Innskattur vegna kaupa á
notaðri hópbifreið
Umsókn þessi tekur til hópbifreiðar sem nýskráð hefur verið
í ökutækjaskrá 1. janúar 2012 eða síðar sem skattaðili hefur
notað til virðisaukaskattsskyldra fólksflutninga á fyrsta
uppgjörstímabili ársins 2016

Skatturinn
Laugavegi 166
105 Reykjavík

VSK númer

Ár

Tímabil

Kaupandi hópbifreiðar
Nafn

Kennitala

Heimilisfang

Póstnúmer

Seljandi hópbifreiðar
Nafn

Kennitala

Upplýsingar um keypta hópbifreið
Fastanúmer bifreiðarinnar skv. ökutækjaskrá
Kaupverð bifreiðarinnar

Kr.

Reiknaður innskattur af notaðri hópbifreið sem nýskráð var
árið 2012, 2013 eða 2014
Kaupár 2012 1,35% af kaupverði

Kr.

0

Kaupár 2013 2,71% af kaupverð

Kr.

0

Kaupár 2014 4,06% af kaupverði

Kr.

0

Kaupár 2015 5,41% af kaupverði

Kr.

0

Reiknaður innskattur af notaðri hópbifreið sem nýskráð var árið 2015
Kaupár 2015 15,48% af kaupverði

Kr.

0

Undirskrift
Undirritaður staðfestir að upplýsingar samkvæmt skýrslu þessari eru gefnar eftir bestu vitund og eru í fullu samræmi við fyrirliggjandi gögn.
Dagsetning

Undirskrift

Leiðbeiningar
Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða II í reglugerð nr. 192/1993, um innskatt, er skatt
aðilum sem stunduðu fólksflutninga sem féllu utan skattskyldusviðs virðisaukaskatts
til loka árs 2015 en eru virðisaukaskattsskyldir frá upphafi árs 2016 heimilt að færa
sem innskatt reiknaða fjárhæð af kaupverði notaðra hópbifreiða sem keyptar voru á
árunum 2012, 2013, 2014 og 2015 til þess rekstrar án þess að hafa sætt innheimtu
virðisaukaskatts við kaupin.
Heimildin tekur til hópbifreiða sem nýskráðar hafa verið í ökutækjaskrá 1. janúar 2012
eða síðar og er bundin því skilyrði að skattaðili noti bifreiðina til virðisaukaskattsskyldra
fólksflutninga allt sitt fyrsta uppgjörstímabil virðisaukaskatts á árinu 2016.
Að framangreindum skilyrðum uppfylltum er heimilt að færa til innskatts fjárhæð
reiknaða með eftirfarandi hætti:
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a. Vegna kaupa á árinu 2012, fjárhæð sem nemur 1,35% af kaupverði.
b. Vegna kaupa á árinu 2013, fjárhæð sem nemur 2,71% af kaupverði.
c. Vegna kaupa á árinu 2014, fjárhæð sem nemur 4,06% af kaupverði.
d.	Vegna kaupa á árinu 2015, fjárhæð sem nemur 5,41% af kaupverði,
hafi keypt hópbifreið verið nýskráð á árunum 2012–2014, en 15,48%
af kaupverði hafi hópbifreiðin verið nýskráð á árinu 2015.
Skýrslu þessari skal skila til ríkisskattstjóra eigi síðar en á gjalddaga þess uppgjörs
tímabils þegar fjárhæð reiknaðs innskatts samkvæmt heimild þessari er færð á
innskattsreikning. Fjárhæðina skal jafnframt færa á virðisaukaskattsskýrslu sama
uppgjörstímabils.

