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Flest ir Íslend ing ar  munu  um  langt  skeið minn ast nýlið inna  vikna  í okt -
ób er  og nóv em ber.  Íslenska þjóð in  átti skuld lít inn rík is sjóð  en  eins  og
hendi  væri veif að  varð  sá sam eig in legi sjóð ur heft ur  í  skuldaklafa  um
ókom in  ár. Ofvax ið banka kerfi  hrundi  með  öllum  þeim fyr ir séðu  og
ófyr ir séðu afleið ing um.  Það  hefur  leitt  til  þess  að Íslend ing ar  munu
þurfa  að  bera aukn ar byrð ar  í fram tíð inni. Banka hrun ið mun skaða
íslenska  þjóð  beint  og  óbeint  meira  en nokkr ar ham far ir síð ustu
alda,  ef  frá  eru tald ir mann skað ar.  Menn  hafa  við þess ar aðstæð ur
tekið  sér  í  munn mynd lík ing ar  úr sjó manna máli,  en skattyf ir völd
vilja frem ur  hafa  fast  land  undir  fótum  og  trygg kenni leiti  þegar
fetað  er  í fót spor skatt greið enda  og  mat  lagt  á  hvort  þá  hafi  borið  af
mark aðri  leið  við  að  skila  af  sér  því fram lagi  til sam fé lags ins  sem
hverj um  og  einum  ber  lögum sam kvæmt  að  greiða  af tekj um  sínum.

Kom andi mán uð ir  munu  verða anna sam ir hjá stjórnvöldum.  Ljóst
má  vera  að marg ir  sem  eiga  um  sárt  að  binda  munu  leita  eftir úrræð -
um  hjá skattyf ir völd um, eink um  að íviln að  verði  vegna fjár hags legr ar
stöðu  eða eigna taps. Ástand ið  er ein stakt, mik ill  fjöldi  fólks  hefur  tapað
fjár mun um,  sumir jafn vel aleig unni, alvar legt atvinnu leysi  er  í upp -
sigl ingu  og skuld ir  hvíla  á ein stakl ing um  meðan eign ir  þeirra  hafa
gufað  upp. Flest ar fjöl skyld ur  í land inu  hafa  þannig borið skaða af.

Tíund  ber  að  þessu  sinni  svip  þess  sem  hefur und an far ið  verið  að
ger ast  í  íslensku þjóð lífi.  Í blað inu  eru birt ar grein ar  um  atburði síð -
ustu  vikna,  hvort  og hvern ig  unnt  sé  að bregð ast  við  þeim  óskum  sem
ljóst  má  vera  að  koma  til  kasta skatt stjóra  á kom andi  vori  við  árleg
fram tals skil. Heim ild ir  til íviln un ar  eru  á  hinn bóg inn þröng ar  eins  og
nánar  er  vikið  að  í blað inu. Vanda mál in ein skorð ast  ekki  við rekst ur
heim il anna. Skuld setn ing fyr ir tækja  og skuld sett ar yfir tök ur  eru 
fyr ir brigði  sem inn leidd  voru  í  íslenskt atvinnu líf  fyrir nokkr um  árum
og  kunna að hafa  reynst  vera  það eitr aða  peð  sem  hefur  ekki  aðeins
komið  fjölda fyr ir tækja  á helj ar þröm held ur einn ig skuld sett þjóð ina.
Um  það  er einn ig fjall að  í blað inu  auk ann arra  greina  sem tengj ast
atburð um hausts ins.

Verk efni skattyf ir valda  eru marg þætt.  Þau  eiga  að  sinna  ýmis  konar
þjón ustu, leið bein ing um, vott orða út gáfu, álits gerð um, refsikenndum
viðurlögum  o. fl.  en meg in verk efni  þeirra er  lögum sam kvæmt að
tryggja  rétta skatt á kvörð un  og  hún stendur  öllum  öðrum verk efn um
fram ar. Fram telj end ur  hafa  þá  skyldu  að  skila skatt fram töl um  og
greina  frá tekj um  sínum  og eign um. Meg in regl an  er  að fram telj end -
ur  hafa nokk uð sjálf dæmi  um hvern ig  þeir  haga fram tals skil um.
Skattyf ir völd  þurfa  síðan  að sann reyna skatt skil in  og  ganga  úr  skugga
um  að  rétt  sé  talið  fram.  Þess  vegna  er  brýnt  að skattyf ir völd  hafi
aðgang  að  öllum gögn um  til  þess  að  geta geng ið  úr  skugga  um  að
rétt ar skatt greiðsl ur  séu ákvarð að ar.  Hér  á  landi  hafa skattyf ir völd
góðan  aðgang  að launa upp lýs ing um  og eign um bundn um  í fasta -
fjár mun um.  Þau  skil  eru  í  það  góðu  horfi  að rík is skatt stjóri  hefur
með  góðum  árangri  látið  um  nokkurra  ára  skeið  árita  þær upp lýs ing -
ar  inn  á fram tals eyðu blöð in  til  að auð velda fram tals gerð ina.  Þegar
kemur  að upp lýs ing um  um pen inga leg ar eign ir  er  annað  upp  á ten -
ingn um.

Í  mörg  ár  hafa  íslensk skattyf ir völd  annað  hvort  ekki feng ið nein ar
upp lýs ing ar  frá fjár mála stofn un um  eða  mjög tak mark að ar  með eft ir -
gangs mun um.  Engar upp lýs ing ar  um inn stæð ur  eru send ar skattyf ir -
völd um  frá fjár mála stofn un um  nema  þeirra  sé sér stak lega kraf ist  í
afmörk uð um til fell um. Jafn framt  hafa íslensk ar banka stofn an ir  búið  yfir
upp lýs ing um  um eign ar hald  félaga  sem  skráð  hafa  verið  í afl ands ríkj -
um,  öðru  nafni skatta par ad ís um.  Fyrir til tölu lega  fáum  árum  voru
íslensk ir lög að il ar  nær ein vörð ungu  í  eigu ein stakl inga  eða ann arra
íslenskra lög að ila.  Þetta  er  nú  mikið  breytt  með  því  að lög að il ar skráð -
ir  í skatta par ad ís um  eiga  í mörg um til fell um drjúg an  hlut  af íslensk um
lög að il um. Þá eru  yfir gengi leg kross eigna tengsl  sem  gera hald bæra
vitn eskju  um eign ar hald  og  umráð  mjög torf engna.  Í hnot skurn  má
velta  fyrir  sér  hver er þáttur íslenskra fjár mála stofn ana  í  þessu. Grun -
semd ir  eru  um  að fjár mála stofn an ir  hafi  að ein hverju  leyti  gert íslensk -
um skattaðilum  kleift  að  koma fjár mun um  undan skatt lagn ingu  með
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stofn un dótt ur -  eða hlut deild ar fé laga  í skatta par ad ís um. Stofn un
lög að ila  þar virð ist ein vörð ungu  vera  annað  hvort  til  að  leyna eign um
til skatt lagn ing ar  eða  að  leyna eign ar haldi,  nema  hvort  tveggja  sé.

Íslensk um skattyf ir völd um  er  gert  að  treysta  á  að fjár mála stofn -
an ir  haldi  eftir fjár magns tekju skatti  og  skili  honum,  án  þess  að
sund ur lið að ar upp lýs ing ar  séu send ar  til skattyf ir valda.  Afar tor -
sótt  hefur  verið  að  fá upp lýs ing ar  og  er nær tækt  dæmi  beiðni rík is -
skatt stjóra  um upp lýs ing ar  um hluta fjár við skipti  en  ekki  fékkst
aðgang ur  að  þeim  fyrr  en  með  dómi,  þrátt  fyrir  að  skýr laga á kvæði
kvæðu  á  um  skyldu fjár mála stofn ana.  Bæði rík is skatt stjóri  og skatt -
rann sókn ar stjóri  hafa  við með ferð ein stakra  mála  þurft  að  sækja
upp lýs ing ar  til fjár mála kerf is ins  með  því  að  leita  eftir úrskurð um
dóm stóla  enda  þótt upp lýs inga skylda  hafi  verið  fyrir  hendi  og  hafa
þá  loks feng ið  úrlausn  mála  sinna. Við ur kennt  hefur  verið  í  dómum
að skatt lagn ing  sé lög mælt ur  og  eðli leg ur þátt ur  í tekju öfl un rík is -
ins  og  að  almenn upp lýs inga gjöf  til grund vall ar álagn ingu  hafi for -
gang  umfram  leynd  um fjár reið ur við skipta manna  banka,  enda
eru skattyf ir völd bund in ströng um laga á kvæð um  um þagn ar skyldu.  

Sú  leynd  sem fjár mála stofn an ir  hafa  talið  sér heim ilt  að við hafa
gagn vart skattyf ir völd um  um sýsl an  með fjár muni  sem  verið  hafa
í vörsl u  þeirra,  hefur  dregið úr skilvirkri skatt fram kvæmd.  Ekki  er  unnt
að  meta  hversu mikl um fjár mun um  hefur  verið  komið  undan skatt -
lagn ingu  en  án  efa  er  það drjúg ur skild ingur.  Það  er  ástæða  til  að
velta  fyrir  sér  hvort  ekki  sé kom inn  tími  til  þess  að  taka  til,  setja
nýjar leik regl ur  og nýjar við mið an ir  svo  unnt  sé  að skatt leggja  þá
sem  komið  hafa  sér  undan skatt greiðsl um  eða  skapa  það gagn sæi
að hvat inn  verði  ekki leng ur  til stað ar. 

Kveða  þarf  skýrt  á  um  það  í  lögum  að banka stofn un um  verði  gert
skylt  að  senda upp lýs ing ar  í  lok  hvers  árs  um bankainn stæð ur,
vaxta tekj ur, skuld ir  og vaxta gjöld  svo sjálf sagt  sem  slíkt  er. Jafn framt
verði skattyf ir völd um afhent ar upp lýs ing ar  um hvern ig eign ar haldi
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sé hátt að  á félög um  sem und an far in  ár  hafa  verið  í  umsjá  íslenskra
banka erlend is.  Þannig  yrði það afdráttarlaust við ur kennt  að  leynd
gagn vart skattyf ir völd um  á  ekki  rétt  á  sér  og  því verð ur  unnt  að
tryggja  betur jafn ræði, hlut lægni  og sam ræmi  í skatt lagn ingu. 

Það  er mik il vægt  við  þær aðstæð ur  sem  nú  ríkja  að tekið verði af
skarið og gerðar þær breytingar sem svift geti  brott  þeim leynd ar hjúp
sem varn að  hefur  því  að  tryggt  sé að  allir  greiði  sín lög boðnu  gjöld.
Aðeins  þannig  næst rétt mæt skatt fram kvæmd  og rétt lát jöfn un
þeirra  byrða  sem kom andi kyn slóð um  er  ætlað  að  bera.
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Sig rún  Björk  hefur  verið bæj ar full trúi  á Akur -
eyri  frá  árinu 2002.  Var  hún  m. a. for mað ur
menn ing ar mála nefnd ar  og  átti  sæti  í bæjar  -
ráði  og fjöl mörg um nefnd um  á  vegum bæj ar -
ins  á  því kjör tíma bili.  Í  júní 2006  varð  hún
for seti bæj ar stjórn ar  og for mað ur stjórn ar
Akur eyr ar stofu þang að  til  hún  var  ráðin
bæjar  stjóri Akur eyr ar bæj ar  þann 9. jan úar
2007. Sig rún  er mennt að ur hót el rekstr ar fræð -
ing ur  frá  IHTTI hót el stjórn un ar skól an um  í
Luz ern  í  Sviss,  en hún  vann einn ig  í  Japan  og
Bandaríkjunum  eftir  að  námi  lauk.  Hún  hefur
lokið  námi  í nútíma fræð um  við Háskól ann  á
Akur eyri  og stjórn un ar námi  fyrir sveit ar stjórn -
ar fólk  sem hald ið  var  í sam vinnu  við  Eyþing
og Símennt un  HA.  Störf Sig rún ar  hafa  í gegn -
um tíð ina  tengst ferða geir an um,  bæði  sem
hót el stjóri, sölu stjóri  hjá inn an lands deild
Úrvals Útsýn ar  og  hjá  PwC  við  að inn leiða
stjörnu flokk un ar kerfi gisti staða  fyrir Ferða -
mála ráð. 

Starf bæj ar stjóra 
Ég  tók  við  starfi bæj ar stjóra þann 9. jan úar
2007,  er  tíundi bæj ar stjóri Akur eyr ar  og
fyrsta  konan  til  að  gegna  því  starfi,  þannig
að  þessi  dagur  er  mér  mjög minni sstæð ur.
Akur eyri  er öfl ug ur  bær  og senni lega  með
víð feðm asta rekst ur sveit ar fé laga  á land -
inu.  Við  náðum  þeim ánægju lega  áfanga
að  taka  á  móti  íbúa  númer 17.500  núna  í
okt ób er  og síð ast lið ið  ár  hefur  verið  mjög
gott  hér  nyrðra.  Allt  starf bæj ar yf ir valda  á
und an förn um  árum  hefur mið að  að  því
að  gera  bæinn eft ir sótt an  til  búsetu.  Við
höfum mark visst  byggt  upp grunn -
þjónust una  og  eflt þjón ustu  við bæj ar -
búa  á  öllum svið um  og stönd um  því  vel
að  vígi  fyrir fram tíð ina.  Við  höfum  tekið
yfir  mörg verk efni  í félags þjón ustu  frá rík -
inu,  fyrst  sem reynslu sveit ar fé lag  og  síðan

með þjón ustu samn ing um.  Sú  góða  reynsla
sem  við  höfum  náð  með svo köll uðu Akur -
eyr ar mód eli  í vel ferð ar þjón ustu  mun
verða  gott vega nesti  þegar þess ir mála -
flokk ar  verða flutt ir alfar ið  yfir  til sveit ar -
fé lag anna  sem  ég  vona  að  verði  árið 2011. 

Starf bæj ar stjóra  er  í  eðli  sínu  mjög
fjöl breytt  og viða mik ið  starf.  Ég  fer  yfir
dag skrá vik unn ar  í upp hafi hverr ar  viku
en  oftar  en  ekki breyt ist  hún tölu vert  frá
degi  til  dags,  allt  eftir  því  hvað  kemur
uppá  og  hvaða  mál  þarf  að  leysa snögg -
lega. Starf ið  felst  í  því  að  vera  með yfir -
umsjón  með bæj ar fé lag inu. Við  höfum
inn leitt mikl ar breyt ing ar  á skipu lagi  og
skipu riti stjórn un ar  hjá Akur eyr ar bæ  og  ég
mun  fara  betur  yfir  þær  síðar. Þess ar vik -
urn ar  erum  við  að und ir búa fjár hags á ætl -
un  fyrir kom andi  ár  og  það  eru krefj andi
tímar.  Á hverj um  degi  koma  upp álita mál
hjá deild um  eða stofn un um bæj ar ins  sem
kalla  á  aðkomu,  álit  eða ákvörð un bæj ar -
stjóra.  Ég  kem  mikið  fram  út  á  við  fyrir
hönd bæj ar ins  og  það  er tíma frekt  að
undir búa  ræðu -  og greina skrif  og  taka  á
móti  fólki. 

Ég  hef  áhuga  á sveit ar stjórn ar mál um
og  mér  finnst  það spenn andi vett vang ur
fyrir dríf andi  fólk  með frjó ar hug mynd ir.
Við  tökum  þátt  í  lífi íbú anna  á hverj um
ein asta  degi  þannig  að  þessi  mál  skipta
svo sann ar lega  máli.  Við önn umst þjón -
ustu  við  íbúa  okkar  frá  vöggu  til graf ar
má  segja,  þannig  að  það  er  skylda  okkar  að
hafa hlut ina  í  lagi  og  leggja  allan  okkar
metn að  í  það. 

Allir stjórn mála flokk ar  verða  varir  við
minnk andi þátt töku  í flokks starfi  en  fólk
er  þó til bú ið  að  fylkja  sér  um ein stök  mál
sem  eru ofar lega  á  baugi.  Oft  eru  það
skipu lags mál in  sem  brenna  á  fólki,  til

dæmis þétt ing byggð ar  og lagn ing  nýrra
stofn brauta,  en einn ig  önnur  mál  af
ýmsum  toga,  svo  sem versl un ar manna -
helg in, salt notk un  og  fleira.  Það  er
kannski  þessi  nýja  áhersla  sem  við verð um
að  búa  okkur  undir  og  hún  felur  í  raun  í
sér  breytt  form  á lýð ræð is þátt töku.  Við
verð um  að  vera vak andi  fyrir  því  að  láta
ekki  bara óánægju radd irn ar, nei kvæða
umræðu  og gagn rýni  á  til  að  mynda
skipu lags mál in  ráða  för  í  almennri
umfjöll un  um ein stök  mál.  Þetta  nýja  og
opna lýð ræði kall ar  miklu frem ur  á þátt -
töku bæj ar búa  allra  í upp lýstu sam ráði  og
það  krefst  bæði  tíma  og þekk ing ar öfl un ar.

Fjöl miðl ar  hafa einn ig gríð ar mik ið  vald
og  geta  bæði sleg ið  upp  málum  og  kæft
þau.  Það  er  kúnst  að  nýta  sér  þá  sem  best
til  að  efla mál efna lega  umræðu  og  koma
upp lýs ing um  á fram færi.  Oft  er lít ill  áhugi
á upp lýs ing um  og skýr ing ar rúm ast  ekki
innan einnar mín útu  og 40 sek úndna  sem
er  sá  tími  sem frétta mönn um  er iðu lega
skammt að ur  til  að  fjalla  um mál efni  sem
geta  verið  bæði flók in  og  afar mik il væg.

Bæj ar stjóri  sem kjör inn 
full trúi
Und an far in fjög ur kjör tíma bil  hefur  sá
hátt ur kom ist  á  hér  að bæj ar stjóri  er jafn -
framt  efsti  maður  á  lista  flokks. Síð ustu
þrjú  hefur  það  verið Sjálf stæð is flokk ur -
inn  sem  hefur  átt bæj ar stjór ann  en  þar
áður Fram sókn ar flokk ur inn.  Mér  finnst
það  vera styrk ur  að  vera kjör inn full trúi  og
odd viti  míns  flokks.  Það  gefur starf inu
meiri  vigt  og  styrk.  Ég  tel  að ráðn ir bæj ar -
stjór ar  þurfi  að  leita  eftir  umboði  til flokk -
anna  sem  þeir  sitja  fyrir.  Það  getur  hins
vegar  verið tíma frekara  og  tafið  mál. Póli -
t ík in  hér  á Akur eyri  hefur mild ast  að  mínu

Staðgreiðslukerfið er til
mikillar fyrirmyndar

Við álagningu opinberra gjalda ákvarða skattstjórar ýmis gjöld. Þeirra á
meðal eru útsvör en þau hafa verið einn af megintekjustofnum sveitarfélaga 
í fjöldamörg ár. Tíund leitaði til Sigrúnar Bjarkar Jakobsdóttur bæjarstjóra á

Akureyri til að heyra um störf hennar í almannaþágu og viðhorf 
til fjármála og reksturs sveitarfélaga.



mati  í gegn um tíð ina.  Ég  held  að  það  sé
líka ein kenni  á sveit ar stjórn ar mál um að
þegar  maður  ber  saman mál efna skrár  fyrir
kosn ing ar  þá  er  það auð séð  að áhersl ur
flokk anna  eru  líkar  en  ef  til  vill  er for -
gangs röð un in  önnur  í smá at rið um  og
útfærsla ein stakra  mála.  Hér  eru  hins  vegar
allir nokk uð sam hent ir  í  því  að  vinna  að
heill  og  hag Akur eyr ar  í  hverju  sem  þeir
taka  sér  fyrir hend ur.  Við  höfum fækk að
nefnd um tölu vert  á  sl. tveim ur kjör tíma -
bil um.  Þær  hafa  fleiri mála flokka  og  fleiri
verk efni  sem  auka  á víð sýni við kom andi
nefnd ar manna  og  gefur  þeim  betri yfir sýn
yfir bæj ar mál in  að  mínu  mati.

Stjórn sýsla Akur eyr ar bæj ar 
Mér  finnst allt af  mjög  gaman  að  kynna
mér  það  sem  aðrir  eru  að  gera  og sveit ar -
fé lög in 78  í land inu  eru  öll  mjög mis jöfn
að upp bygg ingu  og stjórn sýslu.  Það  er  í
raun  mjög athygl is vert hvern ig  þetta
hefur þró ast  í gegn um  árin  og  það  er ekk -
ert  eitt ,, best pract ic e“  dæmi  sem  við horf -
um  á sam eig in lega  og  nýtum  okkur.  Flest
stærri sveit ar fé lög in  hafa geng ið  í gegn um
mikl ar breyt ing ar  á skipu lagi  sínu  og  þegar
unnið  er  að  þeim breyt ing um  fer  fólk
gjarn an  í heim sókn ir  vítt  og  breitt  um
land ið  til  að  kynna  sér hvern ig  aðrir  haga
sínum  málum.  Síðan  er  það  þróað  áfram
og  tekið  það  besta  frá  öllum  þegar  heim  er
komið. 

Mark visst  hefur  verið  unnið  að  því  að
ein falda  alla stjórn sýslu Akur eyr ar bæj ar  og
gera hana skil virk ari.  Við sett um  upp
sviða skipu lag  á kjör tíma bil inu 1998 -2002
sem  tókst ágæt lega.  Á  þeim  tíma  var lagð -
ur grunn ur  að  breyttu vinnu lagi pól it -

ískra full trúa  og emb ætt is manna  og starfs -
manna bæj ar ins  og skil greind ábyrgð ar -
mörk  hvers  og  eins  í dag leg um  rekstri.
Árið 2006  voru stöð ur sviðs stjóra lagð ar  af
og  tekin  upp dreifð ari stýr ing  þannig  að
allir deild ar stjór ar við kom andi  deilda
heyra  núna  beint  undir bæj ar stjóra. 

Með  þessu fyr ir komu lagi vilj um  við
stuðla  að vald dreif ingu  og  flytja ákvarð -
ana tökuna  sem  næst  þeim  sem  eiga  að
njóta þjón ust unn ar.  Að  mínu  mati  þá  eru
til fyr ir mynd ar  þær skil grein ing ar  sem
sett ar  hafa  verið  fram  um hlut verk  hvers
og  eins, kjör inna full trúa  og stjórn enda.
Kjörn ir full trú ar  móta  stefnu  og fylgj ast
með hvern ig  henni  er  fylgt  en  þeir  taka
ekki ákvarð an ir  um fram kvæmd stefn -
unn ar  í smá at rið um  eða  frá  degi  til  dags.
Þetta  var tölu vert deilu efni  á  sínum  tíma
þegar  þetta  var  tekið  upp  og  þótti kjörn um
full trú um  vera dreg ið  mjög  úr  sínu  valdi
við ákvörð un ar töku  um ráðn ing ar ein -
stakra starfs manna,  kaup  á  vörum  og
þjón ustu  og  fleira.  Ef  til  vill  fannst  þeim
nýtt hlut verk  sitt  í stefnu mót un bæj ar ins
og eft ir lit  með starf semi  hans ein hvern
veg inn  ekki  vera nægi lega  mikið þunga -
vigt ar hlut verk.  En  þetta kall ar  á  nýja hugs -
un  og aðferð ar fræði. 

