ATH. Einungis þarf að fylla
út fyrstu síðuna rafrænt,
hinar uppfærast sjálfkrafa.
Prenta skal út öll 4 blöðin.

Skatturinn
Laugavegi 166
ÍS-105 Reykjavík

Úrvinnslugjaldsskýrsla

Uppgjörstímabil
Mánuðir
-

Ár

Gjalddagi

dd/mm/áááá

I Rekstraraðili
Nafn rekstraraðila

Kennitala

Lögheimilissveitarfélag

II Úrvinnslugjald
1. Tollskrárnúmer

2. Heiti

3. Magn (kg)

4. Ein.verð (kr)

5. Gjald (kr) (3x4)

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
6

Alls

0 kr

III Undanþegið úrvinnslugjaldi
7. Tollskrárnúmer

8. Heiti

9. Magn (kg)

10. Ein.verð (kr)

11. Undanþ. (kr) (9x10)

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
12

Alls undanþegið

0 kr

IV Úrvinnslugjald til frádráttar
13. Tollskrárnúmer 14. Heiti

15. Magn (kg) 16. Ein.verð (kr)

17. Frádr. (kr) (15x16)

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
GREIÐSLU SKAL INNA AF HENDI
HJÁ INNHEIMTUMANNI RÍKISSJÓÐS

Samtals frádráttur
Álag á vangreitt úrvinnslugjald
Til greiðslu

18

0 kr
19

20 (6-18+19)

0 kr

Álag:
Eftir gjalddaga reiknast álag til viðbótar við vangreitt úrvinnslugjald. Álag er 1% af þeirri upphæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan dag
eftir gjalddaga, þó ekki hærra en 10%. Á skýrslunni er gefinn kostur á að standaskil á álagi vegna vangreiðslu um leið og staðin eru skil á
gjaldfjárhæð tímabilsins, í stað þess að beðið sé eftir eftiráinnheimtu álagsins.
Dráttarvextir
Ef úrvinnslugjald er ekki greitt innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði dráttarvexti skv. vaxtalögum af því sem gjaldfallið er.

V Undirskrift
Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og að hún er í samræmi við fyrirliggjandi gögn og lög og reglur um úrvinnslugjald.
Dags.
Dagsetning

RSK 10.81

Undirskrift
Undirskrift

24-11-2021

FRUMRIT - EINTAK SKATTSINS

Úrvinnslugjaldsskýrsla

Uppgjörstímabil
Mánuðir
-

Ár

Gjalddagi

dd/mm/áááá

I Rekstraraðili
Nafn rekstraraðila

Kennitala

Lögheimilissveitarfélag

II Úrvinnslugjald
1. Tollskrárnúmer

2. Heiti

3. Magn (kg)

4. Ein.verð (kr)

5. Gjald (kr) (3x4)

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
6

Alls

0 kr

III Undanþegið úrvinnslugjaldi
7. Tollskrárnúmer

8. Heiti

9. Magn (kg)

10. Ein.verð (kr)

11. Undanþ. (kr) (9x10)

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
12

Alls undanþegið

0 kr

IV Úrvinnslugjald til frádráttar
13. Tollskrárnúmer 14. Heiti

15. Magn (kg) 16. Ein.verð (kr)

17. Frádr. (kr) (15x16)

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
GREIÐSLU SKAL INNA AF HENDI
HJÁ INNHEIMTUMANNI RÍKISSJÓÐS

Samtals frádráttur
Álag á vangreitt úrvinnslugjald
Til greiðslu

18

0 kr
19

20 (6-18+19)

0 kr

Álag:
Eftir gjalddaga reiknast álag til viðbótar við vangreitt úrvinnslugjald. Álag er 1% af þeirri upphæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan dag
eftir gjalddaga, þó ekki hærra en 10%. Á skýrslunni er gefinn kostur á að standaskil á álagi vegna vangreiðslu um leið og staðin eru skil á
gjaldfjárhæð tímabilsins, í stað þess að beðið sé eftir eftiráinnheimtu álagsins.
Dráttarvextir
Ef úrvinnslugjald er ekki greitt innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði dráttarvexti skv. vaxtalögum af því sem gjaldfallið er.

V Undirskrift
Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og að hún er í samræmi við fyrirliggjandi gögn og lög og reglur um úrvinnslugjald.
Dags.
Dagsetning

RSK 10.81

Undirskrift
Undirskrift

24-11-2021

FRUMRIT - EINTAK INNHEIMTUMANNS

Úrvinnslugjaldsskýrsla

Uppgjörstímabil
Mánuðir
-

Ár

Gjalddagi

dd/mm/áááá

I Rekstraraðili
Nafn rekstraraðila

Kennitala

Lögheimilissveitarfélag

II Úrvinnslugjald
1. Tollskrárnúmer

2. Heiti

3. Magn (kg)

4. Ein.verð (kr)

5. Gjald (kr) (3x4)

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
6

Alls

0 kr

III Undanþegið úrvinnslugjaldi
7. Tollskrárnúmer

8. Heiti

9. Magn (kg)

10. Ein.verð (kr)

11. Undanþ. (kr) (9x10)

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
12

Alls undanþegið

0 kr

IV Úrvinnslugjald til frádráttar
13. Tollskrárnúmer 14. Heiti

15. Magn (kg) 16. Ein.verð (kr)

17. Frádr. (kr) (15x16)

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
GREIÐSLU SKAL INNA AF HENDI
HJÁ INNHEIMTUMANNI RÍKISSJÓÐS

Samtals frádráttur
Álag á vangreitt úrvinnslugjald
Til greiðslu

18

0 kr
19

20 (6-18+19)

0 kr

Álag:
Eftir gjalddaga reiknast álag til viðbótar við vangreitt úrvinnslugjald. Álag er 1% af þeirri upphæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan dag
eftir gjalddaga, þó ekki hærra en 10%. Á skýrslunni er gefinn kostur á að standaskil á álagi vegna vangreiðslu um leið og staðin eru skil á
gjaldfjárhæð tímabilsins, í stað þess að beðið sé eftir eftiráinnheimtu álagsins.
Dráttarvextir
Ef úrvinnslugjald er ekki greitt innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði dráttarvexti skv. vaxtalögum af því sem gjaldfallið er.

