
 
     

  
Reykjavík, 23. október 2008

R08100246

 
Til birgja Reykjavíkurborgar 
 
Vinnureglur varðandi afgreiðslu reikninga hjá Reykjavíkurborg 
Eftirfarandi vinnureglur hafa verið settar varðandi afgreiðslu reikninga til að tryggja sem hraðasta rýningu á réttmæti þeirra. 

1. Eingöngu er tekið við númeruðum reikningum í frumriti.  Óheimilt að bóka reikninga eftir afritum. 

2. Meginregla í innkaupum hjá Reykjavíkurborg eru reikningsviðskipti sem grundvölluð eru á beiðnum frá þar til bærum 
aðilum. Reikningur telst gildur ef hann er sendur í frumriti til Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar á neðangreint 
heimilsfang og stílaður á Reykjavíkurborg með réttri kennitölu og: 

 b) inniheldur upplýsingar um þá vöru eða þjónustu sem hefur verið veitt,  

 c) upplýsir hvaða aðili hefur pantað,  

 d) upplýsir á hvaða kostnaðarstað á að gjaldfæra reikning 

 e) með fylgi frumrit innkaupabeiðnar 

 f) með fylgi staðfesting þess (móttökukvittun á reikning með nafni og kennitölu) sem tekur við vöru eða þjónustu fyrir 
hönd borgarinnar  

 Vegna reikninga á Framkvæmda- og eignasvið skal einnig tilgreina verkbeiðnanúmer. 

 Afrit reiknings sem beri með skýrum hætti með sér að um afrit sé að ræða skal afhenda viðtakanda vöru við móttöku.  

 Sé greitt með Innkaupakorti Reykjavíkurborgar skal afhenda kaupanda vöru eða þjónustu frumrit reiknings enda um 
staðgreiðslu að ræða. 

3. Kennitala Reykjavíkurborgar er 530269-7609 og gildir fyrir öll svið borgarinnar nema fyrir Framkvæmda- og 
eignasvið/Eignasjóð sem hefur eigin kennitölu: 570480-0149, og á hún við um rekstur og framkvæmdir á vegum 
sviðsins s.s. við byggingar í eigu Reykjavíkurborgar 

4.  Reikninga skal senda á Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar og fær hver reikningur komudagsetningarstimpil þegar hann 
berst: 

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar 
Borgartúni 12-14 
105 Reykjavík.     
Vegna t.d. deildar, skóla eða sviðs og tilgreina þarf kostnaðarstað. 

5.  Reykjavíkurborg áskilur sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu nema að um annað hafi sérstaklega verið 
samið. Ef reikningur er ekki sendur á réttan stað eða ber ekki með sér nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans 
gildir ekki fyrirheit um greiðslufrest.  

6.  Reikninga vegna eftirtalinna fyrirtækja skal einnig senda á Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar merkta fyrirtækinu og 
kennitölu þess: 

Bílastæðasjóður Reykjavíkurborgar kt.  501170-0119 
Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins kt.  590182-1339 
Austurhöfn – TR ehf.  kt.  490703-3220 

7.  Eftirtaldar stofnanir hafa eigin kennitölu en reikninga vegna þeirra skal einnig senda á Fjármálaskrifstofu         
Reykjavíkurborgar: 
       Droplaugastaðir kt. 661082-0469  Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík 
       Seljahlíð  kt. 430486-1529  Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík  

Birgjar sem vilja grennslast fyrir um stöðu reikninga sinna hjá Reykjavíkurborg snúi sér til Fjármálaskrifstofu í síma 4111111 eða 
tölvupóstfang: bokhald@reykjavik.is.  

 
 
 
 

Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar 