Við  höfum  sett  niður skýr ar verk lags -
regl ur  sem  eru mið læg ar  fyrir starfs menn
þannig  að  það  eiga  allir  að  vera upp lýst ir
og með vit að ir  um  þær áhersl ur  og regl ur
sem  gilda.  Það kall ar  á  ný vinnu brögð  og
aukna  ábyrgð við kom andi deild ar stjóra
og  hefur tek ist ágæt lega  að  mínu  mati.
Boð leið ir  hér  eru stutt ar  og ákvörð un ar -
taka  á  því  að  vera  sneggri  og auð veld ari.
Nefnd ir  hafa feng ið fulln að ar af greiðsl ur  í

ýmsum  málum  og emb ætt is menn irn ir
líka  þannig  að bæj ar stjórn  hefur mark -
visst  verið  að „afsala“  sér  valdi  eða umfjöll -
un  um  mál  í  sjálfri bæj ar stjórn inni  og  við
lítum  á henn ar hlut verk  fyrst  og  fremst
sem stefnu mark andi.

Fjár hag ur
Hjá Akur eyr ar bæ  voru  um 1.085 stöðu -
gildi  á  árinu 2007  og  alls  voru  rúmir 4,8
millj arð ar greidd ir  í  laun.  Fjöldi laun þega
end ur spegl ast  í  þeim fjöl mörgu verk efn -
um  sem Akur eyr ar bær  hefur  með hönd -
um,  t. d.  á vel ferð ar sviði  þar  sem  ber  hæst
heilsu gæslu stöð in, öldr un ar heim il in  og
mál efni fatl aðra.  Við  rekum  líka 11 leik -
skóla  og  sjö grunn skóla  og skóla mál  eru
lang stærsti rekstr ar þátt ur inn. Skatt tekj ur
á  árinu 2007  voru  rúmir 5,2 millj arð ar.
Þar  af  var útsvar ið  tæpir 4,5 millj arð ar  og
fast eigna skatt ur inn  um 745 millj ón ir.
Fram lög  til Akur eyr ar bæj ar  úr Jöfn un ar -
sjóði  eru  um 1,0 millj arð ur  og  þar  vega
fram lög  vegna grunn skól ans  þyngst. 

Fram kvæmd ir
Akur eyri  hefur  verið  í  stöðugri upp bygg -
ingu  frá  árinu 1998. Bæj ar bú um  hefur
fjölg að  um lið lega 2.500  manns  á þess um
tíu  árum  og  það  hefur kall að  á  nýja  skóla,
ný íþrótta mann virki og  að sjálf sögðu
gatna-  og frá vei tu gerð. Áhersl urn ar  hafa
miðað  að  því  að  skapa  hér eft ir sókn ar vert
sam fé lag  sem  býður  íbúum  sínum  öll lífs -
ins  gæði.  Við vilj um  eiga  hér fjöl skyldu -
vænt sam fé lag  sem  er  traust  og  laust  við
öfgar  og  það  hefur tek ist ágæt lega. 

Bær inn  hefur stað ið  í viða mikl um fram -
kvæmd um  á  þessu  ári.  Má  þar  nefna
íþrótta -  og fim leika hús  við Gilja skóla,  fyrsta
hluta Nausta skóla  í nýj asta  hverfi bæj ar ins,
loka hnykk inn  í bygg ingu menn ing ar húss -
ins  Hofs,  sem  er verk efni  með þátt töku rík -
is ins,  og  síðan  erum  við  að und ir búa frjáls -
í þrótta svæð ið  fyrir lands mót  UMFÍ  sem
verð ur hald ið  hér  á 100  ára  afmæli móts ins
í  júlí  á  næsta  ári.  Þetta  eru  mikil  og  stór
verk  sem  við verð um  þó  að end ur meta
núna  í  ljósi  aðstæðna,  hægja  á fram kvæmd -
um  og  lengja verk tím ann  án  þess  að  stöðva
fram kvæmd ir  alveg  því auð vit að vilj um
við forð ast  það  í  lengstu  lög.
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Sigrún Björk  færir fjölskyldu 17.500
Akureyringsins blóm en hann fæddist þann 
18. október. Foreldrar hans heita Brynhildur
Guðmundsdóttir og Brynjar Örn Þorkelsson 
og stóri bróðir Róbert Örn.
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Þetta  eru mikl ir  óvissutímar  fyrir sveit ar -
fé lög in  því  þau  eru  undir þrýst ingi  um  að
draga  saman segl in  og hag ræða  í  rekstri  en
jafn framt  að  halda  uppi  atvinnu  og mann -
afls frek um fram kvæmd um.  Þannig  að
þetta  er  mikil jafn væg is list  þar  sem  við
þurf um  að  halda  vel  á spöð un um  og  gæta
þess  að  missa  ekki damp inn. 

Stað greiðsl an 
Mér  finnst stað greiðslu kerf ið  vera  til mik -
ill ar fyr ir mynd ar  og  ég  efast  um  að nokk -
ur  myndi  vilja  hverfa  til  baka  til  gamla
tím ans.  Það  er allt af athygl is vert  að  rifja
upp sög una  því  okkur hætt ir  til  að  gleyma
mjög  fljótt  hversu  hrætt mann fólk ið  er
við breyt ing ar  og  hversu erf ið lega geng ur
stund um  að  ná  góðum breyt ing um  í  gegn,
eins  og reynd in  var  með stað greiðsl una.
Þetta  er  mjög  gott  kerfi  og sam skipti  við
skatt stjóra  góð  en  það  er  engu  að  síður
hægt  að stór bæta upp lýs inga gjöf  til sveit -
ar fé lag anna varð andi stað greiðsl una.
Helstu upp lýs ing ar  eru fengn ar  í gegn um
skrif stofu Sam bands sveit ar fé laga  og  þá
ein ung is heild ar töl ur.  Það  þarf  að  vinna  að
betra upp lýs inga flæði  og  t. d.  væri  mjög
áhuga vert  að  fá  ýmsa töl fræði  sem til -
heyr ir sam fé lag inu  og jafn framt  væri  afar
gagn legt  að  fá  betri  aðgang  að upp lýs ing -
um  vegna  okkar  vinnu  við húsa leigu bæt -
ur, fjár hags að stoð  o. s. frv. 

Kostn að ur  við inn heimtu stað greiðslu -
fjár,  til  að  mynda  fyrir Akur eyri, hleyp ur
á  tugum millj óna  og  maður  veltir  fyrir
sér  hvort  ekki  sé kom inn  tími  til  að end -
ur skoða þenn an kostn að ar lið  í  ljósi  þess
hve fram ar lega skattyf ir völd  standa  í raf -
rænni stjórn sýslu. 

Ég  býst  við  því  að útsvars pró sent an
verði end ur skoð uð  þegar mála flokk ur
fatlaðra  flyst alfar ið  yfir  til sveit ar fé lag -
anna,  sem verð ur von andi  árið 2011.
Sveit ar stjórn ar fólk  hefur bar ist  fyrir  því  í
gegn um  árin  að  fá  aukna hlut deild  í tekj -
um  hins opin bera.  Við  sjáum hvern ig
hlut skipt in  hafa  breyst:  Ríkið  hefur  verið
að  lækka  sínar skuld ir  en sveit ar fé lög in
hafa  verið  að  auka skuld ir  sínar,  fyrst  og
fremst  vegna auk inna fram kvæmda  og
eft ir spurn ar  og jafn framt sam keppni  á
milli sveit ar fé laga  um  íbúa.  Öll mann -
virki  sem  eru  reist  eru  vel  nýtt  að  mínu
mati.  Ég  nefni  oft  sem  dæmi Amtsbóka -
safn ið  hér.  Þar  var  tekin  í notk un við bygg -
ing  árið 2005  sem  komst  loks  til fram -
kvæmda  eftir  margra  ára  þóf  og  tafir.  Þessa

bygg ingu heim sækja  á  degi hverj um tæp -
lega 600  íbúar. Einn ig  má  benda  á fim -
leika hús ið  sem  er  í bygg ingu  en  um 500
börn  æfa fim leika  hjá fim leika fé lag inu  og
þröng ur húsa kost ur  er far inn  að  standa
starf sem inni  fyrir þrif um.

Sveit ar fé lög in  eru  stór  hluti  af hag -
stjórn inni  og  í  því gern inga veðri  sem  nú
hefur geng ið  yfir þjóð ina  skipta  þau  svo
sann ar lega  máli. Mik il vægt  er  að  halda
grunn stoð un um gang andi  og  sjá  um  að
allt  geti geng ið  sinn vana gang,  ekki  síst
það  sem  snýr  að börn un um  okkar,  því
auð vit að skipt ir  það höf uð máli. 

Hlut deild  í 
fjár magns tekju skatti?

Tekju stofn ar sveit ar fé laga  eru umræðu -
efni  sem  mjög  svo brenn ur  á  okkur sveit -
ar stjórn ar fólki  og  hefur  ýmsum  þótt vit -
laust  gefið  í gegn um  árin. Kröf ur  um hlut -
deild  í fjár magns tekju skatti  hafa  farið
mjög  hátt  hér  á und an förn um  árum  en  ég
var  ekki sam mála  þeirri  áherslu  því  sá
tekju stofn  hefði  verið  mjög mis mun andi
á  milli sveit ar fé laga  og  það  hefði kall að  á
flókn ar jöfn un ar að gerð ir  sem  er  ekki æski -
legt  að  mínu  mati.  Það  er  orðið  brýnt  að
end ur skoða  þetta  kerfi  okkar  því  við  sjáum
sum  smærri sveit ar fé lög  eiga stærst an

hluta  sinna  tekna  undir Jöfn un ar sjóðn um
með  allt  að 60%  af  tekj um sínum  þaðan
og  það  er  ljóst  að  þau  verða  fyrir  þungu
höggi  ef  fram  fer  sem horf ir  með tekj ur
rík is sjóðs  og fram lag  í Jöfn un ar sjóð inn.
Og  hvað varð ar  aðra tekju stofna  sem
mögu legt  er  fyrir sveit ar fé lög in  að  nýta
sér,  þá  getum  við  til  dæmis  horft  til öku -
tækj anna og skatt lagn ingar  þeirra.  Er  það
e. t. v. eðli legri skatt stofn held ur  en fjár -
magns tekj ur? Eig end ur öku tækja  nýta  sér
götur  og sam göngu mann virki  sem sveit -
ar fé lög in fjár magna  og ligg ur  þá  ekki  beint
við  að bif reiða eig end ur  taki  þátt  í  þeim
kostn aði?  Gaman  væri  að  fá  álit sér fróðra
á  þessu.

Það  er  ljóst  að vet ur inn fram und an  og
næsta  ár  verður sveit ar fé lög um erfið ur
tími.  Þau  eru  rekin  af fólk inu  í land inu  og
hagur sveit ar fé lag anna  ræðst  af  högum
íbú anna  og  afkomu  þeirra.  Ég  el  þá  von  í
brjósti  að þess ar þreng ing ar  gangi nokk uð
fljótt  yfir  og  að  við  munum  standa sterk -
ari  að  vígi  en  áður  eftir  þetta  áfall.  Ég  held
að  sem  þjóð  munum  við end ur meta  allt
sem  við  tökum  okkur  fyrir hend ur, verð -
mæta mat  okkar  og áhersl ur.  En  ég  er bjart -
sýn  að eðl is fari  og  er  þess full viss  að  við
munum  rísa  upp  aftur  og tak ast sam hent
á  við fram tíð ina.

Sigrún Björk er fyrsta konan sem gegnir stöðu bæjarstjóra á Akureyri.



Skuldsettar 
yfirtökur

og öfugur samruni
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Skuld sett ar yfir tök ur  og 
öfug ur sam runi
Sú  var  tíðin  að þegar  menn  keyptu  sér
eign ir  þá  þurftu  þeir  að  borga  fyrir  þær.  Í
byrj un þess ar ar  aldar  fundu íslensk ir við -
skipta jöfrar  leið  til  að kom ast  hjá  því.  Þeir
keyptu fyr ir tæki  og  létu fyr ir tæk in  sjálf,
sem  keypt  voru,  greiða kaup verð ið  í gegn -
um eigna lausa sam runa.  Með  því  að
hengja skuld ir  utan  á fyr ir tæk in  með sam -
runa  eftir kaup in,  setja  þau  síðan  á mark -
að  og  selja hlut ina  í  þeim  til líf eyr is sjóða
og almenn ings  á  enn  hærra  verði  en  keypt
hafði  verið  á,  þrátt  fyrir skuld setn ing una,
gátu for víg is menn irn ir skap að  sér mikl ar
tekj ur.  Þessi  leið  var  að  vísu  ekki  íslensk
upp finning,  menn  höfðu  tekið  þetta  upp
í Banda ríkj un um  tíu  til tut tugu  árum  fyrr.
Þar  voru  menn  líka  búnir  að  læra,  áður  en
við skipta mód el ið  barst  til  Íslands,  að  mörg
og gríð ar stór gjald þrot  voru jafn an fylgi -
fisk ar ráð staf ana  af  þessu  tagi  en for kólf -
arn ir efn uð ust  oft  vel. 

Skoð um  nánar hvern ig þess ir hlut ir
ganga  fyrir  sig. Upp haf ið  er  að við skipta -
jöfur ( V)  ber víurn ar  í eitt hvert rekstr ar fé -
lag ( A)  sem  honum  finnst álit leg ur fjár fest -
ing ar kost ur,  t. d. verk smiðju, versl un  eða
olíu fé lag. Tak ist samn ing ar  við eig end ur
slíks fyr ir tæk is stofn ar við skipta jöfu rinn
sér stakt  félag ( B)  sem  fær  það hlut verk  að
kaupa rekstr ar fé lag ið  A  og  B  telst  því  vera
yfir töku fé lag ið  í þess um við skipt um.  
V legg ur  fram hluta fé  til  B,  kannski ¼  af

kaup verð inu  á  A,  en  B  tekur  síðan  lán
fyrir afgang in um  eða ¾  af kaup verð inu.
Kaup verð ið  er  síðan  greitt  til eig enda  A,  
þ. e. fyrr um hlut hafa  A,  þannig  að  þeir
fjár mun ir  koma  A  aldrei  til  góða.  Í kjöl far
kaup anna  eru  A  og  B sam ein uð  undir
nafni  A  þannig  að  A  er  allt  í  einu  orðið
yfir töku fé lag ið  í sam runa ferl inu.  Við sam -
run ann flytj ast skuld ir  B  inn  í  A  þannig  að
skuld ir  A  hafa  vaxið  um  sem  nemur ¾  af
kaup verð inu  án  þess  að nokk ur  eign  hafi
komið  þar  á  móti  því  að  eina  eign  B  var
eign ar hlut ur  í  A  og  A  getur  ekki  átt  hlut  í
sjálfu  sér  að sam run an um lokn um.  Til
þess  samt  að  láta  ekki  sjást hvern ig skerð -
ing in  á  eigin  fé  vegna skuld setn ing ar inn -
ar  fer  með efna hags reikn ing  A  færa  menn
upp  eign  sem  þeir  kalla við skipta vild  í
árs reikn ingn um  á  móti skuld un um.  Hér  er
ekki  um  nýja  eign  að  ræða  sem  kemur
inn  við kaup in  og sam run ann  þar  sem
við skipta vild in  í  A  var  til  fyrir kaup in,
hafi  hún  á  annað  borð  verið  til,  þótt  hún
hafi  ekki  verið bók færð  í efna hags reikn -
ingi  A.  Eftir  þetta  er  A til bú ið  til sölu með -
ferð ar  og  hægt  að  skrá  það  á mark aði  sem
álit leg an fjár fest ing ar val kost  á  gengi  sem
er  kannski  mun  hærra  en geng ið  sem upp -
haf lega  var  keypt  á  þrátt  fyrir skuld setn -
ing una.  Til  að  gera  málið  enn ein fald ara
þá  getum  við hugs að  okkur  að  V  hafi
keypt  allt hluta féð  í  A  á 1.000,  tekið  lán  og
hengt  á  A  fyrir 750  og  selt  síðan  t. d. 70%
af  A  fyrir 1.500.  Þannig  hefur  V  selt  hlut
sem  hann  keypti upp haf lega  á 175 (70%
af 1.000 – 750 = 250)  fyrir 1.500  og hagn -
ast  um 1.325.

Ráð staf an ir  eins  og  hér  er  lýst  hafa
verið leidd ar  af  íslenskri for ystu  í mikl -
um  og vax andi  mæli  á und an förn um
árum.  Þær  hafa  teygt  sig  út  um  allan  heim
og íslensk ir bank ar  hafa  lánað  fyrir skuld -
setn ing unni  og  þanið  út efna hags reikn -
inga  sína  og fyr ir tækj anna,  enda  ekki

skort ur  á fjár magni  fyrr  en  nýlega. Bank -
arn ir  hafa  líka  tekið  þátt  í fjár fest ing ar -
og sölu ferli fyr ir tækj anna  og  þegið  fyrir
háar þókn an ir. Umfang ið  hefur  vaxið  ár
frá  ári  og  þar  með skuld setn ing þjóð ar -
bús ins  líka. Sam hliða  hefur áhætt an  farið
vax andi  þar  sem skuld setn ing bank anna
og fyr ir tækj anna  hefur  verið gríð ar leg  og
segja  má  að  mörg  þeirra  hafi, ein mitt
vegna þess ar ar skuld settu aðferð ar,  í  reynd
verið stofn uð  á  barmi gjald þrots  og  aldrei
kom ist  á lapp irn ar.

Hvað  fór úrskeið is  
í reglu verk inu?
Marg ar spurn ing ar  hafa vakn að  um  þetta
við skipta mód el  sem kall ast skuld sett ar
yfir tök ur  og öfug ur sam runi.  Hvaða regl -
ur  voru  til  um  þetta?  Er  kannski mögu legt
að  þetta  hafi  allt leik ið laus um  hala  og
menn  hafi  bara  haft  þetta  eins  og  þeim
sýnd ist?  Lítum  á nokk ur  atriði:

1. Við skipta vild in –  eign  eða  
úttekt  af  eigin  fé?

Ef fyr ir tæki  hefðu  almennt  við sam runa,
eins  og  lýst  er  hjá  A  og  B  hér  að fram an,
ekki  fært  upp við skipta vild  á  móti skuld -
un um  en  þess  í  stað mót fært skulda yf ir -
færsl una  frá  B  til  A  til lækk un ar  á  eigin  fé
A  hefði fjár hags staða  íslenskra fyr ir tækja
sam kvæmt árs reikn ing um  þeirra  verið
mun  verri  en  komið  hefur  fram  í árs reikn -
ing um síð ustu  ára. Lík legt  er  að hluta bréf
hefðu  þá  verið  metin  á  mun  lægra  verði
en  ella  og  veitt  lán  til  kaupa  á hluta bréf um
einn ig  verið  mun  lægri  en reynd in  var
orðin  þegar  allt  fór  hér  í  þrot.  En  var  hér
eitt hvert reglu verk  við  að styðj ast  og  ber
hér ein hver  ábyrgð?  Í  lögum  um árs reikn -
inga  er  ekki  að  finna  bein  ákvæði  um
færslu við skipta vild ar  þegar sam runi verð -
ur  í kjöl far skuld settr ar yfir töku.  Byggja
verð ur  því  á almenn um regl um reikn ings -
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Svipt ing ar  að und an förnu  á íslensk um fjár mála mark aði  og  í við skipta líf inu  öllu  eru  fólki ofar lega  í
huga.  Hvað  fór úrskeið is? Hvern ig  gat  þetta  gerst?  Var reglu verk ið  í  ólagi? Þess ar spurn ing ar heyr ast  hvar
sem  fólk  kemur  saman  og svör in  eru marg breyti leg  og  í  ótal til brigð um.  Sumir  kenna  um græð ginni,  aðrir
sið leys inu,  enn  aðrir útrás ar vík ing un um  og  margt  fleira  mætti  nefna.  Eitt  er  víst  að  þetta hellt ist  yfir  eins
og  þruma  úr heið skíru  lofti,  eða  hvað?  Þegar  grannt  er skoð að  má  þó  sjá  að  ýmis hættu merki  hafa
verið  á  lofti, jafn vel  svo mán uð um  eða  árum skipt ir.  Eitt  af  því  sem  ýtt  hefur  undir núver andi  ástand  er
fyr ir bæri  sem kall ast skuld sett ar yfir tök ur. Rík is skatt stjóri  hefur  um  skeið  haft  til skoð un ar  ýmsar 
hlið ar  á  því við skipta mód eli  sem  segja  má  að  hafi feng ið  að  leika laus um  hala  í hag kerf inu  án til hlýði -
legs reglu verks.  Þetta  hefur  á und an förn um  árum  leitt  af  sér vax andi fjár hags lega  áhættu  í þjóð ar-
 búskapnum  og  sú  áhætta stig magn að ist  þegar vext ir  á lána mörk uð um hækk uðu  og láns fé  fór  að
skorta. Skoð um  betur  hvað  þarna  er  á ferð inni.



skila fræð anna  sem  m. a.  er  að  finna  í álits -
gerð um Reikn ings skila ráðs.  Án  þess  að
þær  verði tíund að ar  hér  er  þó  hægt  að
full yrða  að  þær regl ur  taka  almennt  mið  af
rök rétt um skyn semd ar sjón ar mið um  og
til hlýði legri  varúð.  Þá  spyr  maður  sig
hvort  það  sé skyn semi  eða  varúð fólg in  í
því  að  flytja skuld ir  inn  í  félag  og  færa  á
móti  þeim  eign  sem köll uð  er við skipta -
vild  þó  að  engin  slík  eign  hafi  flust  til
félags ins  með skuld un um. Ein hvern
veginn  finnst  manni  að rök rétt ara  hefði
verið  að  færa mót færsl una  við skuld irn ar
til lækk un ar  á  eigin  fé  því  að  í  reynd  er
verið  að  skerða  eigið  fé  um  þá fjár hæð
sem skuld un um  nemur.  Seinni  tíma sjón -
ar mið  í við skipta líf inu  hafa  hins  vegar
farið öðru vísi  að  og  fært mót færsl una  við
skuld irn ar  til eign ar  sem við skipta vild.
Það  er  eins  og  að  í við skipta líf inu  hafi  það
verið  óskráð  lög  á und an förn um  árum  að
færa  allar eign ir  á  hæsta mögu lega  verði  til
að  skapa til trú  á verð mæti und ir liggj andi
hluta bréfa.  Kannski  mætti  lýsa þess ari
nýju reikn ings skila reglu  þannig  að eign ir
séu metn ar  á upp gangs virði.

Í alþjóð leg um reikn ings skila staðli  IAS
38,  sem fjall ar  um óefn is leg ar eign ir,  segir
m. a.  að  ekki  skuli  færa við skipta vild, vöru -
merki, stofn kostn að  og  fleiri sam bæri leg -
ar eign ir,  sem mynd ast  innan  félags,  til
eign ar  sem óefn is leg ar eign ir. Ein hver
hefði  sagt  um  dæmið  hér  á  undan  að  A
hefði  fært  upp við skipta vild ina  í  sjálfu  sér
sem  ætla verð ur  að  sé  brot  á þess ari  reglu.
Nú  fylgja  ekki  öll  félög  hér  á  landi alþjóð -
leg um reikn ings skila stöðl um  en  ekki verð -
ur  betur  séð  en  a. m. k.  sum  þeirra  félaga
sem  skráð  eru  í kaup höll inni  fari frjáls lega
með  færslu við skipta vild ar  sem mynd ast
hefur  við skuld sett ar yfir tök ur  og sam -
runa.

Spurn ing in  er  hvort reglu verk reikn -
ings skilanna  hafi  verið  til stað ar  eða  ekki
eða  hvort  menn  hafi hrein lega  farið
gáleys is lega  með  það. 

