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Iris Hilmarsdottir <iris@earthchild.net>

skattur á lífeyristekjur 
9 messages

Kristín Hanna Bjarnadóttir <kristin.bjarnadottir@rsk.is> Mon, Nov 27, 2017 at 2:49 PM
To: iris@islandus.com

Sæl  

Varðandi skattbyrði á lífeyristekjur þeirra lífeyrisþega sem búa í Portúgal en hafa lífeyri frá Íslandi. 

Eftirlaun úr almennum sjóðum og greiðslur frá almannatryggingakerfi eru einungis skattskyldar í Porúgal. Til þess að vera
undanþegin staðgreiðslu skatta á Íslandi þarf að sækja um undanþágu með því að senda inn eyðublað RSK 5.49
https://www.rsk.is/media/rsk05/rsk_0549.is.pdf auk frumriti af skattskylduvottorði útgefnu af skattyfirvöldum í Portúgal. 

Samkvæmt 18 gr. tvísköttunarsamningsins sem fjallar um eftirlaun og 21. grein sem fjallar um aðrar tekjur (tekjur frá TR)
á einungis að skattleggja þessa tegund tekna í því ríki sem viðkomandi hefur heimilisfesti í, þ.e. í Portúgal ef  lögheimili er
skráð þar.  

Eftirlaun úr opinberum sjóðum (T.d. LSR) skulu hinsvegar einungis vera skattskyld á Íslandi.   

Kveðja / Regards 
Kristín Hanna Bjarnadóttir 

..................................................................................................... 

Ríkisskattstjóri, skattstofan Akureyri 
Internal Revenue, Tax Office Akureyri

Einstaklingssvið / Individual Taxation 
Sími / Phone: (+354) 442 1634 
Fax: (+354) 442 1999  

kristin.bjarnadottir@rsk.is 
www.rsk.is 
...................................................................................................... 
www.rsk.is/legal/disclaimer.txt 

Iris Hilmarsdottir <iris@islandus.com> Mon, Nov 27, 2017 at 3:02 PM
To: Kristín Hanna Bjarnadóttir <kristin.bjarnadottir@rsk.is>

Sæl Kristin,

Þakka þer fyrir upplysinganar.
Eg var að reyna að na a þig i sima er með nokkrar spurningar varðandi opinbera sjoði og skattlaskyldu.

Getur þu utskyrt það betur af hverju það se skattaskylt .

Bið eftir að heyra fra þer.

Kær kveðja
Iris 
[Quoted text hidden]

Iris Hilmarsdottir <iris@islandus.com> Mon, Nov 27, 2017 at 3:02 PM
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To: kristinn@endur.is

[Quoted text hidden]

Kristín Hanna Bjarnadóttir <kristin.bjarnadottir@rsk.is> Mon, Nov 27, 2017 at 3:31 PM
To: Iris Hilmarsdottir <iris@islandus.com>

Sæl Íris 

Ísland er með tvísköttunarsamning við Porrtúgal, þar er fjallað um skattlagningu tekna, í aðalatriðum hvaða ríki á
skattlagningarréttinn á hvaða tekjur. 

Í 2. mgr. 19. gr. kemur fram að lífeyrissgreiðslur frá opinberum sjóðum eru skattskyldar í því ríki sem sjóðurinn er
stofnaður í. Í einu tilvikunum þar sem greiðslur úr opinberum sjóðum væru skattskyldar í Portúgal væri ef einstaklingurinn
væri portúgalskur ríkisborgari sbr. b liður, 

2. a) Eftirlaun, sem greidd eru af eða úr sjóðum 
stofnuðum af samningsríki eða sjálfstjórnar- 
eða stjórnsýsluhéraði eða sveitarstjórn 
þess til manns fyrir störf hans í 
þjónustu þess ríkis eða sjálfstjórnar- eða 
stjórnsýsluhéraðs eða sveitarstjórnar, 
skulu einungis skattlögð í því ríki. 
b) Slík eftirlaun skulu þó einungis skattlögð 
í hinu samningsríkinu ef maðurinn er 
heimilisfastur þar og er jafnframt ríkisborgari 
þess ríkis. 

Þannig að svarið er í raun, greiðslur úr opinberum lífeyrissjóðum eru skattskyldar á Íslandi vegna þess að
tvísköttunarsamningurinn kveður á um það. 

Hér má finna samninginn (See attached file: tvísköttunarsamningur við Portúgal.pdf) 

Svo kannski til að minna á ennfrekar að það að vera undanþeginn staðgreiðslunni á Íslandi er ekki eitthvað sem gerist
sjálfkrafa heldur þarf að sækja um það árlega því undanþágan gildir í ár í senn frá Janúar til Desember.  

Kveðja / Regards 
Kristín Hanna Bjarnadóttir 

..................................................................................................... 

Ríkisskattstjóri, skattstofan Akureyri 
Internal Revenue, Tax Office Akureyri

Einstaklingssvið / Individual Taxation 
Sími / Phone: (+354) 442 1634 
Fax: (+354) 442 1999  

kristin.bjarnadottir@rsk.is 
www.rsk.is 
...................................................................................................... 
www.rsk.is/legal/disclaimer.txt  

Iris Hilmarsdottir ---27.11.2017 15:02:11---Sæl Kristin, Þakka þer fyrir upplysinganar. 

