gjaldmælar, ökuritar
05 29  Kerrur, dráttar- og tengivagnar
05 65  Vinnuskúrar (lausir)
05 70  Þjálfunar- og líkamsræktartæki
05 97  Vélsleðar, fjórhjól og vélhjól
05 99   Annað lausafé sem fellur ekki undir  

fyrningarflokka 1 til 4

Mannvirki
06 01  Skrifstofubyggingar
06 09  Íbúðarhús
06 10  Sumarbústaðir
06 15  Verkstæðisbyggingar
06 29 Bílskýli og -skúrar
06 35 Útihús á bújörðum
06 49 Bryggjur og plön
06 61 Borholur
06 65 Raflínur
06 71 Vinnubúðir, óvaranlegar
06 99 Önnur mannvirki

Athugasemdir