2. Eft ir lit siðn að ur inn
Þegar sam runi hluta fé laga  á  sér  stað  ber  að
til kynna  hann  til Hluta fé laga skrár  sem
starf rækt  er  hjá Fyr ir tækja skrá. Stjórn ir
félag anna  þurfa  m. a.  að  gera  með  sér sam -
runa á ætl un  og  gera  grein  fyrir skipti gengi
eða gagn gjaldi  því  sem  fæst  fyrir  hluti  þá
sem látn ir  eru  af  hendi  í sam run an um.
Af  þeim til kynn ing um  sem ber ast Hluta -
fé laga skrá  má  sjá  að algeng ast  er,  svo
áfram  sé hald ið  með  dæmið  um  A  og  B,  að
B,  þótt  það  sé yfir töku fé lag ið, sam ein ast  A
þannig  að  A verð ur  það  félag  sem held ur
til vist  sinni  áfram  eftir sam run ann.  Það  er
í  raun dálít ið merki legt  að hlut haf ar  B
geti  lagt  fram skuld ir  án  eigna  til sam run -
ans  og eign ast  allt hluta féð  í  A  í stað inn.
Einn ig  er  það  mjög merki legt  að stjórn ir
félag anna  hafa  í mörg um til vik um  lýst
því  yfir  að sam run inn  komi  ekki  til  með
að  skerða  hag lána drottna  og  þær yfir lýs -
ing ar  eru  síðan stað fest ar  af  þar  til  bærum
aðil um.  Samt  er  verið  að  færa skuld ir  inn
í  hið sam ein aða  félag  án  þess  að eign ir
fylgi  á  móti. Reynd ar  hefur orða lag þess -
ara yfir lýs inga  orðið loðn ara  og teygj an -
legra  eftir  því  sem  nær dreg ur sam tím an -
um  og  nú  má  t. d.  finna yfir lýs ing ar  í  þá
veru  að sam run inn  sé  því  ekki  til fyr ir -
stöðu  að lána drottn ar  fái skuld ir  sínar
greidd ar.  En hvern ig  má  það  vera  ef skuld -
ir  án  eigna  eru færð ar  frá  B  yfir  í  A,  og
það  oft  á  tíðum veru leg ar fjár hæð ir,  að

það  skerði  ekki mögu leika lána drottna  til
að  fá kröf ur  sínar greidd ar?  Eru þess ar 
til kynn ing ar  bara inn ant óm  orð?  Hvar
ligg ur ábyrgð in  á  þessu?  Við athug an ir
rík is skatt stjóra  hefur  komið  í  ljós  að lög -
menn  og end ur skoð end ur  telja  að  sú
ábyrgð  liggi  hjá Hluta fé laga skrá. Hluta -
félaga skrá  segir  aftur  á  móti  að stofn un in
hafi  hvorki skil greinda fjár muni  né mann -
skap  til  að sann reyna  slík  gögn  og upp lýs -
ing ar.  Í  lögum  um hluta fé lög  sé kveð ið  á
um  að stofn un inni  beri  að  ganga  úr
skugga  um  að áskil in  gögn  hafi bor ist  og
að  þau  séu stað fest  af  þar  til  bærum aðil -
um.  Þannig  skyldi  maður  ætla  að  hinn
svo kall aði eft ir lit siðn að ur,  sem  hefur
aðgang  að gögn um  og upp lýs ing um  í
starfs stöðv um hluta fé lag anna,  beri  auk
stjórn enda  þeirra  hina fag legu  ábyrgð  á
inni haldi yfir lýs ing anna. 

Það  eru  fleiri  atriði  í reglu verk inu  sem
virð ist  hafa  verið  farið frjáls lega  með.  
Í dæm inu  um  A  og  B  er  það  B  sem  er  hið
raun veru lega yfir töku fé lag  sem kaup ir
hluta féð  í  A.  Engu  að  síður  skrá stjórn -
end ur  og sér fræð ing ar  þeirra hik laust  í
gögn um  til Hluta fé laga skrár  að  A  sé yfir -
töku fé lag ið  þannig  að sam run inn  er  í  raun
öfug ur. Sjálf sagt  yrði fjár hags staða félag -
anna  sú  sama  eftir sam run ann  hvort held -
ur  það  er  A  eða  B  sem held ur  áfram til vist
sinni. Til kynn ing in  er  samt  sem  áður  röng
og  hún  er hald in ákveð inni mót sögn  út
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2007 2006 2005 2004 2003
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.

1 Actavis Heildareignir 552.931 242.743 180.632 57.224 53.639
Þar af viðskiptavild 358.234 89.647 66.260 19.324 21.099

Eigið fé 274.524 84.339 82.244 23.394 19.792

2 Alfesca Heildareignir 61.792 59.212 51.234 69.753 26.513
Þar af viðskiptavild 19.226 17.425 14.033 15.826 1.331

Eigið fé 29.418 25.535 19.785 21.542 3.635

3 Avion/Hf. Eimskipaf. Ísl. Heildareignir 225.763 137.707 96.137 29.238 8.621
Þar af viðskiptavild 39.934 23.249 31.716 8.922 0

Eigið fé 41.269 51.005 29.142 4.113 1.681

4 Atorka Heildareignir 103.669 99.290 33.538 16.842 5.239
Þar af viðskiptavild 13.783 27.390 5.760 254 0

Eigið fé 9.064 12.272 9.940 8.969 4.093

5 Bakkavör Heildareignir 184.740 179.071 125.714 32.651 27.477
Þar af viðskiptavild 96.067 97.445 62.072 12.741 12.741

Eigið fé 34.720 33.184 14.110 10.574 9.218

6 Dagsbrún/365 Heildareignir 14.683 18.769 22.810 20.815 12.308
Þar af viðskiptavild 5.156 5.192 10.608 10.076 5.508

Eigið fé 4.545 6.137 7.563 7.563 5.392

7 Exista Heildareignir 732.560 416.963 161.782
Þar af viðskiptavild 42.926 44.095 0

Eigið fé 216.617 180.272 96.104

8 Teymi Heildareignir 37.520 36.788 35.697
Þar af viðskiptavild 19.648 17.587 0

Eigið fé 8.299 4.148 5.840

9 Kögun Heildareignir 17.365 19.817 20.655 16.710 3.500
Þar af viðskiptavild 6.618 6.445 11.655 10.173 0

Eigið fé 3.132 2.748 6.330 5.228 1.764

10 FL Group Heildareignir 422.320 262.871 132.618 31.618 20.085
Þar af viðskiptavild 28.488 0 3.267 78 0

Eigið fé 155.844 142.676 74.443 14.935 9.209

11 Glitnir Heildareignir 2.948.910 2.246.339 1.472.250 675.313 443.943
Þar af viðskiptavild 40.515 17.946 10.551 10.875 11.588

Eigið fé 169.969 146.119 84.750 50.313 24.423

12 Icelandic Group Heildareignir 72.800 86.023 51.429 35.225 26.493
Þar af viðskiptavild 17.649 19.861 12.186 5.488 76

Eigið fé 12.101 16.720 8.696 3.365 4.255

13 Kaupþing Heildareignir 5.347.345 4.055.396 2.540.811 1.534.020 558.569
Þar af viðskiptavild 60.014 63.118 50.481 34.208 5.948

Eigið fé 356.431 334.892 202.512 149.443 45.929

14 Landsbanki Íslands Heildareignir 3.057.546 2.172.924 140.460 730.370 448.238
Þar af viðskiptavild 23.062 12.078 9.380 1.012 1.168

Eigið fé 184.004 149.457 110.059 38.015 22.381

15 Marel Heildareignir 39.077 20.906 8.684 7.637 7.301
Þar af viðskiptavild 8.728 9.213 724 375 315

Eigið fé 16.628 13.701 3.101 2.476 2.259

16 Milestone Heildareignir 391.627 170.075 83.821 11.394 3.162
Þar af viðskiptavild 79.009 14.353 11.114 0 0

Eigið fé 69.513 43.727 25.833 2.948 1.974

17 Nýherji Heildareignir 5.661 4.545 3.968 1.660 1.539
Þar af viðskiptavild 1.289 1.036 776 44 68

Eigið fé 1.763 1.397 1.397 1.280 1.330

18 Straumur/Burðarás-fjf.banki Heildareignir 652.287 412.288 259.349 89.648 22.529
Þar af viðskiptavild 45.084 17.221 14.588 0 0

Eigið fé 143.393 141.349 144.871 32.474 16.093

19 Tryggingamiðstöðin Heildareignir 70.443 69.379 30.777 20.242 18.471
Þar af viðskiptavild 4.769 5.617 0 444 555

Eigið fé 25.615 21.972 16.090 6.991 6.011

20 Össur Heildareignir 39.529 44.118 25.817 6.680 7.284
Þar af viðskiptavild 21.284 22.794 14.689 1.539 1.683

Eigið fé 15.560 11.638 10.006 3.356 3.139

Samtals Heildareignir 14.978.568 10.755.224 5.478.183 3.387.040 1.694.911
Viðskiptavild 931.483 511.712 329.860 131.379 62.080

Eigið fé 1.772.409 1.423.288 952.816 386.979 182.578

Gróft yfirlit um þróun heildareigna, viðskiptavildar og eigin fjár nokkurra félagasamstæðna í kauphöllinni
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frá gagn gjalds sjón ar mið inu.  Þar  fyrir  utan
vekur öfug ur sam runi  upp spurn ing ar  um
fjár mögn un hlut anna  þar  sem vafa mál  er
hvort hluta fé lag  megi skuld setja  sig  í  þágu
hlut hafa  þannig  að  þeir kom ist  yfir eignar -
hald  á félag inu  sbr.  ákvæði 104.  gr.  laga  nr.
2/1995  um hluta fé lög.  Þá  má  nefna  að
skil yrt  er  í  lögum  um hluta fé lög  að hlut -
haf ar  verði  að  vera  a. m. k.  tveir.  Þegar  félag
eins  og  B kaup ir  A  og  A  er hluta fé lag  hefur
það  ákvæði  verið brot ið.  Oft  er  líka  bara
einn hlut hafi  á  bak  við  B  þannig  að
ákvæð ið  er  ekki  bara brot ið  á  meðan sam -
run inn geng ur  yfir held ur  líka  til  næstu
fram tíð ar. 

Stærsta spurn ing in  um  þetta reglu verk
er  hvort eðli legt  sé  að  færa millj arða skuld -
ir  inn  í hluta fé lag  án  þess  að nokk ur  eign
komi  á  móti  og  lýsa  því  yfir  í opin ber um
til kynn ing um  að  hagur lána drottna  hafi
ekki versn að.  Þá  er nokk uð  ljóst
að 104.  gr. lag anna  um hluta fé lög
er  ekki  að  virka  þegar  svona yfir -
tök ur  eiga  sér  stað. 

3. Skatta leg sjón ar mið
Lík legt  er  að  lán  sem  B  hefur  tekið
í  þeim til gangi  að  kaupa hluta féð  í
A telj ist  ekki  hafa geng ið  til tekju -
öfl un ar  fyrir  A  eða  til  kaupa  á eign -
um  sem  afla  tekna  fyrir  A  þegar
sam runa félag anna  er  lokið.  Þar
með  eru brostn ar for send ur  fyrir
að  A  geti gjald fært vext ina  og dreg -
ið  þá  frá skatt skyld um tekj um  eins
og fram kvæmd in virð ist  hafa  verið
til  þessa.  Ætla  má  að  þarna  geti  legið
ónýtt ir skatt stofn ar  fyrir  hið opin bera
aftur  í tím ann. 

Annað álita mál  af skatta leg um  toga
gæti  verið túlk un  á  því  hvað raun veru -
lega ger ist  þegar hlut haf ar  í  B  losna  undan
að  taka  ábyrgð  á  rekstri  þess  félags  eftir
kaup in  á  A.  Með  því  að sam eina félög in
skutla  þeir skuld um  B  inn  í  A  og  þurfa
ekki leng ur  að  hafa áhyggj ur  af  því  hvort
A  skili nægj an leg um  arði  til  að  standa
undir  þeim skuld bind ing um  sem  B  hafði
tek ist  á hend ur.  Það  eitt  að  flytja skuld irn -
ar  yfir  til  A  án  þess  að nokk ur  eign  komi
þar  á  móti  gæti hæg lega flokk ast  undir
úttekt  af höf uð stóli  í  A  í  þágu hlut hafa  í  B.
Þar  með  gæti  verið  um óskatt lagð ar arðs -
tekj ur  að  ræða  hjá hlut höf um  B.  Á  þetta
hefur  enn  ekki  reynt  í skatta rétti  en mögu -
legt  að  það ger ist  síðar.

Loka orð
Hér  að fram an  hefur  verið  lýst  a. m. k.  einu
af  þeim fyr ir bær um  sem  hafa blás ið  út
efna hags reikn inga bank anna  og fyr ir tækj -
anna  í land inu  á síð ustu  árum.  Fyrir  þessa
upp finn ingu  hafa  menn feng ið  bæði
mikið  lof  og  há  laun.  Til  að  hægt  væri  að
koma  þessu  í  kring  þurfti greið an  aðgang
að láns fé  og  þeir  sem  það  fengu  voru til -
bún ir  að  greiða bönk un um  háar fjár hæð -
ir  fyrir aðstoð ina  sem  þeir  veittu  við  að
búa  ný  félög  til  sölu  á mark aði.  Þannig
nærð ust þess ir aðil ar  með hvetj andi  hætti
hvor ir  á  öðrum, bank arn ir  og fjár fest arnir.
Í  raun  má  halda  því  fram  að við skipta líf -
ið  hafi þrif ist  á viss um blekk ing um  sem
snér ust  um  að  sýna  eins  góða fjár hags -
stöðu fyr ir tækj anna  og mögu legt  var  með
því  að  færa  allar eign ir  þeirra  á  hæsta
mögu lega  verði  og  stuðla  þannig  að  því  að

gengi hluta bréf anna  yrði  sem  allra  hæst.
Þessi  aðferð,  að  meta eign ir  á upp gangs -
verði  eins  og  ég  hef  leyft  mér  að  kalla  það,
þ. e.  verði  sem  menn  trúa  að  muni allt af
hækka  en  ekki  lækka, teyg ir  anga  sína  út
frá  Íslandi  og  víða  um  heim,  mest  þó  til
Bret lands  og ann arra Evr ópu landa.  Hið
sama  á einn ig  við  um fast eigna fé lög  og
upp gangs virði  þeirra  þó  að  þeim  verði
ekki  gerð  skil  hér  og  nú.  Út  á  svona eign -
ir lán uðu  síðan bank arn ir  og  á  móti  stóðu
m. a. inn lán almenn ings  bæði hér lend is  og
erlend is.  

Nú  er blaðr an sprung in  líkt  og gerð ist
í Banda ríkj un um  en lík lega  er hvell ur inn
hlut falls lega  mun  hærri  hér  en  þar.  Eru
menn  búnir  að  gleyma  Enron  eða
Sarbanes-Oxl ey brems u lög gjöf inni  sem
sett  var  m. a.  til  að  halda  aftur  af  svona
leik flétt um?  Þrátt  fyrir  allar áhættu varn ir
bank anna,  sem  lesa  mátti  um  á mörg um

blað síð um  í árs reikn ing um  þeirra,  fuku
þær  um  koll  eins  og hálm hús ið,  sem
grísinn Gep ill  byggði  sér  af  miklu  stolti  í
sög unni  um úlf inn  og  grísina  þrjá,  þegar
úlf ur inn  blés  það  um  koll.  Næstu  ár  fara  í
að  skoða  hvað  fór úrskeið is  og  setja regl ur
svo  að  sagan end ur taki  sig  ekki. 

Nauð syn legt  er  að  koma bönd um  á
þann stjórn lausa glanna skap  sem skuld -
settu yfir tök urn ar  og sam run inn  hafa
verið  og  aðrar sam bæri leg ar ráð staf an ir
eins  og  t. d.  hjá fast eigna fé lög um.  Bæta
þarf  lög  um hluta fé lög, skil greina  hvar
eft ir lit ið ligg ur,  tryggja  að reikn ings skil
fyr ir tækj anna  hafi eðli legt jarð sam band
og  búa  þannig  um hnút ana  að end ur -
skoð end ur  þori  að  stíga  til jarð ar  í  návist
við skipta vina  sinna  án  þess  að  þurfa  að
ótt ast  um  að  það  fækki  í kúnna hópn um
við  það.  Þá  er bráð nauð syn legt  að  staðla

að  vissu  marki  þær upp lýs ing ar
sem  fram  koma  í afkomu til kynn -
ing um fyr ir tækja  því  að  þær  eru
oft bein lín is vill andi  fyrir  þá  sem
ekki  hafa kunn áttu  til  að  lesa árs -
reikn inga.  Við þurf um  að  tryggja
að við skipta líf fram tíð ar inn ar
þrífist  ekki  á blekk ing um  og  að
sýnd ar veru leiki  nái  ekki  tökum  á
stjórn end um  þess. 

Taflan hér að framan  sýnir
hvern ig verð mæti heild ar eigna,
við skipta vild ar  og  eigin  fjár nokk -
urra  helstu  félaga  sem  skráð  eru  í
kaup höll inni  hafa þró ast  á síð ustu
árum.  Þessi  þróun  hefur einn ig

náð  til  margra ann arra  félaga  sem  eru  utan
kaup hall ar inn ar  en  þær fjár hæð ir  eru  ekki
birt ar  hér. Við skipta vild in  hefur  að meg in -
stofni  orðið  til  í gegn um sam runa  í kjöl far -
ið  á skuld sett um yfir tök um  og  eins  og  sjá
má  er  hún  sums stað ar  hærri  en  eigið  fé.
Það  má  orða  það  svo að við skipta vild in  sé
vís bend ing  um  þá fjár hæð  skulda  sem
flutt  hefur  verið  inn  í félög in  umfram
raun verð mæti  eigna.  M. ö. o.  þá  er  búið  að
skuld setja félög in  fyrir fram tíð ar hagn aði
sem þess um fjár hæð um  nemur  en vænt -
ing arn ar,  sem auð vit að  hafa stað ið  til  mun
meiri hagn að ar,  eru  nú horfn ar  út  í himin -
blám ann  og  tómið  þar  sem  þær  munu
aldrei finn ast  á  meðan skuld irn ar  eru  á
sínum  stað.

Nauðsynlegt er að koma

böndum á þann

stjórnlausa glannaskap

sem skuldsettu

yfirtökurnar og

samruninn hafa verið 
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Í  skýrslu starfs hóps ins  kemur  fram  að sam -
an burð ar gögn  sýna  að  Ísland  er  með
hæstu  skráða  CO2 með al tals los un fólks -
bíla  í öllum löndum innan Evrópu -
sambands ins  eða 194  g/ km  CO2.  Í  því
sam hengi  má  benda  á  að mark mið
Evrópu sam bands ins  er  að  árið 2012  verði
með al tals los un fólks bíla  innan sam -
bandsins  komin  niður  í 120  g/ km  CO2.

Almennt  er  litið  svo  á  að olíu fram leiðsla
hafi  náð sögu legu  hámarki  og  fari  á  næstu
árum minnk andi  vegna tak mark aðra auð -
linda. Eft ir spurn  eftir dís il ol íu  hefur auk -
ist  jafnt  og  þétt und an far in  ár sam hliða
aukn ingu dís ilf ólks bíla  í Evr ópu  og  víðar.
Því  er  spáð  að  þetta ójafn vægi fram boðs
og eft ir spurn ar  muni  til  lengri  tíma  hafa  í
för  með  sér hækk un  á olíu verði  á heims -
mörk uð um. Þjóð ir heims ins  eru  þegar
farn ar  að bregð ast  við þess um aðstæð um
með  ýmsum  hætti  og  einn þátt ur  í  því  er
end ur skipu lagn ing skatt lagn ing ar  á öku -
tæki  og elds neyti  með  það  fyrir  augum
að  vera  ekki  jafn  háðar jarð efna elds neyti
og  verið  hefur,  þ. e.  að  gera mark aðin um
fært  að  bjóða  upp  á  aðra val kosti  en öku -
tæki  sem ein göngu  eru  knúin  af jarð efna -

elds neyti.  Að  sama  skapi  er  með þess um
breyt ing um  verið  að bregð ast  við áhrif um
af völd um gróð ur húsa loft teg unda  og
reyna  að  draga  úr  þeim  á heims vísu.

Ef  litið  er  til Evr ópu  eiga  þær breyt ing -
ar  sem gerð ar  hafa  verið  á skatt lagn ingu
öku tækja  og elds neyt is  á und an förn um
árum  það samm erkt  að skatt lagn ing unni
er  í rík ara  mæli  beint  að  losun  CO2 frá
öku tækj um  sem  og álagn ingu sér staks kol -
efn is skatts  á elds neyti.  Með slík um
aðgerð um  er  búinn  til  hvati  til  að  fjölga
vist væn um öku tækj um  og vist væn um
orku gjöf um  til  að  ná ofan greind um mark -
mið um. Stjórn völd  geta  með skatt lagn -
ingu  ráðið  miklu  um sam setn ingu  og
notk un bíla flot ans. Aðgerð ir stjórn valda  í
þá  veru  eiga  að  vera almenn ar  og óháð ar

Í  lok  maí 2008 skil aði starfs hóp ur fjár mála ráð herra  af  sér  skýrslu  um heild ar stefnu mót un skatt lagn ing ar 

elds neyt is  og öku tækja.  Í starfs hópn um  áttu  sæti full trú ar fjár mála ráðu neyt is, sam göngu ráðu neyt is  og

umhverfis ráðu neyt is  og  átti starfs hóp ur inn sam ráðs fundi  með 30 hags muna að ilum.  Í skip un ar bréfi starfs hóps -

ins  kemur  fram  að hann  eigi  að  gera til lög ur  um sam ræmda skatt lagn ingu öku tækja  og elds neyt is  sem  hafi  þau

mark mið  að leið ar ljósi  að  hvetja  til notk un ar vist vænna öku tækja, orku sparn að ar, minnk un ar  á  losun 

gróð ur húsa loft teg unda, auk inn ar notk un ar inn lendra orku gjafa, fjár magna upp bygg ingu  og við hald vega kerf -

is ins  og  þjóna  áfram  sem  almenn tekju öfl un  fyrir rík is sjóð.

Skattlagning ökutækja 
og eldsneytis 

í skugga olíukreppu og gróðurhúsalofttegunda

Ingvi Már
Pálsson

CO2



ein stök um tækni leg um lausn um,  þ. e.
stjórn völd  eigi  ekki  að  veðja  á ákveðn ar
tækni lausn ir.

Þrátt  fyrir  að með al tals los un  CO2 frá
öku tækj um  hér  á  landi  hafi lækk að  á síð -
ustu  árum  hefur heild ar los un auk ist sam -
hliða mik illi fjölg un  í öku tækja flot an um.
Vega sam göng ur  eru  sá þátt ur los un ar
gróð ur húsa loft teg unda  sem  vaxið  hafa
lang mest hlut falls lega  og  hafa  þær  aukið
hlut  sinn  úr  því  að  vera 15% allr ar los un -
ar  árið 1990  í  að  vera 25%  árið 2006. Að
óbreyttu  er  Ísland  langt  frá  að  geta upp -

fyllt  þau lang tíma mark mið  sem  sett  hafa
verið  um  losun gróð ur húsa loft teg unda
frá sam göng um.  Því  ber  að  taka núver -
andi  ástand  og sér stöðu  Íslands  í þess um
efnum alvar lega. 

