
Leiðrétting á 14% virðisaukaskatti
Eintak skattstjóra

Kr.
Skattskyld velta án VSK

í 14% þrepi

Leiðréttingin er vegna:

VSK nr.

Skattstjóri

Kennitala - nafn - heimili - póststöð rekstraraðila

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

Uppgjörstímabil og ár

Sveitarfélag

Dagsetning Undirskrift

RSK 10.02

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

Leiðbeiningar

Leiðréttingar á skattskyldri veltu eftir 1. mars 2007. Í hvaða tilvikum ber að nota þessa skýrslu?
Þann 1. mars 2007 tóku gildi lög nr. 175/2007 en með þeim voru m.a. gerðar breytingar á skatthlutfalli virðisaukaskatts. 
Frá og með gildistöku laganna féll 14% skattþrepið niður og varð 7%. Hafi reikningur með 14% virðisaukaskatti verið gefinn út fyrir 
1. mars 2007 en gefa þarf út kreditreikning eftir þau tímamörk, svo sem vegna þess að seldum verðmætum er skilað, skal
kreditreikningurinn vera með 14% virðisaukaskatti en ekki 7%. Gera skal grein fyrir leiðréttingum af framangreindum toga á þessari
skýrslu en hvorki á hinni hefðbundnu virðisaukaskattsskýrslu (RSK 10.01) né á leiðréttingarskýrslu virðisaukaskatts (RSK 10.26).

Bæði skal færa inn á skýrsluna fjárhæðir skattskyldrar veltu í 14% þrepi og útskatts í 14% þrepi. Fjárhæðir skulu færðar inn á
skýrsluna með neikvæðum formerkjum.

Endursendar vörur (kreditreikningur)

Afsláttur eftir afhendingu

Tapaðar viðskiptakröfur

Útskattur án VSK
í 14% þrepi



Leiðrétting á 14% virðisaukaskatti
Eintak gjaldanda

Kr.
Skattskyld velta án VSK

í 14% þrepi

Leiðréttingin er vegna:

VSK nr.

Skattstjóri

Kennitala - nafn - heimili - póststöð rekstraraðila

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

Uppgjörstímabil og ár

Sveitarfélag

Dagsetning Undirskrift

RSK 10.02

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

Endursendar vörur (kreditreikningur)

Afsláttur eftir afhendingu

Tapaðar viðskiptakröfur

Útskattur án VSK
í 14% þrepi

Leiðbeiningar

Leiðréttingar á skattskyldri veltu eftir 1. mars 2007. Í hvaða tilvikum ber að nota þessa skýrslu?
Þann 1. mars 2007 tóku gildi lög nr. 175/2007 en með þeim voru m.a. gerðar breytingar á skatthlutfalli virðisaukaskatts. 
Frá og með gildistöku laganna féll 14% skattþrepið niður og varð 7%. Hafi reikningur með 14% virðisaukaskatti verið gefinn út fyrir 
1. mars 2007 en gefa þarf út kreditreikning eftir þau tímamörk, svo sem vegna þess að seldum verðmætum er skilað, skal
kreditreikningurinn vera með 14% virðisaukaskatti en ekki 7%. Gera skal grein fyrir leiðréttingum af framangreindum toga á þessari
skýrslu en hvorki á hinni hefðbundnu virðisaukaskattsskýrslu (RSK 10.01) né á leiðréttingarskýrslu virðisaukaskatts (RSK 10.26).

Bæði skal færa inn á skýrsluna fjárhæðir skattskyldrar veltu í 14% þrepi og útskatts í 14% þrepi. Fjárhæðir skulu færðar inn á
skýrsluna með neikvæðum formerkjum.
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