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Netfang tengiliðs:

Dagsetning umsóknar:

Skil á afdregnum  launum og dráttarvextir. 
  

Launagreiðandi skal ótilkvaddur standa skil á afdregnum launum eða launum sem honum bar að halda eftir 
sex dögum eftir útborgun launa. Ef lokadagur skilafrests er almennur frídagur lengist  
fresturinn til loka  næsta virka dags þar á eftir. Að öðru leyti ber að telja frídaga með þegar fresturinn er 
reiknaður.  
  
Ef skil eru gerð á réttum tíma þá fá launagreiðendur rétta kröfu vegna næsta mánaðar.  
Launagreiðandi sem stendur ekki í skil á afdregnum launum skal greiða ríkissjóði dráttarvexti skv. 1. mgr. 
112. gr. laga nr. 75/1981. 
 

Netfang fyrirtækis:

Nauðsynlegt er að nota Acrobat Reader til að fylla út þetta eyðublað kynntu þér leiðbeiningarnar.

https://www.tollur.is/eydublod/leidbeiningar
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Skil á afdregnum  launum og dráttarvextir.
 
Launagreiðandi skal ótilkvaddur standa skil á afdregnum launum eða launum sem honum bar að halda eftir sex dögum eftir útborgun launa. Ef lokadagur skilafrests er almennur frídagur lengist 
fresturinn til loka  næsta virka dags þar á eftir. Að öðru leyti ber að telja frídaga með þegar fresturinn er reiknaður. 
 
Ef skil eru gerð á réttum tíma þá fá launagreiðendur rétta kröfu vegna næsta mánaðar. 
Launagreiðandi sem stendur ekki í skil á afdregnum launum skal greiða ríkissjóði dráttarvexti skv. 1. mgr. 112. gr. laga nr. 75/1981.
 
Nauðsynlegt er að nota Acrobat Reader til að fylla út þetta eyðublað kynntu þér leiðbeiningarnar.
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