Í  skýrslu starfs hóps ins  er  velt  upp val -
kost um  til  úrbóta  og lagð ar  fram til lög ur
sem  miða  að  því  að  ná  fram  þeim mark -
mið um  sem starfs hópn um  voru  sett.  Eðli
máls sam kvæmt  eru  fleiri  en  ein  leið  fær til
að  ná umrædd um mark mið um. Til lög ur
starfs hóps ins  eru  þannig hugs að ar  sem
grunn ur  fyrir frek ari ákvarð ana töku  í mál -

inu  og  til  að  ýta  við umræð unni.  Öll til -
lögu gerð  um heild ar stefnu mót un skatt -
lagn ing ar öku tækja  og elds neyt is  tekur
mið  af núgild andi fjór um stoð um  í skatt -
lagn ingu öku tækja  og elds neyt is,  þ. e.
stofn gjald (vöru gjald  af öku tækj um),
árgjald (bif reiða gjald), elds neyt is gjald
(vöru gjöld  af elds neyti  og olíu gjald)  og
notk un ar gjald (kíló metra gjald).  Ný  og
sam ræmd skatt lagn ing öku tækja  og elds -
neyt is  nær  því  til  allra þess ara  þátta. 

Í skýrsl unni legg ur starfs hóp ur inn  til  að
íslensk stjórn völd  feti svip að ar braut ir  og
nágranna þjóð ir  okkar  hafi  gert  í þess um
efnum.  Að  mati starfs hóps ins  nást mark -
mið hans  best  fram,  á heild stæð an  og
sam ræmd an  hátt,  með  því  að  tengja skatt -
lagn ingu  í  öllum ofan greind um flokk um
við  losun  á  CO2. Sam ræmd skatt lagn ing  í
þá  veru  felur  í  sér upp töku los un ar gjalda
á öku tæki  í  stað vöru gjalds  og bif reiða -
gjalds,  og upp töku kol efn is skatts  á jarð -
efna elds neyti. Val kost ir  við  útfærslu slíkr -
ar heild ar skatt lagn ing ar fel ast  m. a.  í til -
færslu  á skatt byrði  frá öku tækj um  yfir  á
elds neyti  eða  öfugt, sam spili ofan greindra
fjög urra  stoða, til hög un frá vika  frá stofn -
gjaldi, bif reiða gjaldi  og elds neyt is skött -
um,  stofni los un ar gjalds  og kol efn is skatts
og afmörk un  tekna  af skatt lagn ing unni.
Nánar til greint  eru til lög ur starfs hóps ins
eft ir far andi:
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Stofn gjald
Í  stað vöru gjalda  á öku tæki  komi los un ar -
gjald  sem mið ist  við  skráða  CO2 losun  í
grömm um  á  hvern kíló met ra.  Er los un ar -
gjald ið  lagt  á  í  bilum  eftir  því  hver  skráð
losun  CO2 af við kom andi öku tæki  er. End -
an leg upp still ing  og  útfærsla gjalds ins  er
háð ákvörð un  um hverj ar tekj ur rík is sjóðs
eigi  að  vera  af þess um tekju þætti  og
hvern ig heild ar sam spili skatt lagn ing ar
öku tækja  og elds neyt is  er  stillt  upp.  Í til -
lögu starfs hóps ins  er gjald inu  þannig  stillt
upp  að með al fólks bíll,  með með al los un
CO2,  komi svip að  eða  betur  út  úr  hinu
nýja  kerfi. Öku tæki  sem  losa  minna  af
CO2 koma  hins  vegar  betur  út  úr kerf is -
breyt ing unni  en öku tæki  sem  losa  meira. 

Sam kvæmt til lögu starfs hóps ins verður
und an þág um frá vöru gjaldi af ökutækjum
fækkað og þær  ein fald að ar, en í dag  eru
þær 35 talsins.  Í skýrsl unni  kemur  fram  að
áætl að  var  að tekj ur rík is sjóðs  muni  lækka
um 1.200  m. kr.  vegna þess ar ar breyt ing ar.

Árgjald
Bif reiða gjald  verði  lagt  á  á grund velli
skráðr ar  CO2 los un ar öku tæk is  í  stað
þyngd ar.  Sömu for send ur  og sjón ar mið
eiga  hér  við varð andi upp still ingu  og
útfærslu gjalds ins  og  um fram an greint
los un ar gjald.

Nýtt 
bif reiða gjald 

Bil los un ar (1/2) 
Flokk ur CO2 ( g/ km) ár gjald,  kr.

A 0 -100 0
B 100 -120 0
C 121 -140 0
D 141 -160 5.000
E 161 -180 7.000
F 181 -200 13.000
G 201 -220 20.000
H 221 -250 30.000
I 251 -350 37.000
J Yfir 350 45.000

Í skýrsl unni  kemur  fram  að áætl að  er  að
tekj ur rík is sjóðs  muni  minnka  um 500
m. kr.  vegna þess ar ar breyt ing ar.

Kol efn is skatt ur  á elds neyti
Nýr skatt ur, kol efn is skatt ur,  verði lagð ur  á
jarð efna elds neyti  og mið ast  hann  við
mark aðs verð  fyrir  losun  á  tonn  af  CO2. 
Til lög ur starfs hóps ins  miða  að  því  að
heild ar skatt tekj ur rík is sjóðs  verði  því  sem

næst óbreytt ar  við kerf is breyt ing una  og
var  því  miðað  við  að tekj ur  af kol efn is -
skatti  verði  nálægt 1.700  m. kr.  Lagt  er  til
að kol efn is skatt ur inn  verði lagð ur  á  allt
jarð efna elds neyti  að und an skildu elds -
neyti  á flug vél ar  og  skip  og  kemur  því ein -
hver tekju auki  vegna  sölu  á lit aðri dís il olíu
til við bót ar.

Notk un ar gjald
Kíló metra gjald  á öku tæki  yfir 10  tonn
verði  óbreytt  en  verði inn heimt  með  GPS
tækni  um  leið  og  sú  tækni ligg ur  fyrir  og
er orð in áreið an leg ur grund völl ur skatt -
heimtu.  Með  því mynd ast mögu leiki  til  að
stilla notk un ar gjöld  af  fyrir  vegi  m. a.  út  frá
land fræði leg um sjón ar mið um  og  ástandi
vega. 

Þess ar til lög ur  senda  skýr skila boð  til
mark að ar ins  í  þá  átt  að  draga  úr elds -
neytis  notk un. Jarð efna elds neyti  fer hækk -
andi  í  verði  og  það  mun  halda  áfram  að
gera  það.  Á  sama  tíma  er notk un bíla flot -
ans  á  því  sá þátt ur  sem stjórn völd  geta
helst  haft  áhrif  á  til  að  draga  úr  losun
gróð ur húsa loft teg unda. 

Með til lög um starfs hóps ins  er áhersl -
um  í skatt lagn ing unni  breytt  úr gjöld um
sem  ekki  fara  eftir notk un (vöru gjald  við
inn flutn ing  og bif reiða gjald)  í  gjöld  sem
fara  eftir notk un (vöru gjald  á elds neyti)  og
því  er  hinn hag ræni  hvati  til  að  fara  vel
með elds neyt ið auk inn. 

Til lög ur starfs hóps ins eru  í sam ræmi
við  þau mark mið  sem honum  voru  sett  og
er  um sam ræmda  og ein falda skatt lagn -
ingu  að  ræða  eftir  því  sem kost ur  er  á.
Höfð er hlið sjón  af  þeim fjöl mörgu frá vik -
um  sem inn byggð  eru  í  dag  í skatt lagn -
ingu öku tækja  og elds neyt is.  Í  heild  gera
til lög ur starfs hóps ins  ráð  fyrir tekju til -
færslu  í skatt lagn ingu  af öku tækj um  yfir  á

elds neyti  á  þann  hátt  að heild ar skatt tekj -
ur rík is sjóðs  verði  því  sem  næst óbreytt ar
við kerf is breyt ing una. Sam kvæmt til lög -
un um  er grunn ur skatt lagn ing ar inn ar
með sam eig in lega  þræði  heilt  í gegn um
skatt kerf ið,  ólíkt  því  sem  verið  hefur.  Að
auki  gera til lög urn ar  ekki  upp  á  milli  ólíkra
tækni lausna varð andi vist væn öku tæki
eða vist væna orku gjafa. 

Þess ar til lög ur  einar  og  sér  nægja vænt -
an lega  ekki  til  að  draga stór lega  úr heild -
ar los un gróð ur húsa loft teg unda  frá vega -
sam göng um.  Almenn vit und ar vakn ing
og frek ari  fræðsla  þarf  að  koma  til.  Benda
má  á  að  ágæt  rök  eru  fyrir  því  að  til  að auð -
velda aðlög un mark að ar ins  að  breyttu
vöru gjalda fyr ir komu lagi  verði Úrvinnslu -
sjóði tíma bund ið  gert  kleift  að  greiða
hærra skila gjald  fyrir  eldri öku tæki  sem
tekin  eru  úr  umferð  en  nú  er  gert. Einn ig
er  ljóst  að  með efl ingu almenn ings sam -
gangna sveit ar fé laga  er skap að ur raun -
hæf ur val kost ur  við einka bíl inn  í sam -
göngu legu til liti. 

Bent  hefur  verið  á  að raun verð mæti
skatta  á elds neyti  hefur  farið lækk andi  á
síð ustu  árum  þar  sem skatt lagn ing  á bens -
ín  hefur  verið  óbreytt  frá 2003  og  á dís il -
ol íu  frá 2005. Stjórn völd  í nágranna ríkj um
Íslands,  t. d.  í Sví þjóð, Nor egi  og Bret landi,
hafa nýver ið til kynnt  um aukn ar skatta -
álög ur  á elds neyti  af umhverf is leg um
ástæð um.  Almennt  séð  eru til lög ur starfs -
hóps ins  í sam ræmi við,  eða jafn vel mild -
ari  en  þær aðgerð ir  sem stjórn völd  í
nágranna ríkj um  okkar  hafa grip ið  til. Jafn -
framt  er mik il vægt  að  horfa  á til lög ur
starfs hóps ins  í  heild  sinni  en  ekki ein -
göngu  á kol efn is skatt inn. 

Á neð an greindri  mynd,  sem  er  að  finna
í  skýrslu starfs hóps ins,  kemur  fram hvern -
ig  gert  er  ráð  fyrir  að umrædd ar til lög ur
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Flokk ur Bil los un ar CO2 Vöru gjald  í  dag Nýtt  gjald

( g/ km) (%) (%)

A 0 -100 30 0

B 100 -120 30 5

C 121 -140 30 10

D 141 -160 30 15

E 161 -180 30 20

F 181 -200 30/45 30

G 201 -220 30/45 40

H 221 -250 45 50

I Yfir 250 45 60
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hafi  áhrif  á ann ars  vegar sölu verð fólks bíla
og  hins  vegar elds neyt is kostn að.

Flokk ar  B  til  I  í súl un um  fara  eftir
skráðri  losun öku tækja sam an ber los un ar -
gjald stöfl una  að  framan. Verð lækk un  er
mest  í  flokki  C  en  bílar  í  flokki  B  hafa
hing að  til  sumir hverj ir  notið sér staks
afslátt ar  af vöru gjöld um.  Dæmi  um  bíl  í
flokki  C  er Toy ota  Yaris, Ren ault  Clio
(bens ín),  Skoda Oct avia  og  Volvo  V50 
( dísil).  Slík öku tæki  munu  því sam kvæmt
töfl unni  lækka  í  verði  um  tæpar 300.000
kr.  á  meðan auk inn elds neyt is kostn að ur
við kom andi bif reið ar  vegna upp töku kol -
efn is skatts  er áætl að ur  um 5.000  kr.  á  ári.

Að  auki  verða öku tæki  í  bili  C und an þeg -
in bif reiða gjaldi.  Dæmi  um öku tæki  í  bili
I,  sem  hækka tals vert  í  verði,  eru Toy ota
Land Cruis er (bens ín)  og  Range  Rover
(bens ín  og  dísil). Elds neyt is kostn að ur  er
hér mið að ur  við með al töl  í hverj um  flokki
og 13.000  km árleg an akst ur.  Eins  og  sést
er  hann áætl að ur  frá 4.000  kr.  á  ári  upp  í
rúm lega 11.000  kr.  Þar  er reikn að  með
virð is auka skatti  ofan  á kol efn is skatt inn. 

Af mynd inni  má  ráða  að  fyrir  hinn
hefð bundna öku tækja eig anda  yrðu  áhrif
kol efn is skatts ins  mun  minni  en  þau  áhrif
sem  breytt fyr ir komu lag vöru gjalds  og
bif reiða gjalds  hefðu. Raun veru leg ur  hvati

yrði  til  þess  að  koma öku tækj um  á  bilum
A  til  E  á fram færi  og  í  umferð  á  meðan
öku tæki  í  bilum  H  og  I  yrðu  látin  borga  í
sam ræmi  við meng un ar bóta regl una.  Að
auki  gera til lög urn ar  ráð  fyrir  að óhefð -
bundn ir orku gjaf ar ( vetni, raf magn, etan -
ól  o. s. frv.)  verði und an þegn ir vöru gjöld -
um. Öku tæki  sem  knúið  er  af óhefð -
bundn um orku gjafa  og fell ur  í  bil  A  yrði
því und an þeg ið vöru gjaldi, bif reiða gjaldi
sem  og vöru gjaldi  af  hinum óhefð bundna
orku gjafa. Fjöl geng is bíl ar hvers kon ar
(tvinn bíl ar, flex i bíl ar,  plug-in  hybrid  o. fl.)
myndu  því  koma  vel  út  úr kerf is breyt ing -
unni.  Í skýrsl unni  kemur  fram  að  yrðu
til lög ur starfs hóps ins  að veru leika  er áætl -
að  að með al los un  nýskráðra öku tækja  fari
úr 194  g/ km  CO2 í 183  g/ km  CO2.  Ef  vel
tæk ist  til  eru  líkur  til  þess  að  þessi  tala  fari
lækk andi  á  næstu  árum sam hliða  breyttri
sam setn ingu bíla flot ans  og  almennri
tækni þró un. 

Ingvi  Már Páls son,  LL. M
lög fræð ing ur  á  tekju -  og laga skrif stofu fjár -
mála ráðu neyt is ins  og for mað ur starfs hóps
um heild ar stefnu mót un  um skatt lagn ingu
öku tækja  og elds neyt is

Áhrif tillagna starfshópsins á söluverð fólksbíla og eldsneytiskostnað
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Rann sókn ar reglan  
í skatt stjórn sýsl unni
Grein Sig mund ar Stef áns son ar 
skatt stjóra Reykja nes um dæm is  í 
Tíma riti lög fræð inga  í  júlí 2008 

Í 1.  hefti 58.  árgangs Tíma rits lög fræð inga  var  birt  grein  eftir
Sig mund Stef áns son skatt stjóra Reykja nes um dæm is  þar  sem
hann skoð ar rann sókn ar reglu stjórn sýslu laga  og skatta lög -
gjaf ar í með för um skattyf ir valda, eink um skatt stjóra  og rík is -
skatt stjóra.  Hann fjall ar  um hvern ig  mælt  hefur  verið  fyrir
um rann sókn ar skyldu  í skatta lög gjöf inni, hve nær  henni  var
komið  á  og hvern ig laga á kvæði  þar  um  hafa þró ast  í tím ans
rás  auk  þess  sem  hann  fer  yfir afleið ing ar  þess  að rann sókn ar -
regla  sé brot in.

Í grein inni reif ar Sig mund ur  fjölda  úrskurða yfir skatta -
nefnd ar  og rík is skatta nefnd ar, for vera henn ar,  auk nokk urra
dóma Hæsta rétt ar.  Aðrar  helstu heim ild ir  eru Alþing is tíð indi,
ýmsar fræði grein ar  sem birt ar  hafa  verið  og  skýrsla umboðs -
manns Alþing is.
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Um miðj an sept emb er 2008 hitt ust rík is -
skatt stjórar ell efu  ríkja  í svo köll uðu Balt -
ic  Sea Reg ion sam starfi. Norð ur lönd in,
Eystra salts rík in, Pól land, Þýska land  og
Rúss land  mynda hóp inn  og  hafa fund að
árlega  hin síð ustu  ár.  Íslensk skattyf ir völd
hafa  tekið  þátt  í sam starf inu  frá upp hafi  og
notið  þess  með marg vís leg um  hætti. 
Til gang ur sam starfs ins  er  m. a.  að  efla skil -
virkt upp lýs inga flæði  milli land anna,  eiga
sam vinnu  um skatt eft ir lit  og  stemma  stigu
við skatt und and rætti.  Þá  hefur hóp ur inn
fjall að  um fjöl mörg álita mál,  kynnt laga -
þró un  í  hverju  ríki, stefn ur  og  strauma
hverju  sinni  auk  þess  sem fund ar menn
hafa  skipst  á skoð un um.  Ýmsir  minni
starfs hóp ar  hafa einn ig starf að,  m. a.  um
hinn laga lega grund völl upp lýs inga skipta. 

Fund ur inn  í  haust  var hald inn  í Sví -
þjóð,  nánar til tek ið  í Hels ing borg.  Var  það

sænska rík is skatt stjóra emb ætt ið  sem ann -
að ist skipu lagn ingu  og und ir bún ing fund -
ar ins  með mikl um mynd ar brag. Full trú ar
Íslands  voru  þeir  Skúli Egg ert Þórð ar son,
Jens  Þór Svans son  og Ingv ar  J. Rögn valds -
son.  Á fund in um  gerðu full trú ar land -
anna  grein  fyrir  helstu laga breyt ing um
og  nýbreytni  í skatt fram kvæmd. 

Á fund in um  var einn ig sam þykkt til -
laga  Svía  og  Dana  um  að end ur meta sam -
starf ið  í  ljósi reynsl unn ar. Til laga  sú  hafði
áður  verið  kynnt  og  rædd  á  fundi  sem
hald inn  var  í Reykja vík  á  árinu 2007.  Í
til lög unni  fólst  að  færa meg in starf ið  inn  í
fram kvæmda hópa  undir  stjórn yfir manna
í skatt kerf um ríkj anna  en fram kvæmda -
hóp arn ir  munu fram veg is  starfa  á vett -
vangi Eystra salts ráðs ins, Counc il  of  the
Balt ic  Sea Sta tes.  Er  talið  að  þessi breyt ing
muni  leiða  til  enn frek ari árang urs  af sam -

starf inu.  Þar verð ur  nú  sem endra nær  lögð
áhersla  á  að  efla skil virka upp lýs inga gjöf
og sam vinnu  milli skattyf ir valda, eink -
um  á  sviði skatt eft ir lits.

JÞS

Samstarf ríkisskattstjóra Norðurlanda 
og Eystrasaltsríkja

Sænska sendinefndin á fundinum undir forystu
Mats Sjöstrand og Vilhelm Andersson.

Fundarmenn voru frá 11 löndum.
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Fjár hags leg  áföll
Fyrir ligg ur  að veru leg fjár hags leg  áföll
hafa  orðið  hjá mörg um síð ustu  vikur.  Sem
dæmi  voru  á  milli 60.000 -70.000  manns
hlut haf ar  í bönk um  og spari sjóð um  á
Íslandi  og  í mörg um til vik um  getur  verið
um  sömu ein stakl inga  að  ræða,  þ. e.  að
hver  og  einn  hafi  átt hluta bréf  í  fleiri  en
einum  banka. Marg ir  hafa vafa laust hugs -
að  sem  svo  að  með  því  að  haga hluta -
bréfa kaup um  sínum  með  þeim  hætti  væri
áhætt unni  dreift.  Af frétt um  að  dæma
virð ist  a. m. k.  ljóst  að marg ir  þeir  sem  átt
hafa hlut deild  í  ýmsum pen inga mark aðs -
sjóð um  muni  glata  hluta  af  þeim eign um
þótt  ekki  séu  öll  kurl  komin  til graf ar  í
þeim  efnum  þar  sem  óljóst  er  þegar  þetta
er skrif að  hversu mik ils  virði sjóð seign -
irn ar  eru  og einn ig  vegna  þess  að rík is -
stjórn in  hefur  lýst  yfir  því  að  reynt  verði
að  bæta hugs an leg an  skaða  að ein hverju
leyti.  Þá verð ur  ekki  annað  séð  en  mikil
óvissa  sé  um inn stæð ur  í sér eignar líf eyr is -
sjóð um. Inn stæð ur  á banka reikn ing um
eru  á  hinn bóg inn trygg ar  og  það  sama
gild ir  um hlut deild ar skír teini  í  ýmsum
sjóð um  t. d.  sem  hafa fjár fest ein göngu  í
rík is skulda bréf um. 

Nú  er  það  svo  að  mjög mis jafnt  er
hversu mikl ar fjár hæð ir  eru  í  raun tap að -
ar  og allt af spurn ing hvern ig  reikna  á  út
slíkt  tap. Marg ir  hafa  keypt hluta bréf  á
mjög hag stæðu  gengi  og  þannig  verða
þeir  ekki  fyrir  miklu  beinu fjár hags tjóni
þótt ávinn ing ur hækk ana  hafi  ekki  verið
inn leyst ur.  Aðrir  hafa  keypt  á  háu  gengi  og
verða eðli lega  fyrir  mun  meira  tjóni.  Það
sama  á  við  um inn eign ir  í verð bréfa -  eða
fjár fest ing ar sjóð um – raun veru legt  tap

helg ast  af  því  á  hvaða  gengi hlut deild  var
keypt  og  hversu  mikið  fæst  greitt.  Í  eðli
sínu fylg ir kaup um  á hluta bréf um  og hlut -
deild ar skír tein um  í verð bréfa -  og fjár fest -
ing ar sjóð um tölu verð  áhætta.  Gengi
hluta bréfa  getur sveifl ast  af  ýmsum orsök -
um  og  er lang tíma fjár fest ing. Eig andi inn -
stæðu  á sparir eikn ingi  á  beina  kröfu  um
end ur greiðslu  á við kom andi banka stofn -
un,  en  sá  sem  á  hlut  í verð bréfa -  eða fjár -
fest ing ar sjóði  á hlut falls lega  kröfu  miðað
við  þær eign ir  sem  í sjóðn um  eru. Styrk ur
hvers  sjóðs  um  sig  ræðst  því  af raun veru -
legu verð mæti  þeirra  eigna  sem  í sjóðn um
eru  hverju  sinni,  þ. e. fjár hags leg um  styrk
útgef enda  þeirra  eigna  sem fjár fest  hefur
verið  í  ef  svo  má  segja. 

Tapað  fé?
Í hnot skurn virð ist fjár hags legt  tap  hins
almenna borg ara sam kvæmt fram an -
greindu  vera  þrenns  konar.  Í  fyrsta  lagi
tapað hluta fé,  í  öðru  lagi hugs an lega tap -
að ar inn eign ir  í verð bréfa -  og fjár fest ing -
ar sjóð um  og  í  þriðja  lagi hugs an legt  tap  á
inn eign um  í sér eign ar líf eyr is sjóð um.  Ljóst
er  að  um  almennt  tap  er  að  ræða  sem
snert ir  marga ein stakl inga.  Í kjöl far  þeirra
erf ið leika  sem  uppi  eru  gæti  komið  til  tap
á  ýmsum  öðrum kröf um  en  það varð ar
tæp ast  eins  marga  og  hið  almenna  tap.  Þá
ligg ur  fyrir  að jafn framt  mun  verða  um
margs  konar  annan  missi  að  ræða,  s. s.
atvinnu missi  og launa missi,  a. m. k.  þegar
til  skamms  tíma  er  litið.

