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Almennt (glæra 1 af 2)
• Hefur verið unnið að rafrænni fyrirtækjaskrá
undanfarna 18 mánuði
• Eitt fárra verkefna sem ekki var sett á ís hjá RSK
vegna leiðréttingarinnar
•
nýtti sér þróunarvinnu við hina
rafrænu fyrirtækjaskrá að mörgu leiti
– Allt ferlið er rafrænt => enginn pappír inn eða út
– Krafa gerð um rafræn skilríki / rafræn undirritun
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Almennt (glæra 2 af 2)
• Stefnt er að því að taka rafræna fyrirtækjaskrá
í notkun seinni hluta árs 2015 – EHF
• Verður snjallvefur
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Nokkur lykilatriði (glæra 1 af 3)
• Hvatar til að stofna félög með rafrænum hætti
– Hraðari afgreiðslutími (1 virkur dagur í stað 10-14)
– Lægri skráningargjöld

• Rafræn regluprófun allra innsendra tilkynninga
– Um 50% tilkynninga til hlutafélagaskrár eru
ófullnægjandi í dag

• Undirskriftir á pappír eru af og til falsaðar
• Rafrænar undirritanir
– Öll skjöl undirrituð með rafrænum skilríkjum
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Nokkur lykilatriði (glæra 2 af 3)
• Að stofna félag (í dag)
– Útbúa þarf stofngögn, þ.e. stofnfundargerð,
stofnsamning og samþykktir
– Tilkynning til RSK um stofnun félags fyllt út á
grundvelli stofngagna
– Stofngögnin einnig send til RSK
– Sérfræðingur RSK fer yfir tilkynninguna og
stofngögn – handvirkt tékkað á yfir 40 atriðum
– Ef í lagi þá fer þetta í skráningu hjá RSK
– Ef ekki í lagi þá þarf að hafa samband við
viðkomandi
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Nokkur lykilatriði (glæra 3 af 3)
• Með rafrænni fyrirtækjaskrá – ferlinu snúið við
– Ríkisskattstjóri mun búa til stofngögn á grundvelli
tilkynningarinnar, en ekki öfugt
– Þ.a.l. eru engar tvískráningar, ekkert ósamræmi
– Sérfræðingur þarf að tékka á 2 atriðum (ekki 40)
– Meiri gæði upplýsinga lækka kostnað

• Með aukinni rafrænni þjónusta er minni
kostnaður fyrir atvinnulífið sem og RSK

8421285
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Þú ert að fara að skrá þig
inn á þjónustusíðu RSK,
skattur.is. Er það rétt?
Hætta við

Samþykkja
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Vinsamlega skráðu inn pin
númer, 4-8 tölustafi:
********

Staðfesta
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Samskipti > Fyrirtækjaskrá

Félög sem þú tengist
Hér er að finna þau félög sem þú tengist. Þú getur skoðað þau nánar og tilkynnt um breytingar.

Skattamálin hf.

Varamaður í stjórn

Lögfræðimálin ehf.

Stofnandi, formaður, prókúruhafi

Húsfélagið Bollatangi 2-8

Gjaldkeri

Stofna nýtt félag
Þú getur fyllt út tilkynningu um stofnun félags og látið RSK búa til stofngögnin, þ.e. stofnsamning,
stofnfundargerð og samþykktir. Krafa verður send í heimabanka og þegar hún er greidd undirrita
hlutaðeigandi tilkynninguna með rafrænum skilríkjum. Fljótlegt og einfalt.

EHF

HF

SF

SES

Tilkynning um
stofnun
einkahlutafélags

Tilkynning um
stofnun
hlutafélags

Tilkynning um
stofnun
sameignarfélags

Tilkynning um
stofnun
sjálfseignarstofnunar

Samskipti > Fyrirtækjaskrá

Félög sem þú tengist
Hér er að finna þau félög sem þú tengist. Þú getur skoðað þau nánar og tilkynnt um breytingar.

Skattamálin hf.

Varamaður í stjórn

Lögfræðimálin ehf.

Stofnandi, formaður, prókúruhafi

Húsfélagið Bollatangi 2-8

Gjaldkeri

Stofna nýtt félag
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Samskipti > Fyrirtækjaskrá > Nýskráning > EHF

Stofnun einkahlutafélags (ehf)

Tilkynning 1 | 2 | 3 | 4 Stofngögn Greiðsla

Stofnendur og hlutafé
Hjálp

Heiti félags, póstfang o.fl.
Tilgangur, starfsemi, stjórn o.fl.
Aðrar upplýsingar

Stofna >>
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Samskipti > Fyrirtækjaskrá > Nýskráning > EHF
Tilkynning 1 | 2 | 3 | 4 Stofngögn Greiðsla

Stofnun einkahlutafélags (ehf)
Stofnendur og hlutafé
Kennitala
2808705799

Nafn
Jóhannes Jónsson

Hlutafé
500.000

Tölvupóstfang
joijons@mail.com

Skrá annan stofnanda

Hefur hlutaféð verið greitt?