From: Iris Hilmarsdottir <iris@islandus.com> 
To: Kristín Hanna Bjarnadóttir <kristin.bjarnadottir@rsk.is> 
Date: 27.11.2017 15:02 
Subject: Re: skattur á lífeyristekjur 
Sent by: iris@earthchild.net 
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tvísköttunarsamningur við Portúgal.pdf 
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Iris Hilmarsdottir <iris@islandus.com> Mon, Nov 27, 2017 at 4:06 PM
To: Thor Magnusson <thor@islandus.com>

---------- Forwarded message ---------- 
From: Kristín Hanna Bjarnadóttir <kristin.bjarnadottir@rsk.is> 
Date: 2017-11-27 15:31 GMT+00:00 
Subject: Re: skattur á lífeyristekjur 
[Quoted text hidden]
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158K

Iris Hilmarsdottir <iris@islandus.com> Mon, Nov 27, 2017 at 4:06 PM
To: Thor Magnusson <thor@islandus.com>

---------- Forwarded message ---------- 
From: Kristín Hanna Bjarnadóttir <kristin.bjarnadottir@rsk.is> 
Date: 2017-11-27 15:31 GMT+00:00 
Subject: Re: skattur á lífeyristekjur 
[Quoted text hidden]

tvísköttunarsamningur við Portúgal.pdf 
158K

Iris Hilmarsdottir <iris@islandus.com> Thu, Dec 7, 2017 at 12:03 PM
To: Kristín Hanna Bjarnadóttir <kristin.bjarnadottir@rsk.is>

Sæl Kristin,

Eg er með spurningar sem eg vona að þu getur svarað.

1.Eru allir opinberum lifeyrisjoðum skattskild heima.
2. Er það bara greiðslur fra TR sem er ekki skattskild ef logheimili er flutt til Portugals.
3. Getur þu gefið mer lista yfir hvaða sjoðir eru ekki með undanþagu fra skatti þott þeir flytji logheimili Portugals.

Vona að þu getir aðstoðað okkur við það.

Kær kveðja
Iris 

[Quoted text hidden]

Iris Hilmarsdottir <iris@islandus.com> Fri, Dec 8, 2017 at 11:43 AM
To: Thor Magnusson <thor@nuna.is>

---------- Forwarded message ---------- 
From: Kristín Hanna Bjarnadóttir <kristin.bjarnadottir@rsk.is> 
Date: 2017-11-27 14:49 GMT+00:00 
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Subject: skattur á lífeyristekjur 
To: iris@islandus.com 

Sæl  

Varðandi skattbyrði á lífeyristekjur þeirra lífeyrisþega sem búa í Portúgal en hafa lífeyri frá Íslandi. 

Eftirlaun úr almennum sjóðum og greiðslur frá almannatryggingakerfi eru einungis skattskyldar í Porúgal. Til þess að vera
undanþegin staðgreiðslu skatta á Íslandi þarf að sækja um undanþágu með því að senda inn eyðublað RSK 5.49
https://www.rsk.is/media/rsk05/rsk_0549.is.pdf auk frumriti af skattskylduvottorði útgefnu af skattyfirvöldum í Portúgal. 

Samkvæmt 18 gr. tvísköttunarsamningsins sem fjallar um eftirlaun og 21. grein sem fjallar um aðrar tekjur (tekjur frá TR)
á einungis að skattleggja þessa tegund tekna í því ríki sem viðkomandi hefur heimilisfesti í, þ.e. í Portúgal ef  lögheimili er
skráð þar.  

Eftirlaun úr opinberum sjóðum (T.d. LSR) skulu hinsvegar einungis vera skattskyld á Íslandi.   

Kveðja / Regards 
Kristín Hanna Bjarnadóttir 

..................................................................................................... 

Ríkisskattstjóri, skattstofan Akureyri 
Internal Revenue, Tax Office Akureyri

Einstaklingssvið / Individual Taxation 
Sími / Phone: (+354) 442 1634 
Fax: (+354) 442 1999  

kristin.bjarnadottir@rsk.is 
www.rsk.is 
...................................................................................................... 
www.rsk.is/legal/disclaimer.txt 
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Iris Hilmarsdottir <iris@islandus.com> Fri, Dec 8, 2017 at 1:12 PM
To: Kristín Hanna Bjarnadóttir <kristin.bjarnadottir@rsk.is>

Sæl Kristin,

Mig vantar að eftirfarandi upplysingar :

1. Ef ellilifeyri sem er buin að flytja logheimili til Portugals og leigir husnæði ut heima þarf viðkomandi að borga skatta
leigunni heima.
2.Ef ellilifeyrisþegi fær borgað arf er það skattskylt heima ef viðkomandi se buin að flytja logheimili til Portugals.

Eg veit að það er lokað hja ykkur i dag 
Eg hringji a manudaginn  

Goða helgi
Iris Hilmars 
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