Íviln un
Í 65.  gr.  laga  nr. 90/2003,  um tekju skatt,  er
kveð ið  á  um  að skatt stjóri  skuli  taka  til
greina  umsókn  manns  um lækk un tekju -
skatts stofns  þegar  svo stend ur  á  sem  nánar
er  rakið  í  sex tölu lið um  í laga grein inni.  Er
þetta  í dag legu  tali  nefnt íviln un.  Í  fyrstu
fjór um tölu lið um 1.  mgr. laga grein ar inn -
ar  er fjall að  um  að  ívilna  skuli  ef til tek in
atvik  verða  til  þess  að  skerða gjald þol
manns,  t. d. veik indi,  slys  eða manns lát,  ef
fram færsla  barns, for eldra  eða vanda -

manna  er  umfram  það  sem venju legt  er  og
ef  um veru leg  útgjöld  er  að  ræða  vegna
mennt un ar  barna 16  ára  og  eldri.  Í 5.  tölul.
segir  að  lækka  skuli tekju skatts stofn  ef
maður  hefur  orðið  fyrir veru legu eigna -
tjóni  sem  ekki  fæst  bætt  og  í 6.  tölul.  segir
að  lækka  skuli tekju skatts stofn  ef gjald þol
manns  hefur  skerst veru lega  vegna  taps  á
úti stand andi kröf um  sem  ekki  stafa  af
atvinnu rekstri við kom andi. 

Greint laga á kvæði  er  að  stofni  til
gamalt.  Var  í 52.  gr.  laga  nr. 70/1962,  um
tekju skatt  og eign ar skatt, kveð ið  á  um
heim ild skatt stjóra  til  að  taka  til  greina
umsókn skatt þegns  um lækk un  á tekju -
skatts stofni  þegar  svo  stóð  á  sem  nánar  var
rakið  í laga á kvæð inu.  Sett  voru nán ari
ákvæði  um fram kvæmd laga á kvæð is ins
með 49.  gr. reglu gerð ar  nr. 245/1963,  um
tekju skatt  og eign ar skatt.  Sams  konar laga -
á kvæði  var  í 66.  gr.  laga  nr. 40/1978,  um
tekju skatt  og eign ar skatt,  eins  og  þau  voru
sam þykkt  á  Alþingi. Lög un um  var  síðar
breytt  að til lögu fjár hags -  og við skipta -
nefnd ar  þannig  að  í  stað  þess  að  um heim -
ild ar ákvæði  væri  að  ræða  sagði  að skatt -
stjóra  væri  skylt  að  taka  til  greina  umsókn
manns  um lækk un  á tekju skatts stofni
þegar  svo  stæði  á  sem  nánar  var  rakið  í
laga grein inni. Laga á kvæði  þetta  hefur  í
stór um drátt um  verið  óbreytt  síðan. 
Í fram kvæmd  hefur  verið  við  það  miðað
að  eftir  sem  áður  gildi fyrr greint reglu -
gerð ar á kvæði  um nán ari útlist un  á  því
hve nær lækk un  kemur  til  álita.  Eins  og
áður  segir  er núgild andi laga á kvæði  í þess -
um  efnum 65.  gr.  laga  nr. 90/2003. 

Eigna tjón
Í fram kvæmd  hefur  með hlið sjón  af  c-lið
49.  gr. reglu gerð ar  nr. 245/1963  verið  litið
svo  á  að  til eigna tjóns  í skiln ingi 5.  tölul.
1.  mgr. 65.  gr.  laga  nr. 90/2003 telj ist eyð -
ing  eða óvenju leg ar skemmd ir fjár muna,
svo  sem  af völd um elds voða,  flóða, jarð -
skjálfta, eld gosa, fjár fell is  eða skips skaða.
Við ákvörð un lækk un ar  á tekju skatts stofni
vegna  slíks eigna tjóns  hefur  verið  haft  til

Fjárhagstjón - skattstofnar

Elín Alma
Arthursdóttir

Ríkisskattstjóri hefur að undanförnu fengið fyr ir spurn ir  um  það  hvort  til  greina  komi lækk an ir  á skatt stofn um  vegna  þess 
fjár hags lega  taps  sem fyr ir sjá an legt  er  að marg ir  verða  fyrir  í tengsl um  við  hrun bank anna  þriggja.
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hlið sjón ar  hve  mikið tjón ið  er,  hvort  um
ein hvern frá drátt  á  móti tekj um  er  að
ræða  s. s. bústofns skerð ing  eða fyrn ing  og
hvort  og  hver  áhrif tjón ið  hafi  og  muni
hafa  á gjald þol skatt þegns  eða mögu leika
hans  til tekju öfl un ar,  svo  og  hvort tjón ið
hefur  verið  bætt  að  nokkru  leyti  eða  öllu.

Tap  á úti stand andi kröf um
Sam kvæmt 6.  tölul. 1.  mgr. 65.  gr.  laga
nr. 90/2003  ber  að  taka  til  greina  umsókn
um lækk un tekju skatts stofns  ef gjald þol
manns  hefur  skerst veru lega  vegna  tapa  á
úti stand andi kröf um,  sem  ekki  stafa  frá
atvinnu rekstri  hans.  Í  d-lið 49.  gr. reglu -
gerð ar  nr. 245/1963  koma  fram  þau
megin sjón ar mið  sem  litið  hefur  verið  til
við  mat  á  því hve nær íviln un sam kvæmt
þessu laga á kvæði  kemur  til  álita.  Þar  segir
m. a.  að skatt lækk un  vegna skulda tapa
komi ein ung is  til  greina  það  ár  sem  það
hefur sann an lega  orðið,  og  þá  því  aðeins
að senni legt  megi  telja  að skatt þegn  hafi
upp haf lega  gert  sér  vonir  um  að  lán  yrði
end ur greitt  eða  ábyrgð  félli  ekki  á  hann,
og  enn frem ur  því  aðeins  að  um  sé  að
ræða skulda tap  sem  ekki  er við kom andi
atvinnu rekstri  aðila.  Þá  segir  að  ekki  skuli
held ur  veitt skatt lækk un  vegna  tapa  á
hluta bréf um  eða  öðrum stofn fram lög um
til  félaga  eða atvinnu rekstr ar, veitt um pen -
inga lán um, ábyrgð um  eða ein hverri  slíkri
aðstoð  til stofn un ar  eða rekstr ar fyr ir tæk -
is,  gegn  því  að  verða  vissra við skipta kjara
aðnjót andi.

Skil yrði  fyrir lækk un tekju skatts stofns
af  þeim  sökum  að úti stand andi kröf ur
hafi tap ast  er  að gjald þol við kom andi  hafi
skerst veru lega  vegna taps ins.  Þannig  er
það  ekki fjár hæð taps ins  sem  ræður  því
hvort lækk un  kemur  til  álita held ur bygg -
ist  mat  á  því  af aðstæð um  hvers  og  eins  og
þeim áhrif um  sem  tapið  hefur  á gjald þol
við kom andi.  Varla  kæmi íviln un  til  greina
ef  um óveru leg ar fjár hæð ir  er  að  ræða
með til liti  til  tekna við kom andi  og  eins
þarf  að  líta  til eigna stöðu,  þ. e.  þeirra  eigna
sem  áhrif  hafa  á greiðslu hæfi  en  ekki  t. d.
íbúð ar hús næð is  og bif reið ar  til  eigin  nota. 

Tap  vegna hluta bréfa
Eins  og  fram  er  komið  hefur  ekki  verið
talið  unnt  að  lækka tekju skatts stofn
manna  vegna  taps  á hluta bréfa við skipt -
um,  sbr.  ákvæði 6.  tölul. 1.  mgr. 65.  gr.  laga
nr. 90/2003  og áður nefnda 49.  gr. reglu -
gerð ar  nr. 245/1963.  Á  þetta  bæði  við  um

hluta bréf  sem  keypt  hafa  verið  beint  og
þau  sem  maður  hefur eign ast  vegna  kaupa
á hlut deild  í hluta bréfa sjóð um. 

Sölu hagn að ur hluta bréfa reikn ast sam -
kvæmt 18.  gr.  laga  nr. 90/2003  og  er hjá
einstaklingum skatt skyld ur  sem fjár -
magns tekj ur. Sam kvæmt 1.  mgr. 24.  gr.
lag anna  er heim ilt  að  jafna  saman hagn -
aði  og  tapi  af  sölu  sams  konar eign ar
innan  sama tekju árs.  Ef ein stakl ing ur
hefur  selt hluta bréf  bæði  með hagn aði  og
með  tapi  innan  sama  árs  er  þannig heim -
ilt  að  lækka skatt skyld an sölu hagn að  um
fjár hæð  sem  nemur tap inu. Sam kvæmt
gild andi laga á kvæði  er  þetta ein ung is
heim ilt  ef  um  sölu eign anna  er  að  ræða  og
á  þannig  ekki  við  ef hluta bréf tap -
ast  af ein hverj um or sök um. 

Spyrja  má  hvort
ein hver  önnur
sjón ar mið  séu
uppi varð andi
þá  sem eign -
ast  hafa
hluta bréf
með kaup -
rétti  við launa -
greið end ur  sína,
svo  sem tölu vert
hefur tíðk ast und an far in  ár  eins
og kunn ugt  er.  Við slík ar aðstæð ur
hefur mönn um  borið  að  telja  sér  til launa -
tekna mis mun  á gang verði  og  því  verði
sem  skráð  er  í kaup höll  eða  á skipu lögð um
til boðs mark aði  þegar kaup rétt ur  er nýtt ur,
sbr. 9.  gr.  laga  nr. 90/2003,  og ávinn ing ur -
inn  því fall ið  undir  almennt skatt hlut fall
tekju skatts  og  útsvars.  Ef upp fyllt  hafa
verið skil yrði  sem  nú  koma  fram  í 10.  gr.
laga  nr. 90/2003  hafa tekj ur sam kvæmt 9.
gr. lag anna  verið skatt lagð ar  sem fjár -
magns tekj ur  í  stað launa tekna.  Ekki verð -
ur  séð  að  nein  önnur sjón ar mið  gildi varð -
andi þess ar aðstæð ur  við  mat  á  því  hvort
til  greina  komi lækk un tekju skatts stofns
þegar hluta fé tap ast held ur  en  rakin  hafa
verið,  ekki frek ar  en  þegar  hinn  almenni
borg ari  hefur  keypt hluta bréf  í  sömu félög -
um,  og  þá  fyrir  fé  sem staf ar  af tekj um
sem greidd ur  hefur  verið  af tekju skatt ur  og
útsvar  þegar  þeirra  var  aflað. 

Tap  vegna inn eigna  í  
verð bréfa -  eða fjár fest ing ar -
sjóð um
Tap  á inn eign  í verð bréfa -  og fjár fest ing ar -
sjóð um  þar  sem und ir liggj andi verð mæti

eru hluta bréf  kemur  ekki  til  álita  sem for -
senda  fyrir lækk un tekju skatts stofns  svo
sem gild ir varð andi hluta bréf  almennt.
Að  því  er varð ar tap aða inn eign  í slík um
sjóð um  þar  sem und ir liggj andi verð mæti
eru  önnur  en hluta bréf  þarf  að  svara  þeirri
spurn ingu  hvort  tengsl  við atvinnu rekst -
ur  eru  með  þeim  hætti  að  það  sama  yrði
talið  gilda  um  þær  og hluta bréf.  Ef  það
yrði nið ur stað an  kæmi íviln un  ekki  til
greina  en  að  öðru  leyti  yrði  að  líta  á  hvert
ein stakt til vik,  vega  það  og  meta  með hlið -
sjón  af  þeim skil yrð um  sem grein ir  í 6.
tölul. 1.  mgr. 65.  gr.  laga  nr. 90/2003.
Kæmi  þá  til skoð un ar  hvort gjald þol  hefði
skerst veru lega  vegna taps ins  og  að  um
sann an legt  tap  væri  að  ræða. Íviln un

kemur  þannig  ekki  til  greina
þótt  gengi þess ara  sjóða

hafi lækk að held -
ur ein ung is  ef
og  þegar sjóð -

irn ir  verða gerð ir
upp  og  þeim slit ið,

enda  er inn eign  í
slík um sjóð um  háð

áhættu  sem  öllum
hefði  mátt  vera  ljós.  Þá

yrði  að  vera  um  að  ræða
tap  á höf uð stól kröf unn ar,

þ. e. kaup verði hlut deild ar  í
sjóði,  enda  ekki  um  neitt raun veru -

legt  tap  að  ræða  þótt  gengi  bréfa  lækki
frá  einum tíma punkti  til ann ars.

Tap  á inn eign  í 
sér eign ar líf eyris sjóði
Þegar  þetta  er skrif að  er  mjög  óljóst hvern -
ig  mál æxl ast varð andi inn eign ir  í sér -
eign ar líf eyr is sjóð um.  Allir bank arn ir  þrír
sem  nú  eru  í hönd um skila nefnda  höfðu
á  sínum snær um sér eign ar líf eyr is sparn -
að,  auk  fleiri  aðila. Sjóð ir þess ir  hafa  verið
ávaxt að ir  á  ýmsa  vegu  og  áhætta  við fjár -
fest ing ar mis mik il.  Frá tekju árinu 2000
hefur  verið heim ill frá drátt ur  í skatt fram -
tali  vegna við bót ar líf eyr is sparn að ar.
Útgreiðsl ur  úr sjóð un um  eru skatt skyld ar
í  almennu skatt hlut falli. 

Verð ur tæp ast  séð  að  til  álita  komi  að
lækka tekju skatts stofn  vegna  taps  á inn -
eign  í sér eigna líf eyr is sjóði,  enda  afar  óljóst
hvert  slíkt  tap verð ur,  ef eitt hvað,  auk  þess
sem  að  hluta  til  er  um  að  ræða inn eign ir
sem sam an standa  af óskatt lögðu  fé. 
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S T J Ó R N U N

Mannauðsstefna ríkisskattstjóra

Traust, tillitssemi 
og virðing

Reglu lega held ur rík is skatt stjóri
starfs manna fundi  þar  sem  farið  er
yfir  helstu  mál  sem  snúa  að emb ætt -
inu  og starfs mönn um  þess  hverju
sinni,  auk  þess  sem fund irn ir  efla
sam kennd starfs manna  og liðs heild
ásamt  því  að  brjóta  upp hefð bund -
inn vinnu dag. Fund irn ir  eru þátt ur
í miðl un upp lýs inga  til  allra starfs -
manna. Þeir  hafa  mælst  vel  fyrir  hjá
starfs mönn um  sem einn ig  hafa
aðgang  að  öllum fund ar gerð um yfir -
stjórn ar emb ætt is ins  og  geta  því
fylgst  með  jafn  óðum  hvað  er  helst  á
döf inni.

Áherslur í stjórnun
Ný mann auðs stefna emb ætt is ins  var
kynnt  á starfs manna fundi  í febrú ar 2008.
Í  henni  voru skjal fest ar  ýmsar  þær breyt -
ing ar  á stjórn un  sem  höfðu  verið  í inn leið -
ingu síð ustu miss eri.  Í mann auðs stefnunni
er  rík  áhersla  lögð  á  að  innan  þess sam -
félags  sem vinnu stað ur inn  er  ríki gagn -
kvæmt  traust  á  milli starfs manna  og stofn -
un ar, til lits semi  og virð ing.  Í  ljósi  þess  voru
dregn ar  fram áhersl ur  sem  lúta  að starfs -
ánægju, vellíð an  og sam skipt um starfs -
manna  auk mögu leika  á starfs þró un  innan
emb ætt is ins, end ur mennt un ar  innan
skatt kerf is  sem  utan  og við haldi lík am legs
heil brigð is.

Breytt ar áhersl ur  í stjórn un emb ætt is -
ins  hafa  mælst  vel  fyrir  hjá starfs mönn um
ef  marka  má  þá  miklu breyt ingu  sem  varð
á  milli  ára  á  útkomu emb ætt is ins  í  vali  
SFR  á stofn un árs ins. Rík is skatt stjóri  varð
stofn un árs ins 2008  í  hópi  stærri stofn ana
og hækk aði  sig  um 45  sæti  frá  fyrra  ári sem
verður að teljast góður árangur. 

Viðhald þekkingar
Frá  því mann auðs stefn an  var  kynnt  í
febrú ar  hefur  verið  unnið  að nán ari
útfærslu  á ein stök um þátt um henn ar  og
var end ur skoð uð  útgáfa  birt  eftir morg un -
verð ar fund  með  öllum starfs mönn um
sem hald inn  var  þann 10. okt ób er 2008  á
Grand Hót eli.  Á fund in um  voru kynnt ar
við mið an ir  um þátt töku emb ætt is ins  í
kostn aði  vegna nám skeiða  sem starfs -
menn  sækja,  bæði nám skeiða  sem nauð -
syn leg  eru  til við halds þekk ing ar  vegna
starfs  þeirra  sem  og ann arr ar þekk ing ar
sem starfs menn  telja  sig bætt ari  af  að  afla
sér. Við mið in  eru  rúm  og  þeim  er  ætlað  að
hvetja  alla starfs menn emb ætt is ins  til  að
afla  sér frek ari þekk ing ar  og við halda
mennt un  sinni,  en  það  er þátt ur  sem
stuðl ar  að auk inni  ánægju  í  starfi. 

Líkamsrækt
Við mið an ir  um þátt töku emb ætt is ins  í
kostn aði  vegna lík ams rækt ar starfs manna
voru einn ig kynnt ar,  en  útfærsla  þeirra  er

Inga Hanna
Guðmundsdóttir

Skúli Eggert Þórðarson ræðir
við starfsmenn á morgun-

verðarfundi 10. október s.l.
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tals vert frá brugð in  því  sem  áður  var  miðað
við. Skil greind ur til gang ur lík ams rækt ar -
styrks emb ætt is ins  er  að  stuðla  að ástund -
un hollr ar hreyf ing ar  og  almennt  bættri
heilsu starfs manna.  Á vinnu staðn um
starf ar  fólk  á  öllum  aldri  með mis mun andi
bak grunn,  reynslu  og lífs stíl.  Með  nýjum
við mið um  er leit ast  við  að  koma  til  móts
við ólík an lífs stíl starfs manna  og  styrkja  þá
til fjöl breytt ari  leiða  til lík ams rækt ar  en
ein göngu  leigu  á  aðstöðu.  Má  þar  sem
dæmi  nefna  að  nú  er  hægt  að  nýta styrk -
inn  til  kaupa  á til greind um bún aði  til
eigin lík ams rækt ar  á heim ili,  s. s. fjöl þjálfa
eða þrek hjóli, kaup a  árskort  í  sund,  greiða
félags gjöld  í íþrótta fé lög um  eða golf -
klúbbum.  Að  auki  er  komið  til  móts  við  þá
sem  stunda göng ur  eða  skokk  með  því  að
láta styrk inn  ná  til  kaupa  á hlau pa skóm,
göngu skóm  og göngu stöf um.  Að sjálf -
sögðu bygg ir  þessi fram kvæmd  á  trausti,
því ein göngu  er greidd ur kostn að ur  vegna
starfs manns ins  sjálfs,  ekki ann arra fjöl -
skyldu með lima.  Þegar  reynsla  kemur  á
þessi við mið  verða  þau end ur skoð uð  ef
þurfa  þykir.

Ný jafnréttisstefna
Ný  og end ur skoð uð jafn rétt is stefna  hefur
verið  birt  og  eru  í  henni lagð ar  fimm
megin á hersl ur.  Í  fyrsta  lagi  er  áhersla  á
jafn rétti  við ráðn ing ar  og  standi  val  á  milli

tveggja jafn hæfra ein stakl inga  sem  sækja
um aug lýsta  stöðu  skuli  sá  af  því  kyni  sem
er  í minni hluta  í slík um störf um  hjá emb -
ætt inu  að  öðru  jöfnu  ganga  fyrir  við ráðn -
ingu.  Í  öðru  lagi  er  lögð  áhersla  á  að  öllum
starfs mönn um,  án til lits  til  kyns,  sé auð -
veld að  að sam ræma  starf  sitt  hjá emb ætt -
inu  og einka líf.  Í  þriðja  lagi  er  áhersla  á
jafn rétti  til  launa  og ann arra starfs kjara,  í
fjórða  lagi  jafna mögu leika  til starfs þró un -
ar  og  að  lokum  er  rík  áhersla  lögð  á virð -
ingu  og kurt eisi starfs manna  á  milli  í
umhverfi  þar  sem ein elti  og kyn ferð is leg
áreitni  er hegð un  sem  ekki  er  liðin.

Skýrar línur
Með  útgáfu  og kynn ingu  á við mið um
vegna  styrkja  og end ur skoð un mann auðs -
stefnu  og jafn rétt is stefnu  nú  í  haust  má
segja  að  línur emb ætt is ins  séu orðn ar skýr -
ar  í þess um mála flokk um  þó reynsl an
muni  leiða  í  ljós  hvaða fíns líp un  þurfi  að
fara  fram  í kjöl far ið.  Stór  skref  hafa  verið
stig in  í  þá  átt  að  auka mögu leika starfs -
manna  á hag stæðri lík ams rækt  og við -
haldi mennt un ar sinn ar  og þekk ing ar.
Vonir  standa til  að breyt ing arn ar  efli
starfs menn  og starf sanda  enn frek ar  og
stuðli  að  því  að rík is skatt stjóri  verði  áfram
góður vinnu stað ur  þar  sem starfs menn
ná  árangri  í störf um  sínum.

Hópur starfsmanna og makar þeirra í ferð á
vegum starfsmannafélags ríkisskattstjóra,
FRÍSK, þar sem farið var á slóðir Egils
Skallagrímssonar.
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Ein  af mörg um hlið ar verk un um krepp -
unn ar  í fjár mála heim in um  er  óvænt inn -
sýn  í  hin  mörgu skúma skot  sem ann ars
hafa  verið  hulin. Banda ríski skatta sér fræð -
ing ur inn  Joann Wein er starf ar  á  vegum
sam tak anna  Tax  Analyst  í Wash ing ton  og
hafði  lengi  haft  áhuga  á tengsl um  hins
hefð bundna banka heims  og við skipta
með skulda trygg ing ar,  sem  er  utan  laga
um fjár mála við skipti. Yfir taka Kaup þings
leiddi  hana  á  slóð  sem ligg ur  um Lond on,
skatta skjól  á  Isle  of  Man  og skatta par ad ís -
ina  á Berm úda.  Þessi  tengsl  rekur  hún  í
grein sem birtist þann 10. nóv em ber  2008
í  Tax  Notes Int er nation al, Ice land ic  Bank

Failure  Reveals  Tax  Haven  Links. Skulda -
trygg inga mark að ur inn,  sem  í árs byrj un
var met inn  á rúm lega 60 trillj ón ir banda -
ríkja dala, virð ist  vera  að  hrynja  um þess -
ar mund ir.  Mörg fjár mála fyr ir tæki  hafa
þegar afskrif að stjarn fræði leg ar upp hæð -
ir  vegna  þessa  hruns  og sér fræð ing um  ber
saman  um  að vís ast  séu  ekki  öll  kurl
komin  til graf ar.  Í sam tali  við  Tíund  sagði
Wein er  að  þessi við skipti  hefðu 
„virst  of  góð  til  að  það  gæti  verið  satt.  Það
reynd ist  líka  rétt!“

Innan  ramma laga  og  utan
Í hremm ing um fjár mála heims ins und an -
far ið  hefur mar goft  verið drep ið  á  að  það
þyrfti  að  setja fjár mála starf semi strang ari
lagaramma.  Aðrir  benda  á  að  það  skorti
ekki  lög held ur  sé vand inn  sá  hvað fjár -
mála stofn an ir  hafi  verið slyng ar  í  að  koma
við skipt um  sínum  utan efna hags reikn inga.
Þar  við bæt ist við skipti  með  ýmsar fjár -
mála af urð ir  sem  eru  utan  þess laga ramma
sem mark ar fjár mála heim in um  bás. 

