
Á vefsíðu Ríkisskattstjóra er hægt að skila inn rafrænu skattframtali. Við rafræn skil á 
skattframtali er hægt að sjá strax bráðabirgða álagningarseðil og síðar staðfestan 
álagningarseðil.

INNSKRÁNING 
• Þegar komið er inná skatturinn.is má nna uppi í hægra horni forsíðunnar hnapp 
með lástákni.
• Þegar smellt er á hnappinn opnast þjónustu• Þegar smellt er á hnappinn opnast þjónustuver Ríkisskattstjóra, þar skal smella á 
hnappinn „Innskráning á þjónustuvef“.
• Nú birtast þrjár mismunandi leiðir til innskráningar, handhægast er að nota rafræn 
skilríki eða veykil.

INNSKRÁNING MEÐ VEFLYKLI 
• Hægt er að skrá sig inn með veykli Ríkisskattstjóra.
• Ef áður hefur ekki verið óskað eftir veykli er smellt á hnappinn „Sækja veykil“.
•• Velja þarf hvert á að senda veykilinn, á lögheimili eða í heimabanka. Ef veykill er 
sendur í heimabanka birtist hann undir rafræn skjöl.
• Þegar veykill hefur verið sóttur er hægt að skrá sig inn á þjónustuvef 
Ríkisskattstjóra með því að stimpla inn kennitölu og veykil.

INNSKRÁNING MEÐ RAFRÆNUM SKILRÍKJUM
• Hægt er að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum í síma. Stimpla þarf inn 
farsímanúmer og smella á „Innskrá“.
• E• Eftir stutta stund opnast staðfestingargluggi í síma. Eftir að hafa yrfarið að sama 
öryggisnúmer sé á heimasíðunni og símanum þínum slærð þú inn PIN númerið þitt í 
símann.
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ÞITT SVÆÐI Á ÞJÓNUSTUVEF RÍKISSKATTSTJÓRA
 • Þegar innskráningu er lokið opnast þitt svæði á þjónustuvef Ríkisskattstjóra.

• Á forsíðu þíns svæðis er hægt að sjá hvort skattframtali ha verið skilað, hægra 
megin við þau skilaboð er hægt er að velja um að, ,,senda inn leiðréttingu”, ,,sækja 
afrit” og ,,opna álagningarseðil”.

• Á forsíðu kemur einnig fram ef borist hafa ný skilaboð.

• Á • Á forsíðu birtist tilkynning þegar búið er að opna fyrir skil á skattframtali.

RAFRÆN SKIL Á SKATTFRAMTALI
• Þegar opnað hefur verið fyrir skil á skattframtali er hægt að skila með rafrænum 
hætti á þjónustuvef.

• Til að opna rafrænt skattframtal þarf að stimpla inn og staðfesta ýmsar upplýsingar 
og smella á hnappinn ,,opna framtal“ neðst í hægra horni.

• E• Eftir að búið er að fara yr skattframtalið og fylla inn þær upplýsingar sem vantar er 
smellt á ,,skila framtali“.

• Nú ætti að birtast staðfesting á móttöku rafræns skattframtals. 

FÆRNI TIL ÞESS AÐ GETA NOTAÐ ÞJÓNUSTUNA

Hafa þarf veykil eða rafræn skilríki til að skrá sig inná sitt svæði á þjónustuvef 
Ríkisskattstjóra.
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LEIÐIR TIL AÐ FÁ AÐGANG AÐ ÞJÓNUSTUNNI
Hægt er að komast inná heimasíðu og þjónustuvef Ríkisskattstjóra bæði í tölvu og 
snjalltækjum.

ÖRYGGISÞÆTTIR TENGDIR ÞJÓNUSTUNNI
Þitt sÞitt svæði á þjónustuvef Ríkisskattstjóra geymir viðkvæmar upplýsingar um árhag. 
Við innskráningu á þitt svæði er mikilvægt að athuga hvort tákn af lás sé fyrir framan 
vefslóðina á leitarstiku vafrans en það þýðir að vefsvæðið sé öruggt. Ef notaður er 
veykill Ríkisskattstjóra til að skrá sig inn, er mikilvægt að hann komist ekki í hendur 
annarra. Rafræn skilríki eru metin eitt besta öryggisker sem völ er á.

ÁHRIF 
SSkattframtalsskil er eingöngu hægt að framkvæma rafrænt. Mikilvægt er fyrir 
einstaklinga að fara yr skattframtal sitt fyrir skil og sannreyna allar upplýsingar. Ef 
einstaklingar geta ekki skilað inn skattframtali mun ríkisskattstjóri áætla tekjur og 
skuldir og getur munað miklu á því sem áætlað er og því sem er í raun og veru.
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