
Kennitala fyrirtækis Gjaldtímabil

1) Gjalddagi

Heildarsala Til eigin nota Samtals A

Aðkeypt raforka Virðisaukaskattur Samtals B

C. Gjaldskyld velta A-B

Rafveitueftirlitsgjald 0.8% af C

GREITT

2) Undirritaður staðfestir að skýrsla þessi er í samræmi við gjaldskyldu og að hún er í fullu samræmi við undirliggjandi gögn sbr. bókhaldsgögn

B. Andvirði frádráttar

Annað - Skrá skýringu í reit D

Annað - Skrá skýringu í reit E
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1) Gjalddagi rafveitueftirlitsgjalds er 15. dagur næsta mánaðar eftir sölumánuð. Eindagi er 15. dagur næsta mánaðar eftir gjalddaga. Séu eftirlitsgjöld eigi greidd á eindaga falla á hæstu leyfilegir dráttarvextir á hverjum tíma 

fyrir hvern byrjaðan mánuð, talið frá gjalddaga. Eftirlitsgjöld og dráttarvexti má taka lögtaki skv. lögum nr. 29/1885 um lögtak og fjárnám án undangengins dóms eða sáttar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2) Sérhver gjaldskyldur aðili skal ótilkvaddur mánaðarlega skila skýrslu til  Mannvirkjastofnunar  ásamt greiðslu skv. lögum nr. 145/1996. Skýrslan skal undirrituð af þeim aðila, manni eða mönnum sem heimild hafa til að 

skuldbinda gjaldskylda aðila eða öðrum þeim sem til þess hafa sérstakt umboð samkvæmt stöðu sinni. Skili gjaldskyldur aðili ekki skýrslu á réttum tíma skal  Mannvirkjastofnun áætla orkusölu þess aðila á grundvelli 

raforkusölu síðustu 12 mánaða og  annarra atriða er máli skipta sbr. lög 146/1996 og rgl. 678/2009.

Nafn fyrirtækis 

Lögheimili fyrirtækis 

Sveitarfélag - Starfsstaðar

SKÝRSLA UM RAFVEITUEFTIRLITSGJALD

A. Heildarvelta

Dagsetning                          Undirskrift

E - SKÝRING  - Skilyrt að skrá skýringu ef skráð er fjárhæð í reit Annað

D - SKÝRING - Skilyrt að skrá skýringu ef skráð er fjárhæð í reit Annað
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