Við skipti  með skulda trygg ing ar á lag  eru
dæmi  um  þetta.  Slík við skipti  eru,  segir
Wein er,  ekki  aðeins  utan  allra  laga  um
fjár mála -  og trygg ing astarf semi held ur
einn ig  utan skatta laga.  Hún bend ir  á  að
fyrir fjór um  árum  hafi  sú spurning vakn -
að  hjá banda rísk um skattyf ir völd um
hvern ig  ætti  að skatt leggja hagn að  af
skulda trygg ing um.  Þeirri spurn ingu  hafi
enn  ekki  verið svar að.

„Cred it  default  swaps“,  CDS,  eða
skipta samn ing ar  um skulda trygg ing a  á lag
er  ein teg und skulda af leiða. Heit ið bend -
ir  til  að  þarna  séu  á ferð inni venju leg ar
trygg ing ar  þar  sem  einn  aðili  á við skipti
við  annan  og kaup ir  síðan trygg ingu  hjá
þriðja  aðila  til  að  tryggja  sig  gegn greiðslu -
falli,  en  svo  er  ekki.  Fyrir  þá óinn vígðu
kemur  það und ar lega  fyrir sjón ir  að  þeir
sem  kaupa skulda trygg ing ar  eiga  ekki
endi lega  neinna hags muna  að  gæta varð -
andi  það  sem  tryggt  er.  Sá  sem kaup ir  CDS
greið ir selj anda  gjald  sem  má  líkja  við
iðgjald  að  því  leyti  að  það  er  aðeins  brot  af

Innsýn 
í fjármálakerfi og skattaparadísir         

heimsins 

Í sviptingum í fjármálaheiminum undanfarið hefur ýmislegt óvænt komið í ljós.
Sigrún Davíðsdóttir ræddi við bandaríska skattasérfræðinginn Joann Weiner 

sem hefur þrætt sig áfram um skattaparadísir og gráa svæðið eftir
skuldatryggingum tengdum Kaupþingi.

Sigrún
Davíðsdóttir



verð mæti  þess  sem trygg ing in  er bund -
in.  Ef  sá atburð ur verð ur  sem útleys ir
trygg ing una  þarf CDS-selj and inn  að
greiða kaup andanum  bætur.

Þessu  má  líkja  við  að hús eig andi  kaupi
ekki  aðeins trygg ingu  fyrir  eigið  hús held -
ur einn ig  fyrir  hús nágrann ans.  Ef  það
brenn ur  fær  hann  greiðslu.  Hið ábata -
sama  fyrir trygg ing ar sal ann  er  að  á meðan
allt leik ur  í  lyndi  og  ekki brenn ur  eru
marg ir  að  greiða  iðgjald  af  því  sama.  
Á  sama  hátt  þarf  að  greiða marg falt  ef
húsið brenn ur  og  það  þarf  ekki  aðeins  að
bæta eig and an um  húsið held ur  fjölda -
mörg um  öðrum  sem  í  raun  hafa  ekki
tapað  neinu  húsi held ur  bara borg að
iðgjald  af  því  í ein hvern  tíma.

Það  sem  gerir þess ar afurð ir  enn ógagn -
særri  er  að  þetta  eru vöndl ar,  líkt  og und -
ir máls lánin. Ekki er allt af  ljóst  hvað  er
nákvæm lega  í  þeim  og  þeir  eru  síðan seld -
ir  áfram. Alþjóð leg mats fyr ir tæki  mátu
þessa  vöndla  eins  og  aðrar afurð ir  en einn -
ig  á  þessu  sviði  þykja  þau  hafa brugð ist.
Þetta hljóm ar  kannski  sem  ögn  galin  afurð
en  er  dæmi  um  þær loft kenndu  og  oft
marg skuld settu afurð ir  sem  hafa  flætt  um
fjár mála mark að inn und an far in  ár.  Í fjár -

mála heimi  þar  sem  allt  hefur  orðið  að
gulli und an far in  ár  hafa þess ar trygg ing ar
orðið  afar vin sæl ar fjár fest ing ar.

Í  ágúst  í  fyrra  þegar  fyrst  fór  að  bera  á
lausa fjár skorti  reið Evr ópski seðla bank -
inn  á  vaðið  með  að  dæla lausa fé  á mark að -
inn.  Síðan  hafa  aðrir seðla bank ar  fetað  í
fót spor ið  eins  og kunn ugt  er.  Það  hefur  þó
haft  lítil  áhrif  og bank ar  eru  eftir  sem  áður
smeyk ir  við  að  lána  hver  öðrum.  Ein
ástæð a þess  er  talin  sú  að  þeir  vita  ekki
hvar  tap  af völd um  CDS  liggur.  Það  er
kannski  ekki  að  undra  að hugs an legt  tap
vegna  CDS  veki áhyggj ur því  um  mitt  árið
2004  var  þessi mark að ur áætl að ur 5,44
trillj ón ir  dala  en  var  í árs lok 2007 kom inn
í 62,2 trillj ón ir  dala. 

Berm úda þrí hyrn ing ur inn
Eftir  að Kaup þing  var  tekið  yfir  tók  Joann
Wein er  eftir til kynn ingu  frá Prim us Guar -
an ty, fjár fest ing ar sjóði skráð um  á Berm -
uda,  um  að sjóð ur inn  ætti  CDS  tengd
Kaup þingi  upp  á 68,2 millj ón ir  dala.  Þar
með,  segir  hún, opn að ist  leið  til  að  sjá  í
gegn um  vöndla  og  sjá hvern ig CDS-sal inn
Prim us Guar an ty tengd ist  einum ákveðn -
um  banka. Berm úda  er skatta par ad ís  og

hefur  tengst banda ríska trygg inga geir -
anum  alveg  frá  því trygg inga kóng ur inn
Corn el i us Vand er  Starr  kom trygg inga -
fyrir tæki  sínu  þar  fyrir árið 1947.  Það fyrir -
tæki  varð  síðan Amer i can Int er nation al
Group,  AIG – fyr ir tæk ið  sem  nýlega  var
tekið  yfir  af banda rísk um yfir völd um  til  að
forða ham för um  í fjár mála heim in um. 

Berm úda  er  enn  þekkt  sem skatta -
paradís trygg inga -  og end ur trygg inga fyrir -
tækja  en Wein er bend ir  á  að  þarna  sé  líka
hægt  að  setja  upp fyr ir tæki  sem séu  alveg
und an þeg in  skatti.  Á eyj unni  eru rúm -
lega ell efu þús und fyr ir tæki  sem  njóta
þess ar ar  aðstöðu. Ástæð an  er  sú  að fyr ir -
tæki  sem  reka  engin við skipti  á eyj unni
eða  halda reikn inga  í inn lendri  mynt  eru
und an þeg in  skatti  þar. Fyr ir tæk in  þurfa
ekki  að  leggja  fram end ur skoð aða árs -
reikn inga  ef stjórn end ur  og hlut haf ar  eru
sam mála  um  að  þess  þurfi  ekki.  Þessi skip -
an  er  í  gildi  þar  til 2016  en lög gjaf inn
getur fram lengt  hana. 

Auk  þessa skatta skjóls  er  hvorki sölu -
skatt ur  né virð is auka skatt ur á Bermúda.
Fyr ir tæk in  þurfa  þó  að  greiða  árlegt  gjald
eftir eign um  og  eins  þurfa  þau  að  greiða
ýmsa launa skatta  og almanna trygg ing ar  ef
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Desember 2007: 
Verðmæti undirliggjandi skulda 
að baki skiptasamningum 
um skuldatryggingar 
samtals $ 62,2 þúsund 
milljarðar dollara

Júlí 2004: 
Verðmæti undirliggjandi skulda 
að baki skiptasamningum 
um skuldatryggingar 
samtals $ 5,4 þúsund 
milljarðar dollara.

Verðmæti undirliggjandi skulda að baki skiptasamningum 
um skuldatryggingar (CDS) á tímabilinu jan. 2001-júní 2008 

Heimild: Alþjóðleg samtök um afleiðu- og skiptasamninga
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þau  hafa inn lent  fólk  í  vinnu.  Það  eru  til
ýmsar goð sagnir  um svo kall að an Berm -
úda þrí hyrn ing,  svæði  í kring um eyj arn ar
þar  sem  skip  og flug vél ar  eiga  að  hafa
horf ið  á dul ar full an  hátt. Hvern ig  sem
þar  er  í pott inn  búið  þá  er  ljóst  að skatt ar
hverfa  á Berm úda. Reynd ar  ekki  á dular -
full an  hátt held ur  vegna  þess  að skatta -
parad ís ar lög  og regl ur  þar  sjá  til  þess.

Wein er  tók einn ig  eftir  því  að Berm úda
er  ekki  eina skatta par ad ís in  sem teng ist
þess um við skipt um.  Þegar Kaup -
þing  tók  yfir Sin ger & Fri edland er
2005  fylgdi  með skrif stofa  S& F  á
Isle  of  Man  þar  sem  boðið  var  upp
á þjón ustu  fyrir  það  sem kall ast
„alþjóð lega  og hreyf an lega“ við -
skipta vini. Wein er bend ir  á  að
rann sókn ir  sýni  að 40 pró sent  af
inn stæð um  á eyj unni teng ist  fólki
sem  er lík lega  að kom ast  hjá skött -
um  í  sínum heima lönd um.

Spila vít i seðli 
fjár mála heims ins
Prim us Guar an ty  Ltd  á Berm úda  er
eign ar halds fé lag  sem  hefur spunn -
ið  af  sér  átta  önnur Prim us fyr ir tæki  sem
eru  skráð  á Berm úda, Caym an  eyjum,  í
Dela ware  og Bret landi. Wein er  segir  að
marg ir evr ópsk ir bank ar  hafi  skipt  við
Prim us Guar an ty  til  að kom ast  hjá 
evr ópsk um banka lög um.

Sjálf við skipt in  fara yfir leitt  fram  á
vegum Prim us Fin anc i al.  Það fyr ir tæki
starf ar  í  New  York  en  er  skráð  í Dela ware.
Fyr ir tæk ið  selur skulda af leið ur.  Fyrir fast -
ar umsamd ar greiðsl ur  frá við skipta -
aðilum, oft ast bönk um  og verð bréfa söl -
um,  fellst fyr ir tæk ið  á  að  greiða  ákveðna
upp hæð  vegna afmark aðra  atvika  sem
geta  til  dæmis  verið gjald þrot  eða gjald fall
vegna skulda bréfa. 

Wein er  segir  að eig end urn ir  séu  menn
sem  þyki  í  hópi  þeirra  allra  klárustu  á
þessu  sviði.  Það breyt ir  því  þó  ekki  að
fram tíð Prim us  er  dökk.  Mörg trygg inga -
fyr ir tæki  urðu gjald þrota  í kjöl far felli -
byls ins Kat ar ínu. Ham far irn ar  gætu  haft
sömu  áhrif  á Prim us  og  önnur fjár fest -
inga fyr ir tæki  sem  róa  á  sömu  mið.

Í þess um við skipt um  eins  og  öðrum
við skipt um  með fjár mála af urð ir  sem
byggj ast  meira  á útreikn ing um  en áþreif -

an leg um stærð um  hefur CDS-mark að ur -
inn  orðið  enn flókn ari  vegna  vöndla.
Mats fyr ir tæk in  settu ein kunn ir  sínar  á
vöndl ana  en að sögn Wein er var inni -
hald ið  alveg ógagn sætt  og  matið  að  mestu
byggt á „treyst ið mér“ full yrð ing um fyr ir  -
tækj anna. CDS-vöndl arn ir  eru  mun
ógagn særri  en hrein ar trygg inga afurð ir
því  það  eru  svo  margs  konar papp ír ar  sem
geta  verið  í  þeim.

En  hvað  segja  þessi við skipti  okkur  um
fjár mála heim inn und an far ið?  Óljóst laga -
um hverfi  og  óljós skattlagning  ágóða  sem
hlaust  af þess um við skipt um  hefur  átt
sinn  þátt  í aðdrátt ar afli við skipt anna.
Wein er  segir  að  þegar  hún  hafi  verið  í við -

skipta námi  á  sínum  tíma  hafi við teknu
sann ind in  verið  að  því  meiri  sem áhætt an
væri  því  hærri  væru vext irn ir.  Þeir  sem
versla  með  CDS  álitu  að  nú  giltu  nýjar
regl ur. „Þess ir náung ar  álitu  að  þeir  væru
búnir  að  finna  upp  aðferð  til  að  auka
hagn að inn  til  muna  án nokk urr ar  áhættu.
Það  lítur  út  fyrir  að  vera  of  gott  til  að  vera
satt –  og  það  er  það  líka!“ 
Spurn ing in  er  af  hverju  svo marg ir  álitu  að
þetta  gæti geng ið  upp. Wein er  segir  að

það  megi  líkja þess um við skipt -
um  við fjár hættu spil  og  það  hafi
líka iðu lega  verið  gert.  Hún bend -
ir  á  að  í yfir heyrsl um  í banda ríska
þing inu  nýlega  vegna gjald þrots
AIG  hafi  verið vitn að  í tölvu póst
tveggja starfs manna.  Efnið  var
pen inga send ing  til þeirr ar deild ar
fyr ir tæk is ins  sem  sá  um fjár mála -
af urð ir,  aðrar  en trygg ing ar. Deild -
in  var  í Lond on  og starfs mað ur inn
tal aði  um  að  senda pen ing  til
„spila vít is ins  í Lond on“.

Ýmsir fræði menn  hafa  bent  á
það und an far ið  að  það  sé  ekki
aðeins  að banka kerf ið  á  Íslandi

hafi  verið óheyri lega  stórt  miðað  við þjóð -
ar fram leiðslu.  Sama  eigi  við  í lönd um  eins
og Bret landi  og Banda ríkj un um. Þræð -
irnir  í versl un Prim us Guar an ty  með
skipta samn inga  tengda skulda trygg ing -
um Kaup þings  sem spanna Berm úda,
Ísland, Lond on  og  Isle  of  Man,  svipta hul -
unni  af skatta par ad ís um, ofur gróða  og
sam svar andi  tapi.  Þetta  er  aðeins agn ar -
lítið  dæmi  um við sjár  í við skipt um  sem  í
árs byrj un  voru  metin  á  rúma 60 trillj ón -
ir  dala – við skipti  sem  hægt  og bít andi
virð ast  vera  að snú ast  upp  í  tap  sem  á
hugs an lega  eftir  að  sliga  fleiri  en Prim us
Guar an ty  á Berm úda.

Þegar Kaupþing tók yfir Singer

& Friedlander árið 2005 fylgdi

með skrifstofa S&F á Isle of

Man þar sem boðið var upp á

þjónustu fyrir það sem kallast

„alþjóðlega og hreyfanlega“

viðskiptavini

Nú  er hægt að sækja  um

010185-3939

3. maí 2007

100%

Páll  Jónsson

Efstahóli 5

102  Reykjavík

skattkort
á  skattur. is
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Per sónu af slátt ur
Per sónu af slátt ur mið ast  við  dvöl  á  Íslandi
og fell ur  því  niður  eftir  að skatt að ili  hefur
flutt  frá land inu.

Skatt fram tal
Sam kvæmt tekju skatt slög um  skulu  þeir
sem  starfa  hér  á  landi tíma bund ið  sbr. 1.
tölul. 3.  gr. lag anna  skila fram tali 8  dögum
fyrir brott för.  Aðrir  eiga  að  skila skatt fram -
tali  í almenn um fram tals fresti  sem aug -
lýst ur  er  ár  hvert.  Á  vef rík is skatt stjóra  má
finna ein föld uð skatt fram töl  og leið bein -
ing ar  um útfyll ingu  þeirra  á  sex tungu -
málum. Þar  má einn ig  finna venju legt
ein stakl ings fram tal  á tveim ur tungu -
málum,  íslensku  og  ensku. Eyðu blöð in
má einn ig nálg ast  á  næstu skatt stofu  eða
hjá rík is skatt stjóra.

Á fram tal inu  þarf  að  koma  fram heimilis   -
fang  í  erlenda rík inu  ásamt upp lýs ing um
um skatt auð kenni  í  því  ríki.

Álagn ing opin berra  gjalda
Álagn ing opin berra  gjalda  fer  fram  í  ágúst
á  hverju  ári  fyrir næst lið ið tekju ár. Álagn -
ing  vegna tekju árs ins 2008  fer  þannig
fram  í  ágúst 2009. Skipt ir  þá  engu  þó  að
skatt fram tali  hafi  verið skil að  á tekju árinu
2008  við brott för  frá  Íslandi.

Kærur
Unnt  er  að  kæra álagn ingu opin berra
gjalda  til skatt stjóra  í 30  daga  eftir álagn -
ingu. Kæru úr skurð ur skatt stjóra  er  svo
kær an leg ur  til yfir skatta nefnd ar  í  þrjá
mán uði.

Vott orð
Vott orð  geta  verið nauð syn leg  til  að  sanna
fyrir erlend um skattyf ir völd um  hvaða
skatt ur  hefur  verið greidd ur  á  Íslandi  eða
hversu  háar tekj urn ar  voru. Rík is skatt -
stjóri  gefur  út  fjölda vott orða  á  íslensku,
ensku,  dönsku  eða  sænsku  til stað fest ing -
ar  á tekj um, stað greiðslu, barna bót um  eða

öðrum skatta leg um atrið um  sem skatt -
aðili  telur  þörf stað fest ing ar  á. Á  vef rík is -
skatt stjóra  má  finna pönt un ar eyðu blað
fyrir vott orð. Sam kvæmt  lögum  um auka -
tekj ur rík is sjóðs  ber  að  greiða 1.350  kr.
fyrir  hvert vott orð.

Inn heimta opin berra  gjalda 
Inn heimtu menn rík is sjóðs  eru sýslu menn
vítt  og  breitt  um land ið  nema  í Reykja vík
fer toll stjóri  með inn heimt una.

Líf eyr is sjóðs ið gjöld
Laun þeg ar  utan  EES svæð is ins  geta  átt  rétt
á end ur greiðslu  iðgjalda  frá  þeim líf eyr is -
sjóði  sem  þeir  hafa  greitt  til. Rétt  er  að
hafa sam band  við við kom andi líf eyr is -
sjóð  til  að  fá upp lýs ing ar  um  hvort  og
hvern ig end ur greiðsla  er heim il.  Rétt  er  að
taka  fram  að fall ist líf eyr is sjóð ur  á end ur -
greiðslu  ber  að  halda  eftir stað greiðslu
skatta  af  þeirri  greiðslu.

GJJ

Flutn ing ur frá  Íslandi
Nokk ur skatta leg  atriði  sem  vert  er  að  hafa  í  huga

Upp gang ur  og  þensla  í atvinnu lífi  Íslands  á síð ustu  árum  hefur  haft  í  för  með  sér
mikla aukn ingu  á  erlendu vinnu afli.   Á sam drátt ar tím um flyt ur  stór  hluti  af  þessu

vinnu afli  frá land inu  og  fer  aftur  til  síns heima lands  eða freist ar gæfunn ar  í  öðru  ríki.
Hjá emb ætti rík is skatt stjóra verð ur  vart  við auk inn  fjölda fyr ir spurna  sem  lúta  að  því

hvern ig  eigi  að  bera  sig  að  við brott flutn ing  frá  Íslandi.   Af  því til efni  verða  hér  
talin  upp nokk ur  atriði  sem  hafa  þarf  í  huga.
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Almennt  um olíu gjald 
og lit aða  olíu
Þann 1.  júlí 2005  tóku  gildi  lög  nr.
87/2004,  um olíu gjald  og kíló metra gjald.
Frá  sama  tíma  féllu  úr  gildi  lög  nr. 3/1987,
um fjár öfl un  til vega gerð ar. Gjald skyld ir
aðil ar  eru  þeir  sem  dreifa elds neyt inu
(olíu fé lög in),  en kaup end ur  greiða  hins
vegar gjald ið  og ger ist  það jafn óð um  við
elds neyt is kaup. Fjár hæð olíu gjalds  er 41
kr.  á  hvern  lítra,  auk virð is auka skatts.

Ekki  ber  þó  öll  olía olíu gjald. Skil yrði
fyrir  sölu  eða afhend ingu  á  olíu  án inn -
heimtu olíu gjalds  er  að  í olí una  hafi  verið
bætt  litar -  og merki efn um.  Slíka  olíu  má
nota  t. a. m.  á  skip  og  báta,  til hús hit un ar
og hit un ar almenn ings sund lauga,  til  nota
í iðn aði,  á vinnu vél ar  og drátt ar vél ar  og  til
raf orku fram leiðslu. Óheim ilt  er  með  öllu
að  nota lit aða (gjald frjálsa)  olíu  á skrán ing -
ar skyld öku tæki  önnur  en drátt ar vél ar,
belta bif reið ar, bif reið ar  í  eigu björg un ar -
sveita, námu öku tæki ( sem ein göngu  eru
notuð  utan  vega  eða  á lok uð um vinnu -
svæð um)  og öku tæki  sem  ætluð  eru  til
sér stakra  nota.  Með sér stök um  notum  er
átt  við bif reið ar  sem  eru  með var an leg -
um áföst um bún aði  til  þeirra  nota  og
brenna  að meg in hluta  til dís il ol íu  í kyrr -
stöðu,  t. d. krana bif reið ar, vöru bif reið ar

með  krana  yfir 25 tonn metr um, steypu -
hræri bif reið ar  og úðun ar bif reið ar ( sjá
nánar reglu gerð  nr. 274/2006). Skil yrði
þess  að öku tæki  megi  nota lit aða  olíu  er  að
þau  hafi  verið  skráð  til sér stakra  nota  í
öku tækja skrá  og  beri sér stök skrán ing ar -
merki (olíu merki)  með svört um stöf um  á
dökk gul um  grunni.

Auk undanþágu frá olíugjaldi  geta  þeir
sem  hafa einka leyfi  til fólks flutn inga  sótt
um end ur greiðslu  til rík is skatt stjóra  á 80%
olíu gjalds  af  olíu  vegna rekstr ar almenn -
ings vagna  í áætl un ar ferð um. 

Eft ir lit 
Emb ætti rík is skatt stjóra  fer  með yfir -
umsjón eft ir lits  með olíu gjaldi  en Vega -
gerð in  sér  um fram kvæmd til tek inna  þátta
eft ir lits ins sam kvæmt ákvörð un Fjár mála -
ráðu neyt is ins. Rík is skatt stjóri ann ast
reglu  bund ið eft ir lit  með gjald skyld um
aðil um  og  hefur eft ir lit  með  því  að  ekki  sé
notuð  lituð  olía  á öku tæki  sem  ekki  hafa
til  þess heim ild.

Vega gerð in  er  með öfl ugt eft ir lit víðs -
vegar  um land ið  en 11  manns  vinna  við

umferð ar eft ir lit  á fjór um sér út bún um 
eft ir lits bif reið um.  Á  hverju  ári  eru stöðvuð
um 7 -8.000 öku tæki,  þó  ekki  öll  vegna
olíu gjalds  þar  sem eft ir lits deild in skoð ar
fleiri  þætti  líkt  og  atriði  er tengj ast kíló -
metra gjaldi,  þyngd öku tækja  og hvíld ar -
tíma bílstjóra.  Í hverj um mán uði  eru  tekin
um 100 -200  sýni  úr elds neyt is tönk um
dís el knú inna bif reiða  og  ef sjón rænt  próf
gefur  til  kynna  að  um lit aða  olíu  sé  að
ræða  er  sýnið  sent  til efna grein ing ar  og
skýrsla  um  málið  til rík is skatt stjóra  til
frek ari skoð un ar.  