Já

Nei

Heildarhlutafé greitt í peningum?

Allt

Að hluta/ekkert

Staðfestir banki greiðslu hlutafjár?

Já

Nei

Heiti félags, póstfang o.fl.
Tilgangur, starfsemi, stjórn o.fl.
Aðrar upplýsingar

Hjálp

Samskipti > Fyrirtækjaskrá > Nýskráning > EHF
Tilkynning 1 | 2 | 3 | 4 Stofngögn Greiðsla

Stofnun einkahlutafélags (ehf)
Stofnendur og hlutafé

Hjálp

Heiti félags, póstfang o.fl.
Heiti: Fyrirtækið mitt
Til vara: Mitt fyrirtæki

Póstfang: Bollatanga 2

Lögheimili:

Tilgangur, starfsemi, stjórn o.fl.
Aðrar upplýsingar

ehf. *

Stofndagur:

07.09.2013

*

ehf. *

*

Póstnr.: 270 *
Sveitarfélag lögheimilis: Mosfellsbær

*
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Stofnun einkahlutafélags (ehf)
Stofnendur og hlutafé
Heiti félags, póstfang o.fl.
Tilgangur, starfsemi, stjórn o.fl.

Hjálp

Skrá annan prókúruhafa
Í stjórn félagsins eru 2
og í varastjórn er 1
Tilgangur
Endurskoðandi / Tilgangur félagsins er [Skrifið tilgang félagsins hér]
skoðunarmaður Nafn
t.póstur
1908553689 Sigurður Waage
sw@endursk.is
Deild
Starfsemi
Skrá annan Bálkur
endurskoðanda/skoðunarmann

Flokkur

Hlutverk

Lögg. endursk.
Atvinnugrein

Skrá aukastarfsemi

Stjórn
2808705799

Nafn

t.póstur

Hlutverk

Jóhannes Jónsson

joijons@mail.com

Stjórnarformaður

2206932959

Benedikt Jóhannesson

bennigeir@mail.com

Meðstjórnandi

0307725719

Sigrún Þ. Geirsdóttir

saeta@mail.com

Varamaður

Skrá annan stjórnarmann

Firmaritun: Meirihluti stjórnar

Framkvæmdastj. Nafn
0307725719 Sigrún Þ. Geirsdóttir

t.póstur

saeta@gmail.com

Skrá annan framkvæmdastjóra
Prókúruhafi
2808705799

Nafn

Jóhannes Jónsson

t.póstur

joijons@gmail.com

Skrá annan prókúruhafa
Endurskoðandi /
skoðunarmaður Nafn
1908553689 Sigurður Waage

t.póstur

sw@endursk.is

Skrá annan endurskoðanda/skoðunarmann

Aðrar upplýsingar

Hlutverk

Lögg. endursk.

Samskipti > Fyrirtækjaskrá > Nýskráning > EHF
Tilkynning 1 | 2 | 3 | 4 Stofngögn Greiðsla

Stofnun einkahlutafélags (ehf)
Stofnendur og hlutafé
Heiti félags, póstfang o.fl.
Tilgangur, starfsemi, stjórn o.fl.
Aðrar upplýsingar
Reikningsár:

Aðalfund skal boða með

Almanaksárið
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daga fyrirvara

Aðferð við boðun hluthafafundar:
Ábyrgðarbréf eða t.póstur m/móttökustaðfestingu

Annað, hvað?

Annað, hvað?

Eru hömlur lagðar á viðskipti með hluti?
Já

Fylgja sérréttindi hlutum samkæmt
samþykktum félagsins?

Nei

Já
Atkvæðisréttur:
Ákvæði samþykkta um atkvæðisrétt
hluthafa þ.e. hversu mörgum krónum
fylgir hvert atkvæði?
1 kr

Stofna >>

Nei

Hvílir innlausnarskylda á nokkrum hlutum
samkvæmt samþykktum félagsins?
Já

Nei

Hjálp

Samskipti > Fyrirtækjaskrá > Nýskráning > EHF

Stofnun einkahlutafélags (ehf)

Tilkynning 1 | 2 | 3 | 4 Stofngögn Greiðsla

Stofngögn félagsins
Hér er hægt að hvelja hvort RSK búi til stofngögn félagsins, þ.e. stofnsamning,
stofnfundargerð og samþykktir, út frá framangreindum upplýsingum eða hvort
gögnum sé upphalað (upload) til RSK

RSK býr til stofngögn

<< Til baka

Hjálp

Upphala (upload) gögnum til RSK

Áfram >>
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RSK útbýr stofngögnin
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Stofnun einkahlutafélags (ehf)

Tilkynning 1 | 2 | 3 | 4 Stofngögn Greiðsla

Stofngögn félagsins
Hér er hægt að hvelja hvort RSK búi til stofngögn félagsins, þ.e. stofnsamning,
stofnfundargerð og samþykktir, út frá framangreindum upplýsingum eða hvort
gögnum sé upphalað (upload) til RSK

RSK býr til stofngögn

<< Til baka

Hjálp

Upphala (upload) gögnum til RSK

Áfram >>
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Samskipti > Fyrirtækjaskrá > Nýskráning > EHF

Stofnun einkahlutafélags (ehf)

Tilkynning 1 | 2 | 3 | 4 Stofngögn Greiðsla

Greiðsla
Nú að einungis eftir að stofna kröfu (að fjárhæð kr. 130.500) í heimabanka
og greiða hana.