V Undirskrift
Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er gefin eftir bestu vitund og að hún er í samræmi við fyrirliggjandi gögn og lög og reglur um úrvinnslugjald.
Dags.
Dagsetning

RSK 10.81

Undirskrift
Undirskrift

24-11-2021

FRUMRIT - EINTAK GJALDANDA

Leiðbeiningar um útfyllingu úrvinnslugjaldsskýrslu
I Rekstraraðili
Hér skal færa inn á skýrsluna upplýsingar um rekstrar
aðila, þ.e. nafn, kennitölu og lögheimilissveitarfélag.
Einnig skal færa inn upplýsingar um uppgjörstímabil,
ár og gjalddaga.
II Úrvinnslugjald
Hér skal tilgreina magn úrvinnslugjaldsskyldra vara,
sundurliðað eftir tollskrárnúmerum, sem seldar eða
afhentar voru á uppgjörstímabilinu.
III Undanþegið úrvinnslugjaldi
Hér skal tilgreina magn úrvinnslugjaldsskyldra umbúða,
sundurliðað eftir tollskrárnúmerum, sem seldar eða
afhentar voru á uppgjörstímabilinu án úrvinnslugjalds
á grundvelli undanþágu vegna útflutnings þeirra eða
framvísunar úrvinnslugjaldsskírteinis.
Innlendir framleiðendur greiða ekki úrvinnslugjald vegna
gjaldskyldra umbúða, sem notaðar eru utan um vöru
sem sannarlega er flutt úr landi. Framleiðendur þurfa
að fá útgefið úrvinnslugjaldsskírteini frá ríkisskattstjóra.
Skírteinið veitir handhafa þess heimild til þess að flytja
inn eða kaupa innanlands umbúðir án úrvinnslugjalds.
Framleiðendur skulu við útgáfu sölureikninga tilgreina
ef umbúðir eru undanþegnar úrvinnslugjaldi. Kaupandi
skal staðfesta með móttökukvittun á viðkomandi
sölureikningi að keyptar umbúðir fari til útflutnings.
Kaupandi er ábyrgur, gagnavart innheimtumanni ríkis
sjóðs, fyrir því að umbúðir keyptar án úrvinnslugjalds
fari til útflutnings.
IV Úrvinnslugjald til frádráttar
Hér skal tilgreina magn úrvinnslugjaldsskyldra vara til
frádráttar sundurliðað eftir tollskrárnúmerum. Heimilt er
að draga frá úrvinnslugjaldi skv. lið II úrvinnslugjald, sem
greitt hefur verið við kaup innanlands eða við innflutning,
af aðföngum til úrvinnslugjaldsskyldrar framleiðslu.
Endurgreiðsla úrvinnslugjalds skv. 9. gr. rg.
nr. 1124/2005, um úrvinnslugjald
Sé gjaldskyld vara sannarlega flutt úr landi og komi ekki

til úrvinnslu hér á landi skal endurgreiða gjaldskyldum
aðila, eða aðila sem keypt hefur vöruna af gjaldskyldum
aðila, úrvinnslugjald sem greitt hefur verið af viðkom
andi vöru.
Endurgreiðslutímabil og afgreiðslutími
Hvert endurgreiðslutímabil er tveir mánuðir: janúar og
febrúar, mars og apríl, maí og júní, júlí og ágúst, sept
ember og október, nóvember og desember.
Beiðni skal berast ríkisskattstjóra í síðasta lagi
15 dögum fyrir gjalddaga úrvinnslugjalds. Fallist
ríkisskattstjóri á skýrsluna án frekari skýringa skal
endurgreiðsla fara fram eigi síðar en á gjalddaga, enda
hafi úrvinnslugjald vegna viðkomandi uppgjörstímabils
verið greitt.
Til staðfestingar á kröfu um endurgreiðslu skal fylgja
endurgreiðslubeiðni afrit af viðkomandi sölureikningi
eða önnur gögn er staðfesta útflutning vöru sem greitt
hefur verið af úrvinnslugjald. Með umsókn skal einnig
fylgja staðfesting frá tollyfirvöldum að úrvinnslugjald
hafi verið greitt. Fjárhæð sem sótt er um endurgreiðslu
á hverju sinni skal vera að lágmarki 10.000 kr.
Álag á vangreitt úrvinnslugjald
Sé úrvinnslugjald ekki greitt á tilskildum tíma skal
aðili sæta álagi til viðbótar því úrvinnslugjaldi sem
honum ber að standa skil á. Álag skal vera 1% af þeirri
upphæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan dag eftir
gjalddaga, þó ekki hærra en 10%. Ef úrvinnslugjald
er ekki greitt innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða
ríkissjóði dráttarvexti skv. lögum nr. 38/2011, um vexti
og verðtryggingu, af því sem gjaldfallið er.
Til greiðslu kr.
Hér skal tilgreina samtölu fjárhæða úr reitum úrvinnslu
gjald alls, úrvinnslugjald til frádráttar og álag (6-18+19).
Skýrslunni skal skila til inn heimtumanns ríkissjóðs
(tollstjórinn í Reykjavík en sýslumenn úti á landi) ásamt
greiðslu. Inneignar- og núllskýrslum skal skila til
ríkisskattstjóra.