Auk  hins reglu bundna eft ir lits Vega -
gerðar inn ar  hafa  verið farn ar  lengri  og
styttri eft ir lits ferð ir  með full trúa rík is skatt -
stjóra. Í slík um ferð um  hafa  t. a. m. starfs -
stöðv ar ein stakra fyr ir tækja  verið skoð að ar,
olíu sýni  tekin  úr öku tækj um  og elds neyt is -
tönk um  og bók halds gögn jafn vel skoð uð,
en rík is skatt stjóri  hefur  mun rík ari eft ir lits -
heim ild ir  en Vega gerð in. Stund um  hafa
slík ar ferð ir  verið  unnar  að  hluta  til  í sam -
vinnu  við lög reglu  á við kom andi  stað  og
hefur  það  gefið  góða  raun,  sér  í  lagi  hvað
við kem ur for varn ar gildi  vegna sýni leika.

Lituðolía
-  eft ir lit  og mis notk un

Jóhannes
Jónsson

Starfsmenn gjaldadeildar á vinnufundi. 
Frá vinstri: Gunnar Bernburg, Guðmundur R.
Guðmundsson, Jóhannes Jónsson, Halldóra

Ingimarsdóttir og Svanur Sigurðsson. 

Aðgengi að sjálfsölum - misnotkun í 74% tilvika?
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Einn ig  er  fylgst  með olíu dæl um (sjálfs af -
greiðslu stöðv um)  sem  þykja grun sam leg -
ar,  en rík is skatt stjóri  hefur  lista  yfir  það
sem  kalla  mætti „heit ar  dælur“,  þ. e.  dælur
þar  sem lík legt  er  að  verið  sé  að  dæla lit aðri
olíu  á öku tæki  er  hafa  ekki heim ild  til
slíkra  nota.  Í slík um til vik um fylgj ast 
eft ir lits menn  með  því  þegar eig end ur bif -
reiða  dæla elds neyti  á bif reið ar  sínar.  Ef
grun semd ir  um eitt hvað óeðli legt  vakna
ræða eft ir lits menn  við við kom andi  og
gera vett vangs skýrslu.  Oft  vita  menn  upp
á  sig skömm ina,  stökkva  inn  í  bíl  og þeysa
á  brott  eða  bera  fyrir  sig mis trú verð ug ar
skýr ing ar  líkt  og  að  vera  ekki  með gler aug -
un  á  sér  og  hafa  því  gert mis tök.  Oftar  en
ekki  hefur,  við nán ari skoð un,  komið  í
ljós  að við kom andi  hefur  gert  sömu „mis -
tök in” reglu lega und an far in miss eri.  Stór
hluti  þeirra  mála  sem send ur  er  til rík is -
skatt stjóra  vegna lit aðr ar  olíu  er ein mitt  á
grund velli eft ir lits  við olíu dæl ur.

Mis notk un – við ur lög
Í  vor kall aði rík is skatt stjóri  eftir upp lýs ing -
um  frá olíu fé lög un um  um  sölu  á lit aðri
olíu  í sjálf söl um  fyrir  heilt  ár.  Við skoð un
á  þeim gögn um  kom  margt athygl is vert  í
ljós,  en  um  er  að  ræða  tugi þús unda
færslna. Ríf lega 74% þeirra reynd ust  vera
vegna  magns  sem  var  innan  við 80 lítr ar.
Mjög  algeng tala var 40 -60 lítr ar  í  hvert
skipti,  magn  sem  vekur  upp grun semd ir
um  að  verið  sé  að  dæla lit aðri  olíu  á einka -

bíla  en  ekki stór ar vinnu vél ar. Einn ig virð -
ist  vera ótrú lega  algengt  að  verið  sé  að
kaupa lit aða  olíu  á kvöld in  og  á nótt unni,
og  á  dælum  sem  eru  ekki  í alfara leið.

Í  ljósi  þessa  vakna  upp spurn ing ar  um
aðgengi  að lit aðri  olíu,  en  flest olíu fé lög -
in  bjóða  upp  á sölu  á lit aðri  olíu  á fjöl -
mörg um stöð um  í land inu  og  þá  ávallt  í
sjálfs af greiðslu.  Ljóst  er  að tak marka  þarf
aðgengi  að lit aðri
olíu veru lega  frá  því
sem  nú  er.

Tölu verð ur verð  -
mun ur er  á venju -
legri gjald skyldri
olíu  og lit aðri gjald -
frjálsri  olíu  eða  um
50  kr/ lítra  og  því  er
lík lega freist andi
fyrir  marga  að  nota
lit aða  olíu  á bif reið -
ar  sínar  í  trássi  við
lög  og regl ur. Eig -
andi öku tæk is  sem  eyðir  t. a. m.  um 10 lítr -
um  á  hverja 100  km  og  er  ekið  um 18
þús.  km  á  ári greið ir  um 90  þús.  kr.  minna
fyrir lit aða  olíu  en ólit aða. Sekt ir  fyrir  það
að  nota lit aða  olíu  á öku tæki  í heim ild ar -
leysi  eru  háar,  en  þær  fara  eftir heild ar -
þyngd öku tæk is.

Þegar  mál ber ast rík is skatt stjóra  er
skráð um eig anda öku tæk is ( og umráða -
manni  ef eig andi  er kaup leigu fyr ir tæki)
ávallt  gert við vart bréf lega,  honum  kynnt

þau  gögn  er  liggja  fyrir  og  honum veitt ur
frest ur  til  að  tjá  sig  um  málið.  Að  því
loknu  er  annað  hvort  beitt  sekt,  að  fullu
eða  að  hluta,  eða máls með ferð  er  lokið.
Hlut fall  þeirra  mála  sem  enda  með sekt ar -
beit ingu  er  mjög  hátt  eða  um 90%  allra
mála. Sé sekt ar fjár hæð  greidd  innan 14
daga  frá ákvörð un lækk ar  hún  um 20%.
Rík is skatt stj óra  er heim  ilt  að tvö falda sekt -

ar fjár hæð  við ítrek -
uð  brot  og  hann
getur  vísað  málum
til skatt rann sókn -
ar stjóra  ef  ástæða
þykir  til. Eig anda
bif reið ar  er  gerð
sekt  óháð  því
hvort  rekja  megi
brot  til sak næmr -
ar hátt semi  hans
eða  ekki. 

Með al fjár hæð
sekta  vegna  þeirra

mála  sem  lokið  hafa  með sekt ar beit ingu
vegna bif reiða  sem  eru  innan  við 3.500  kg
(heim il is bíll inn)  er  um 142  þús.  kr.  og
fyrir  þyngri öku tæki  er með al sekt in  um
615  þús.  kr.  Já,  það  er  víst skamm góð ur
vermir  að  pissa  í skó inn  sinn!

Eftirlitsmenn frá Vegagerðinni og ríkisskattstjóra að störfum

Heild ar þyngd Sekt ar fjár hæð
öku tæk is

0 –   3.500 kg 200.000  kr.

3.501 – 10.000  kg 500.000  kr.

10.001 – 15.000  kg 750.000  kr.

15.001 – 20.000  kg 1.000.000  kr.

yfir 20.000  kg 1.250.000  kr.
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Skattstjóri Vesturlandsumdæmis

Eftirlitsdeildin breytti miklu

Akranes

Stef án Skjald ar son  er skatt stjórinn  í Vest ur lands um dæmi.  Aðeins  tveir  menn  hafa
gegnt skatt stjóra starfi  í umdæm inu,  hvor  þeirra  í  rösk 20  ár.  Með  lögum  nr. 70/1962  var
emb ætti skatt stjóra Vest ur lands um dæm is stofn að  og  Jón Eiríks son  var skip að ur skatt -

stjóri.  Gegndi  hann skatt stjóra emb ætt inu  frá  árinu 1962  þar  til  hann  lét  af störf um
vegna ald urs  á  árinu 1986  en  þá  tók Stef án  við  og  hefur  gegnt  því  síðan. 

Stef án  er lög fræð ing ur  að  mennt  frá  Háskóla  Íslands  árið 1981.  Hann  hóf  störf  hjá
Skatt stofu Reykja vík ur  sama  ár  og  var  þar  um ára bil  en flutt ist  svo  til Akra ness  og var

sjálf stætt starf andi lög mað ur þar  í  eitt  ár  þar  til  hann  tók  við emb ætti skatt stjóra. 

Stefán Skjaldarson



Mikl ar breyt ing ar  hafa  orðið  á störf um
skatt stjóra  frá  því  að Stef án  varð skatt -
stjóri.  Á  árinu 2002  var stofn uð eft ir lits -
deild  á skatt stof unni  og  fer skatt stjóri Vest -
ur lands um dæm is einn ig  með skatt eft ir lit
í þrem ur  öðrum skatt um dæm um  í  umboði
skatt stjóra  á Vest fjörð um, Suð ur landi  og  í
Vest manna eyj um.  Í umdæm inu  er mann -
líf ið  og atvinnu starf sem in fjöl breytt.  Þar  er
hefð bund inn land bún að ur  og  er Vest ur -
land  annað  stærsta land bún að ar um dæm -
ið  hjá skattyf ir völd um. Stór fyr ir tæki  eru  á
Grund ar tanga  og  víðar, útgerð ar bæir  á
Snæ fells nesi  og hefð bund inn iðn að ur  í
öllum þétt býl i skjörn um. Menn ing  og
háskól ar  eru  í Borg ar firði  og  þannig  mætti
lengi  telja.  Tíund  tók  hús  á Stef áni  á dög -
un um  og  hlýddi  á frá sögn  hans.

Leiðin á skattstofuna
Ég útskrif að ist  úr Laga deild
Háskóla  Íslands  vorið 1981.  Ég
valdi skatta rétt  sem val grein  á síð -
asta  ári laga náms ins,  enda  hlaut
það  að  vera prakt ískt  nám  fyrir
lög fræð inga.  Meðal kenn ara  í
skatta rétt in um  var Gest ur Stein -
þórs son skatt stjóri  í Reykja vík.
Mér  er  afar minn is stætt  þegar
hann  hélt fyrir lest ur  um  nýtt
skatt fram tal, skatt fram tal 1980,
og boð aði  að  með  því  ættu  sér
stað bylt ing ar kennd ar breyt ing ar
á  efni  og  formi skatt fram tals ein -
stakl inga.  Það  er svo lít ið sér stakt
að  úr  þeim til tölu lega  fámenna  hópi  sem
útskrif að ist  úr laga deild inni  vorið 1981
þá  ílentust fjór ir lög fræð ing ar  til  lengri
tíma  í skatt kerfinu.  Auk und ir rit aðs  eru
það  Skúli Egg ert Þórð ar son  og Sig ur jón
Högna son,  en  við  vorum  allir  þrír  í skatta -
rétt in um  og  svo Guð rún Bryn leifs dótt ir.

Að nám inu  loknu  fékk  ég  starf  á skatt -
stof unni  hjá  Gesti,  sem  annar  af tveim ur
lög fræð ing um Skatt stjórans  í Reykja vík.
Gest ur reynd ist  mér  afar  vel  sem yfir -
maður.  Hann  er sér stak lega  glöggur  og
nákvæm ur fag mað ur.  Í  nýju laga um hverfi
þess  tíma  á  sviði skatta mála vökn uðu  ótal
spurn ing ar  og vanda mál hlóð ust  upp.  En
hjá  Gesti  kom  maður  aldrei  að  tómum
kofa.  Strax  á  fyrsta starfs degi  á skatt stof -
unni  kynnti Gest ur  mig  fyrir lög fræð ingi
sínum, nýkomn um  úr fram halds námi  í
Dan mörku.  Þar  leit  ég  augum hávax inn  og
skeggjað an  hippa  í dugg ara peysu  með
ógreitt  hár  niður  á  axlir.  Hér  var kom inn

Ingv ar  Jónadab Rögn valds son,  sem  varð
nán asti sam starfs mað ur  minn  og frá bær
félagi  og  vinur. Þrí eyk ið  í „Pan el deild inni“
full komn aði  svo Magn ús Jóhann es son  úr
Hafn ar firði, við skipta fræð ing ur  á tám jó -
um  skóm  og  með  Jimi Hendr ix hár -
greiðslu,  en ein stak ur sam starfs mað ur,
fag mað ur  fram  í fing ur góma  og stór -
skemmti leg ur  félagi  og  vinur.  Að  starfa
með þess um tveim ur bóhem um  voru auð -
vit að for rétt indi, lær dóms ríkt  og skemmti -
legt.  Þegar  ég  lít  til  baka  finnst  mér sam -
starfs tími  okkar  hafa  verið ein hver merki -
leg asta  reynsla starfs æv inn ar. Verk efni
okkar  voru  að stór um  hluta  við  að  móta
og  skýra  nýjar regl ur nýrr ar skatta lög gjaf -
ar.  Síðan  þurfti  að inn leiða  og  móta  nýja
fram kvæmd,  ný  og sam ræmd vinnu brögð

innan stofn un ar inn ar  og  það  fól  í  sér  að
breyta  þurfti rót grón um hugs un ar hætti
og vinnu brögð um.  Þetta  gekk  ekki þrauta -
laust  en hafð ist  þó  allt  að  lokum.  Ég  held
að  mikið  hafi hjálp að  til  hversu marg ir
góðir starfs menn  voru  á skatt stof unni  á
þess um  tíma, starfs menn  sem  kenndu
okkur  ekki  síður  en  við  þeim.  Þarna  á  ég
við  menn  eins  og  Jóhann Vík ings son  sem
er fræði mað ur, lífs kúnst ner  og gang andi
Britt an i ca  og Hjálm ar Vigg ós son, sem er
hár ná kvæm ur fag mað ur  sem  sér allt af
stystu leið ina  í  land.

Vorið 1985  færði  Gísli Gísla son  félagi
minn  úr laga deild inni  það  í  tal  við  mig 
að  ég  kæmi  með  honum  í rekst ur  á lög -
manns stofu  uppi  á Akra nesi.  Mér  fannst
þetta áhuga vert  og  sló  til.  En  þegar  ég
kom  á Skag ann losn aði  þar  staða bæj ar rit -
ara,  sem  Gísli sótt ist  eftir  og  fékk.  Ég  sat
eftir  með lög mennsk una  og  kunni  ekki
nokk ur  skil  á  því  starfi.  Ég bras aði  við lög -

mennsku  í  eitt  ár  en  þá  var aug lýst  laus
staða skatt stjóra Vest ur lands um dæm is.
Ég  sótti  um  og  var skip að ur skatt stjóri  í
júní 1986.

Það  að  starfa  á  svo lít illi skatt stofu
reynd ist gjör ólíkt  því  sem  ég  þekkti  til  frá
Reykja vík.  Á þess um  minni skatt stof um  
er sér hæf ing  mikið  minni.  Menn  þurfa
að  kunna  skil  á  fleiri hlut um  og  má næst -
um  segja  að  allir  þurfi  að  kunna  allt. Einn -
ig  er  meiri  nánd  við gjald end ur  og hlut ir
oft leyst ir  á „heim il is legri“  hátt  en  í höf uð -
borg inni.

Allt  fram  til þessa  höfðu  öll  bréf  og
úrskurð ir  í skatt kerf inu  verið vél rit að ir.
Starfs menn hand rit uðu  sín  bréf,  sem  síðan
fóru  til rit ara.  En  á  árinu 1986  komu tölv -
ur  af gerð inni  Island  á Skatt stof una  á Akra -

nesi.  Þá  keypti  ég for rit  á þrem ur
disk um,  sem inni héldu rit vinnslu,
skjala vörslu  og reikni vinnslu og
við  tókum  upp tölvu vædda rit -
vinnslu  sem  var auð vit að bylt ing  í
vinnu brögð um.  Á  sama  tíma  var
farið  að  skrá fram töl in  á tölvu diska
sem  voru  síðan lesn ir  hjá  Skýrr  til
vinnslu  þar. Tölvu væð ing in  var  þó
ekki þraut a laus held ur ein kennd ust
fyrstu  árin  af enda laus um bil un -
um  í léleg um vél bún aði,  Radio
Shack,  Island, Atl ant is  og  Tulip,
eða  allt  þar  til  IBM  vélar  voru tekn -
ar  í notk un   og  síðar  HP.  Nú  orðið
heyr ir  það  til tíð inda  að tölvu bún -
að ur  hiksti.  Það  er aug ljós lega  ekki

aðeins metn að ur  og skyn semi  í  því  að
nota traust an  og við ur kennd an tölvu -
búnað held ur rök bund in nauð syn  eins
og skatt kerf ið  er upp byggt  í  dag.

Mikil reynsla og gott samstarf
Það reynd ist heilla skref  að  koma  til  starfa
á Skatt stof una  á Akra nesi.  Þar  hefur val ist
til  starfa  afar  gott starfs fólk.  Svo  gott  fólk
að  ég  held reynd ar  að  þessu  starfi  hefði
eng inn skatt stjóri  getað klúðr að.  Kjarni
þessa  fólks  er  enn  við  störf  og  lítil starfs -
manna velta  hefur  verið  á stofn un inni.
Það  er  á  engan hall að  þó  að  ég  nefni sér -
stak lega  nöfn  tveggja starfs manna, Guð -
rún ar Guð jóns dótt ur  og Sig ríð ar Jóns dótt -
ur.  Þær  eru  báðar ómet an leg ir starfs kraft -
ar,  með ára tuga starfs reynslu. Þekk ing  og
reynsla  slíkra starfs manna  er verð mæti,
ekki  aðeins  fyrir stofn un ina held ur  fyrir
kerf ið  allt.  Þá  má   ég til  að  geta  þess  að
ung  kona  úr Reykja vík, lög fræð ing ur  að
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mennt,  kom  til  starfa  á skatt stofu Vest ur -
lands um dæm is  í mars mán uði  árið 1994.
Hún  vakti  strax  athygli  mína  fyrir sjálf -
stæði  sitt  og  öryggi  í skoð un um.  Hins
vegar  kom  fljótt  í  ljós  að  hér  var  ekki
dramb  á ferð inni held ur  átti  hún  fulla
inni stæðu  fyrir  óhæði  sínu.  Hún  fór  eftir
eins  og  hálfs  árs  starf  og  mér  er minn is -
stætt  hversu  lítið  mér  fannst  koma  til
ungra Skag a sveina  að  hafa  ekki
döng un  í  sér  til  þess  að kyrr setja
hana  hér  á Akra nesi. Þessi  kona
heit ir Brynd ís Kristj áns dótt ir  og  er
í  dag skatt rann sókn ar stjóri.

Af  öðru sam starfs fólki verð ur
ekki  hjá kom ist  að  nefna  hina
skatt stjóra lands ins.  Það  hefur
verið sér stak lega ánægju legt  að
kynn ast  þar stór brotn um per són -
um, raun veru leg um kar akt er um.
Ég  held  það  sé  gæfa skatt kerf is ins
í  heild  hversu sterk ur  og sam held -
inn  þessi  hópur  hefur  reynst  í
gegn um tíð ina. Einn ig verð ur  að
nefna sam starf ið  við rík is skatt -
stjóra.  Mér  hefur fund ist  það
athygl is vert  hversu miklu  þar  á  bæ  hefur
verið kapp kost að  að  halda  góðu sam starfi
og sam vinnu  við skatt stjórana.  Eins  og
kerf ið  er upp byggt  þá  er  þetta sam starf
algjört lyk il at riði  fyrir  virkni  þess.  Á  þessu
er aug ljós lega full ur skiln ing ur.  Loks  vil  ég
taka  fram  að sam vinna  við hús bænd ur  í
Fjár mála ráðu neyt inu  hefur  ávallt geng ið

vel. Starfs fólk Fjár mála ráðu neyt is  hefur
ávallt  mætt  mér  og  minni stofn un  með
skiln ing  og vel vilja.

Breyttir tímar
Störf skatt stjóra  eru árs tíða bund in  svo  sem
kveð ið  er  á  um  í  lögum.  En  mér  finnst  þó
í tím ans  rás  hafa  orðið  þær breyt ing ar  að
störf in  hafa  smám  saman  orðið sam felld -

ari  og  nú  á  allra síð ustu  árum  hafa  orðið
stór stíg ar breyt ing ar  í  öllu starfs um hverfi
á skatt stof um.  Þannig  hafa tækni fram far -
ir  gert  það mögu legt  að  haga  allri  vinnslu
með örugg ari  hætti  en  áður. Lang ar  og
mikl ar vinnu tarn ir  með til heyr andi tauga -
veik lun  voru árviss ar  þegar  dró  að  lokum
álagn ing ar vinnsl unn ar.  Og stund u  komu

upp vanda mál  í útreikn ing um  og end an -
leg um frá gangi.  Þetta heyr ir nán ast for tíð -
inni  til. Vinnsl an  á skatt stof un um,  hvort
held ur  er álagn ing ar vinnsla, kæru vinnsla
eða  hvað  eina, geng ur hávaða laust  og
mark visst  fyrir  sig  í  dag.  Það  sem  við
getum kall að tækni fram far ir  eiga  hér
stærst an  hlut  að  máli. Árit un fjár hags upp -
lýs inga  inn  á fram tals eyðu blöð  í  sífellt

aukn um  mæli  hefur  gert  alla
vinnu  við fram tal ið aðgengi legri
bæði  hjá gjald and an um  og  hjá
okkur  í kerf inu. Fram tals for rit  og
tölvu við mót  hafa  tekið stakka -
skipt um  og  gert  það  að verk um
að  nú  er  það regl an  að  hinn
almenni borg ari  telur  fram  á net -
inu.  Með  öðrum  orðum  þá  er
skatt fram tal ið  og fram tals vinn an
orðin  svo gegn sæ  og auð skil in  að
ágrein ing ur, nún ing ur  og pirr ing -
ur gjald enda  er hverf andi.  Menn
skilja hvern ig kerf ið virk ar,  að  það
er  til  fyrir  þá  og  til  að  þjóna  þeim.
Og tal andi  um þjón ustu hlut verk -
ið.  Ég  held  að  það  sé  að  miklu  leyti

liðin  tíð  að skatt kerf ið  og starfs menn  þess
séu litn ir horn auga. Þjón usta  við borg ar -
ana  hefur auk ist umtals vert  og  menn  gera
sér  almennt  grein  fyrir  því.  Almennt við -
horf  hefur  breyst  mikið  til  hins  betra  og
það  er skemmti leg ur við snún ing ur  að
heyra hlý leg  orð  í  garð skatt kerf is ins.

Stefán ásamt starfsfólki Skattstofu Vesturlandsumdæmis.

Ég held það sé gæfa

skattkerfisins í heild

hversu sterkur og

samheldinn þessi hópur

hefur reynst í gegnum

tíðina
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Í  rúman ára tug  hefur skatt eft ir lits full trúi
verið starf andi  á skatt stofu Vest ur lands -
um dæm is. Sér stök skatt eft ir lits ein ing  var
sett  á lagg irn ar  á  árinu 2002  og  tók  til
starfa  af full um  krafti  í byrj un  árs 2005.
Hlut verk henn ar  er  að ann ast skatt eft ir lit
í Vest ur lands um dæmi, Vest fjarða um -
dæmi, Suð ur lands um dæmi  og  í Vest -
manna eyj um.  Þessu skatt eft ir liti  sinna
fjór ir starfs menn.  Það  segir  sig  sjálft  að
þessi starfs emi  hefur gjör breytt  og „stækk -
að“ veru lega  þessa  litlu stofn un  sem heit -
ir Skatt stofa Vest ur lands um dæm is.