Tilkynning_um_stofnun_EHF.pdf
(óundirritaður)

Stofnsamningur.pdf

Tilkynningin og stofngögnin fyrir Fyrirtækið mitt ehf bíða nú rafrænnar
undirritunar (sjá nánar hér neðar). Hægt er að skoða skjölin hér hægra
megin á síðunni. Athugaðu að þau eru óundirrituð.

Stofna kröfu í heimabanka >>

Nánar um rafræna undirritun

(óundirritaður)

Stofnfundargerd.pdf
(óundirrituð)

Samthykktir.pdf
(óundirritaðar)
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og greiða hana.

Tilkynning_um_stofnun_EHF.pdf
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Tilkynningin og stofngögnin fyrir Fyrirtækið mitt ehf bíða nú rafrænnar
undirritunar (sjá nánar hér neðar). Hægt er að skoða skjölin hér hægra
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(óundirritaður)

Stofnfundargerd.pdf
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Stofna kröfu í heimabanka >>

(óundirritaðar)

Nánar um rafræna undirritun
Búið er að senda tölvupóst (og SMS) á neðangreinda aðila með leiðbeiningum um að skrá
sig inn á skattur.is og staðfesta stofnun félagsins með rafrænni undirritun sinni. Undirritað
er með rafrænum skilríkjum.
2808705799
0307725719
2206932959
1908553689

Jóhannes Jónsson
Sigrún Þ. Geirsdóttir
Benedikt Jóhannesson
Sigurður Waage

joijons@gmail.com
saeta@gmail.com
bennigeir@gmail.com
sw@endursk.is

Að undirritun lokinni tekur að jafnaði einn virkan dag að afgreiða tilkynninguna.

Rafræn undirritun skjalsins
Jóhannes

t.póstur

Sigrún

skattur.is

Benedikt

Sigurður
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Samskipti > Fyrirtækjaskrá > Nýskráning > EHF

Stofnun einkahlutafélags (ehf)

Hjálp

Vinsamlega staðfestu neðangreinda tilkynningu um stofnun einkahlutafélags

Tilkynning_um_stofnun_EHF.pdf

Stofnsamningur.pdf

(óundirritaður)

(óundirritaður)

Stofnfundargerd.pdf

Samthykktir.pdf

(óundirrituð)

(óundirritaðar)

Skjalið er 2 daga gamalt
Undirritun lokið:
Jóhannes Jónsson
Sigrún Þ. Geirsdóttir
Eftir að undirrita:
Benedikt Jóhannesson
Sigurður Waage

Með rafrænni undirritun samþykki ég ofangreinda
tilkynningu sem og stofngögn.

Rafræn undirritun

Synjun

Athugaðu
Þegar allir hafa undirritað skjalið tekur að jafnaði
um einn virkan dag að afgreiða tilkynninguna.
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Stofnun einkahlutafélags (ehf)

Hjálp

Vinsamlega staðfestu neðangreinda tilkynningu um stofnun einkahlutafélags

Tilkynning_um_stofnun_EHF.pdf

Stofnsamningur.pdf

(óundirritaður)

(óundirritaður)

8940488
Stofnfundargerd.pdfUndirrita

rafrænt

(óundirrituð)

Skjalið er 2 daga gamalt
Undirritun lokið:
Jóhannes Jónsson
Sigrún Þ. Geirsdóttir
Eftir að undirrita:
Benedikt Jóhannesson
Sigurður Waage

Samthykktir.pdf
(óundirritaðar)

Með rafrænni undirritun samþykki ég ofangreinda
tilkynningu sem og stofngögn.

Rafræn undirritun

Synjun

Athugaðu
Þegar allir hafa undirritað skjalið tekur að jafnaði
um einn virkan dag að afgreiða tilkynninguna.

Þú ert að fara að undirrita
skjöl vegna stofnunar
einkahlutafélags.
Er það rétt?
Hætta við

Samþykkja
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Vinsamlega skráðu inn pin
númer, 4-8 tölustafi:
********

Staðfesta
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Þar með er undirritun lokið
Þegar allir hafa undirritað stofngögn
einkahlutafélags...
...og krafan hefur verið greidd...
...er tilkynningin tekin til afgreiðslu hjá RSK og
tekur um 1 virkan dag að afgreiða hana
einfalt – þægilegt – öruggt
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Takk fyrir