Lifandi kerfi
Ofan greind ar breyt ing ar  á skatt kerf inu
gefa  okkur  ný tæki færi  m. a.  á  sviði skatt -
eft ir lits.  Við  eigum  að  hafa ráð rúm  til  að
breyta  um áhersl ur  sem hing að  til  hafa
tíðk ast  við skatt eft ir lit.  Við þurf um  að
nýta  okkur með byr inn  með skatt kerf inu  á
jákvæð an  hátt.  Við þurf um  að  auka skatt -
eft ir lit ið  og  reyna  að fram kvæma  það  í
breyttri  mynd, jákvæð ara skatt eft ir lit.  Það
þarf  að  leggja  áherslu  á  að þjón usta gjald -

end ur  og  gefa tæki færi  eftir  því  sem mögu -
legt  er,  til  að  hverfa  frá  rangri hegð un,
leið beina  og sann færa  fólk  um  það  ranga
sið ferði  sem  býr  að  baki skatt svik um.  Fólk
þarf  að  fá  það  traust  á yfir völd um  að  það
vilji  stuðla  að  betri skatt fram kvæmd.  Þeir
sem allt af  standa  rétt  og heið ar lega  að
sínum  málum  eiga  að geta  treyst  því  að
raun veru leg ur  vilji  sé  til  að  taka  á  málum
hinna.

Snemma árs 2007 var ég skipaður
ríkisskattstjóri ad hoc í rannsóknarmálum
sem núverandi ríkisskattstjóri hafði til
meðferðar þegar hann gegndi embætti
skattrannsóknarstjóra. Það  hefur  reynst
mér mik il væg  reynsla  og lær dóm ur  að
fjalla  um  þessi  mál  og einn ig  gefið  mér
færi  á  að kynn ast  betur  ýmsum  góðum
starfs mönn um rík is skatt stjóra. Sér stak -
lega  vil  ég  hér  nefna Guð rúnu  J. Jóns -
dóttur.  En  svona útúr dúr  frá hefð bundnu
starfi skatt stjóra  er  e. t. v. tím anna  tákn.
Nú  á síð ari  árum  hefur  það nefni lega  sýnt
sig  í  æ rík ara  mæli  hve „lif andi“ skatt kerf -
ið  er. Kerf ið  sjálft  og störf in  innan  þess

sæta stöð ug um breyt ing um.  Það  er  ekki
aðeins  að tækn in breyt ist held ur breyt ast
störf in  og áhersl urn ar  eftir  umhverfi  hvers
tíma.  T. d.  á  þeim  tímum  þegar  mikið  er  af
erlendu vinnu afli  í land inu  tekur kerf ið
mið  af  því  og  þarf  að sér hæfa  sig  til  að  ráða
við  þær aðstæð ur  sem  þá  eru  uppi.  

Á  öðrum  tímum  þarf  að  leggja  áherslu
á  önnur verk efni.  Þessar síbreyti legu
aðstæð ur  eru mis mun andi,  mis erf ið ar  og
flókn ar,  en  gera  það  að verk um  að
sveigjan  leiki  þarf  ávallt  að  vera  til stað ar.
Þetta,  þ. e. a. s. fjöl breytn in,  er  eitt  af  því
sem  gerir skatt kerf ið eft ir sókn ar vert  og
þrosk andi  að  starfa  við.

Stefán í hópi félaga sinna á skattstjórafundi. 
Á myndinni má sjá m.a. Karl Lauritzson,
Stefán Skjaldarson, Inga Tómas Björnsson,
Elínu Ölmu Arthursdóttur, Hönnu Björnsdóttur,
Jens Þór Svansson, Jóhannes Jónsson, Ingvar J.
Rögnvaldsson, Skúla Eggert Þórðarson, 
Baldur Guðlaugsson, Gunnar Karlsson,
Sigmund Stefánsson, Bryndísi Kristjánsdóttur
og Guðrúnu J. Jónsdóttur.
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Hlut verk deild ar inn ar  er  m. a.  að  hafa
umsjón  með álagn ingu virð is auka skatts  í
sam vinnu  við skatt stjóra  og þjón usta  þá
og  aðstoða  við  að  leysa  úr fjöl mörg um
vanda mál um tengd um skatt in um  og
einn ig vöru gjaldi.  

Meðal mik il væg ustu verk efna
deild ar inn ar  er  að vaka  yfir tölvu -
kerf inu  VSK -2000  og  tryggja rekst -
ur  þess  og fram þró un. Sam ræm ing
og sam ráð  um fram kvæmd virð is -
auka skatts  er  afar mik il væg  fyrir
öryggi skatt kerf is ins  og  er  það einn -
ig  stórt hlut verk deild ar inn ar  að
stuðla  að  því. Náið sam starf  er  við
aðrar deild ir  innan emb ætt isins
eink um lög fræði deild  þar  sem
Bjarni  Amby Lár us son  er deild ar stjóri  og
virð is auka skatts deild ir skatt stjóra. Nýlok -
ið  er sam ráðs fundi rík is skatt stjóra  og  allra
skatt stofa lands ins  um virð is auka skatt.
Fund ur inn  var hald inn  í Reykja vík  og  var
þar  farið  yfir  mál líð andi stund ar.  Til

umræðu  voru  m. a. vænt an leg ar breyt ing -
ar  á  lögum  sem tengj ast erf ið leik um  vegna
fjár mála á stands ins  í land inu  en einn ig
til lög ur  um lag fær ing ar  sem  stuðla  að
auknu  öryggi  og skil virkni  í skatt kerf inu

sjálfu.  Þá  var einn ig  farið  yfir vænt an leg -
ar breyt ing ar tengd ar tölvu kerf inu.  Meðal
verk efna  sem  verið  er  að  vinna  að  þessa
dag ana  má  nefna end ur skoð un hand bók -
ar  um virð is auka skatt  sem  gefin  var  út
árið 1998. Verk ið  er  unnið  af starfs hópi

sem  í  eru full trú ar  frá rík is skatt stjóra  og
skatt stjórum.  Stefnt  er  að  því  að  birta ein -
staka  kafla  á  innra net inu  eftir  því  sem
þeir  verða til bún ir  en  síðan verð ur hand -
bók in  gefin  út  í  heild  sinni  þegar end ur -

skoð un  er  lokið. Regl ur  um bygg -
inga starf semi  og sér staka  og  frjálsa
skrán ingu  hafa  verið  til skoð un ar
að und an förnu.  Ýmis álita mál  hafa
komið  upp  á  þessu  sviði  og  er  unnið
að  því  að  leggja  fyrir Fjár mála ráðu -
neyt ið til lög ur  að breyt ing um. 
Emb ætti rík is skatt stjóra veit ir Fjár -
mála ráðu neyt inu  aðstoð  við und ir -
bún ing skatta laga frum varpa  þegar
eftir  því  er leit að.  Að  því  er virð is -
auka skatt varð ar  eru  það  m. a. deild -

ar stjór ar virð is auka skatts deild ar  og lög -
fræði deild ar  sem  þar  koma  að  málum.

Starfsmenn virðisaukaskattsdeildar 
f.v. Pétur Ólafsson, Jón Guðmundsson
og Sæmundur Guðmundsson.

Samræming og samráð um
framkvæmd virðisaukaskatts
er afar mikilvæg fyrir öryggi

skattkerfisins og er það einnig
stórt hlutverk deildarinnar 

að stuðla að því

Virðisaukaskattsdeild

Fólkið á vaktinni
Á  fjórðu  hæð  í suð aust ur horni hús næð is rík is skatt stjóra  að Lauga vegi 166  hafa aðset ur  þrír  menn,
þeir  Jón Guð munds son,  Pétur Ólafs son  og Sæmund ur Guð munds son.  Saman  mynda  þeir virð is -
auka skatts deild rík is skatt stjóra. Sam kvæmt skipu riti  er deild in  ein  af  sex deild um skatta sviðs
emb ætt is ins  sem Ingv ar  J. Rögn valds son, vara rík is skatt stjóri veit ir for stöðu.
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Þá  hefur rík is skatt stjóri úrskurð ar vald  um
hverj ir  skuli telj ast heim il is fast ir  hér  á
landi sam kvæmt 1.  og 2.  gr.  laga  um tekju -
skatt.  Á  það  við  um ein stakl inga  sem  ekki
telj ast leng ur heim il is fast ir  hér  á  landi,
ein stakl inga  sem  talið  er  að dvelj ist  eða
hafi dval ið  hér  án  þess  að  hafa  hér  skráð
lög heim ili  og lög að ila  ef raun veru leg
fram kvæmda stjórn  þeirra  er  hér  á  landi.
Hafi náms mönn um erlend is  láðst  að
sækja  um skatta lega heim il is festi  á fram -
tali  eða  ekki skil að full nægj andi gögn um
til skatt stjóra,  er  hægt  að  óska  þess  að
ríkis skatt stjóri end ur ákvarði opin ber
gjöld,  að liðn um úrskurð ar fresti  til skatt -
stjóra.

Vott orða út gáfa rík is skatt stjóra  hefur
vaxið gríð ar lega  á und an förn um  árum
sem  að  mestu  leyti skýr ist  af  þeim  fjölda
útlend inga  sem  hér  hafa dval ist  og
umsvif um  íslenskra fyr ir tækja erlend is.
Fyr ir sjá an legt  er  að  fjöldi útgef inna vott -
orða  fari  vel  yfir 2000  á  þessu  ári.  Þau
vott orð  sem emb ætt ið  gefur  út  eru aðal -
lega  til stað fest ing ar  á skatt skyldu ein -
stakl inga  og lög að ila, stað fest ing ar  á tekj -
um, eign um  og greidd um skött um.  Þá

hefur  færst  í  vöxt  útgáfa  á svo köll uð um
barna bóta vott orð um  þar  sem rétt ur  eða
rétt inda leysi  til barna bóta  er stað fest. 

Rík is skatt stjóri  sér  um  að  gefa  út und -
an þág ur  vegna  íslenskra skatt greiðslna  ef
þær tekj ur  sem  um  ræðir  ber  að skatt -
leggja erlend is  vegna  ákvæða  í tví skött un -
ar samn ing um.  Hér  er  til  að  mynda  um
að  ræða verk taka greiðsl ur  og fjár magns -
tekj ur  ýmis  konar  sem greidd ar  eru  til
erlendra  aðila  sem  og Íslend inga  sem
búsett ir  eru erlend is.  Vinna  við  ný eyðu -
blöð  og kynn inga rstarf  vegna þess ara und -
an þága  hefur  verið viða mik ið  á  árinu 2008
og fyr ir hug að  að  því  starfi  verði hald  ið
áfram  á  árinu 2009.

Rík is skatt stjóri legg ur  mikla  áherslu  á
að  eiga  gott sam starf  við  erlend skattyf ir -
völd.  Eðli máls ins sam kvæmt  er aðal -
áhersl an  á nor rænt sam starf. Full trúi  frá
rík is skatt stjóra  situr nor ræna emb ætt is -
manna fundi  um skatta mál.  Þá  má  nefna
samn ing  sem Norð ur lönd in  hafa  gert  um
yfir færslu  á skött um  ef  í  ljós  kemur  að
skatt ur  hafi rang lega  verið greidd ur  í  einu
landi  en  hitt land ið  á skatt lagn ing ar -
réttinn sam kvæmt gild andi tví skött un ar -

samn ingi Norð ur land anna.  Það  land  sem
rang lega inn heimti skatt inn fell ir  þá  niður
sína álagn ingu  og yfir fær ir greidd an  skatt
til skatt lagn ing ar rík is ins.  Flest til vik  þessa
mála flokks  eru  vegna laun þega  sem  eru
laun þeg ar fyr ir tæk is  í  einu Norð ur land -
anna  en  búa  í  öðru  eða  um  er  að  ræða
sjó menn  sem  starfa  um  borð  í skip um  í
öðru  landi  en búsetu land inu  en  eru sam -
kvæmt tví skött un ar samn ingi Norð ur land -
anna skatt skyld ir  í búsetu rík inu.  Einnig
má  nefna sam starfs verk efni Norð ur land -
anna, Nord isk Et ax,  þar  sem  m. a.  er  hægt
að  fá upp lýs ing ar  um skatt kerfi ríkj anna
og  leita  svara  við  þeim skatta legu spurn -
ing um  sem  brenna  á skatt að il um. 

Ísland skipt ist  á tekju upp lýs ing um  við
þau  ríki  sem gerð ir  hafa  verið tví skött -
unar samn ing ar  við  ásamt  því  að  eiga
önnur sam skipti  við  erlend skattyf ir völd.
Þá  er rík is skatt stjóri erlend um skattyf ir -
völd um  innan hand ar  við upp lýs inga -
öflun  ýmiss  konar  og  getur  á  sama  hátt
leit að  til  erlendra yfir valda  sé  þörf  á upp -
lýs ing um  vegna til tek inna skatt að ila.

Alþjóðaverkefni stjórnsýslusviðs

Guðrún Ásta Sigurðardóttir, Sesselja H. Jensdóttir, Guðrún Jenný Jónsdóttir, Lóa Ólafsdóttir og Elín Margrét Þráinsdóttir vinna
að alþjóðaverkefnum hjá embætti ríkisskattstjóra.  

Ísland hefur gert tvísköttunarsamninga við um 30 ríki og embættinu berst fjöldi
fyrirspurna þar sem farið er fram á aðstoð við að túlka ákvæði þessarra samninga.  Komi
í ljós að álagningu á Íslandi hefur ekki verið hagað í samræmi við ákvæði samninganna
eru opinber gjöld endurákvörðuð og leiðrétt.
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For saga máls ins  er  sú  að skattyf ir völd  á
hinum Norð ur lönd un um  fóru  í sér stakt
eft ir lit sá tak  sem beind ist  að  þeim  sem fjár -
mögn uðu  neyslu  sína  í heima landinu
með erlend um kred it kort um tengd um  við
banka reikn inga  sem  ekki  höfðu  verið
gefn ir  upp  á skatt fram töl um.  Í  ljósi
reynslu nor rænu skattyf ir vald anna  ákvað
eft ir lits deild rík is skatt stjóra  að  kanna
hvort  hið  sama  væri  uppi  á ten ingn um  á
Íslandi.  Af  þeim  sökum  var  öllum korta -
fyrir tækj um  á  Íslandi skrif að  og  óskað  eftir
að  afhent  yrðu yfir lit  um hreyf ing ar  á
greiðslu kort um  sem upp fylltu eft ir far andi
skil yrði: „Greiðslu kort  sem  gefin  voru  út
og skuld færð erlend is,  en  notuð  á  Íslandi

til úttekt ar  í bönk um  eða  til  greiðslu  á
vörum  og þjón ustu  á tíma bil inu
01.07.2006  til  og  með 30.06.2007,  enda
hafi heild ar út tekt  hvers  korts  á tíma bil inu
numið  a. m. k.  kr. 5.000.000.“

Rík is skatt stjóri  fékk afhent ar umbeðn -
ar upp lýs ing ar  frá  öllum  íslensku korta fyr -
ir tækj un um  að und an skildu Valit or  hf.
sem ítrek að synj aði  beiðni emb ætt is ins.
Að  svo  komnu  máli  var  ljóst  að félag ið
myndi  ekki  afhenda umbeð in  gögn  nema
að und an gengn um dóms úr skurði.

Beiðni rík is skatt stjóra
Þann 14.  júlí 2008  lagði rík is skatt stjóri
fram  beiðni  hjá hér aðs dómi Reykja vík ur
þess  efnis  að úrskurð að  yrði  um  skyldu
Valit or  hf. til  að  láta umbeðn ar upp lýs ing -
ar  í  té.  Í  beiðni rík is skatt stjóra  kom  fram
að aðgerð un um  væri  beint  að  þeim ein -
stakl ing um  sem ættu eign ir erlend is  en
gerðu  ekki  grein  fyrir  þeim  á skatt fram töl -
um. Afmörk un in  væri  þó  höfð  þannig  að
ekki  væri  hætta  á  að almenn ir ferða menn
féllu  inn  í hóp inn.  Til stuðn ings  kröfu
sinni  um afhend ingu  gagna vís aði rík is -
skatt stjóri aðal lega  til 1.  mgr. 94.  gr.  laga
nr. 90/2003,  um tekju skatt.  Það  ákvæði
er svo hljóð andi:

„ Öllum aðil um,  bæði fram tals skyld um
og  öðrum,  er  skylt  að  láta skattyf ir völd um
í  té ókeyp is  og  í  því  formi,  sem  óskað  er,
allar nauð syn leg ar upp lýs ing ar  og  gögn  er

þau beið ast  og  unnt  er  að  láta  þeim  í  té.
Skipt ir  ekki  í  því  máli  hvort upp lýs ing -
arn ar  varða  þann  aðila  sem beiðn inni  er
beint  til  eða  þau  skipti ann arra  aðila  við
hann  er  hann  getur  veitt upp lýs ing ar  um
og  varða skatt lagn ingu  þeirra  aðila  eða
eft ir lit  með  eða rann sókn  á  henni.  Með
skattyf ir völd um  í þess ari  grein  er  átt  við
skatt stjóra, skatt rann sókn ar stjóra rík is ins
og rík is skatt stjóra.“

Taldi rík is skatt stjóri  að ákvæð ið  ætti
við  um Valit or  hf., félag ið  hafi  hins  vegar
ekki  sinnt  skyldu  sinni  og  borið  fyrir  sig
banka leynd. Þá  kom  fram  hjá rík is skatt -
stjóra  að umbeðn ar upp lýs ing ar  væru
nauð syn leg ar  til  að stað reyna  hvort upp -
lýs ing ar  á skatt fram töl um  séu rétt ar  og
þar  með álagn ing ar stofn rétt ur. Vís aði rík -
is skatt stjóri  til  þess  að banka leynd  yrði
að  víkja  fyrir almenn um sjón ar mið um
um hags muni  hins opin bera  til  að  geta
geng ið  úr  skugga  um  að skatt skil  séu  rétt
og  að almenn ur trún að ur  við við skipta -
menn  í  formi banka leynd ar  hafi  ekki
þann til gang  að  vernda mögu lega brota -
starf semi gagn vart  þeim almanna hags -
mun um  að skatt skil  séu  rétt.

Rök Valit or  hf. fyrir synj un
Rök Valit or  hf.  fyrir synj un  sinni  voru  þau
að beiðn in varð aði  ekki nafn greinda  eða
sér greinda kort hafa.  Þá  lyti beiðn in  að
aðil um  sem  ekki  væru við skipta menn
félags ins – ekk ert við skipta sam band  væri
á  milli Valit or  hf. og ein stakra kort hafa.  Þá
vís aði Valit or  hf.  til þagn ar skyldu á kvæð is
laga  nr. 161/2002,  um fjár mála fyr ir tæki.
Að síð ustu  kom  fram  hjá Valit or  að  hann
teldi  að rík is skatt stjóri  myndi  ekki  hafa
gagn  af upp lýs ing un um  og  væri upp lýs -
inga gjöf in  því þýð ing ar laus.

Rík is skatt stjóri gegn Valit or  hf.

ómarómar

Þann 3. okt ób er síð ast lið inn  féllst Hæsti rétt ur  Íslands  á  kröfu rík is skatt -
stjóra  um afhend ingu gagna.  Málið  dæmdu  fimm dóm ar ar  og skil aði  einn
dóm ari sér atkvæði.  Að  mati rík is skatt stjóra  hefur  nú  með  dómi Hæsta -
rétt ar  verið sleg ið  föstu  í  fyrsta  lagi  að  ákvæði  laga  um þagn ar skyldu  víkja
fyrir ákvæð um skatta laga  um upp lýs inga skyldu  og  í  öðru  lagi  að upp lýs inga -
beiðni skattyf ir valda  geti  beinst  að ónafn greind um aðil um  að  því  gefnu  að
úrtak ið  sé hlut lægt  og  að með al hófs  sé  gætt  við afmörk un  þess. 

Guðrún Jenný
Jónsdóttir

DD

Ragnheiður 
Björnsdóttir

Dómur Hæsta rétt ar Íslands þann 3. október 2008



Úrskurð ur hér aðs dóms
Reykja vík ur
Með  úrskurði hér aðs dóms Reykja vík ur
þann 12. sept emb er 2008  féllst dóm ur -
inn  á  kröfu rík is skatt stjóra.  Í for send um
úrskurð ar ins  er  vísað  til  dóms Hæsta rétt -
ar  sem  upp  var kveð inn  þann 21. okt ób er
1999  í  máli  nr. 156/1999  þar  sem  fram
kemur  að  skylda  til upp lýs inga gjaf ar  sé
mjög víð tæk.  Þá  verði  að  játa skattyf ir -
völd um  rúmar heim ild ir  til  að  meta  þörf
á upp lýs ing um. Jafn framt  kom  fram  að
orða lag 1.  mgr. 94.  gr.  laga  nr. 90/2003,
um tekju skatt, tak mark ast  ekki  við upp lýs -
ing ar  sem  hægt  er  að  gefa  um eig in lega
við skipta menn  eins  og Valit or  hélt  fram.
Enn frem ur  kom  fram  að  þrátt  fyrir  að
upp lýs inga beiðn in beind ist  ekki  gegn
nafn greind um aðil um  þá  væri  hún
afmörk uð  og hóf leg.  Að síð ustu  var  því
sleg ið  föstu  að  ákvæði 1.  mgr. 94.  gr.  laga
nr. 90/2003,  um tekju skatt,  víki  til hlið ar
þagn ar skyldu Valit or  sem  á  er kveð ið  í
lögum  um fjár mála fyr ir tæki.

Nið ur staða Hæsta rétt ar
Valit or  skaut  úrskurði hér aðs dóms  til
Hæsta rétt ar  þann 15. sept emb er 2008  og

krafð ist  þess  að úrskurð ur inn  yrði felld ur
úr  gildi.  Dóm Hæsta rétt ar skip uðu  fimm
dóm ar ar  og stað festu fjór ir  þeirra,  Árni
Kol beins son, Garð ar Gísla son, Gunn laug -
ur Cla ess en  og  Páll Hreins son,  úrskurð
hér aðs dóms,  en  einn dóm ari,  Jón Stein ar
Gunn laugs son, skil aði sér atkvæði.

Í meiri hluta nið ur stöðu Hæsta rétt ar
kemur  fram  að 1.  mgr. 94.  gr.  laga  nr.
90/2003,  um tekju skatt,  sé  ákvæði  sem
feli  í  sér  skyldu  til  að  veita upp lýs ing ar
og  telja  verði ákvæð ið sér á kvæði  sem
gangi fram ar þagn ar skyldu á kvæð um  laga
nr. 161/2002,  um fjár mála fyr ir tæki.  Þá
var  ekki fall ist  á  það  með Valit or  hf.  að
skýra  bæri  ákvæði marg nefndr ar 94.  gr.  á
þann  veg  að  það  taki  ekki  til upp lýs inga
um ótil tek inn  fjölda  aðila  sem  ekki  séu
nafn greind ir. Hæsti rétt ur vís aði  því
þannig  á  bug  að for send ur hér aðs dóms  í
hæsta rétt ar máli  nr. 345/2006  frá 8.  mars
2007  ættu  við  í  því  máli  sem  hér  var  til
úrlausn ar,  enda  laut  það  mál  að upp lýs -
inga skyldu  skv. 92.  gr.  laga  nr. 90/2003,
um tekju skatt. Meiri hluti Hæsta rétt ar
féllst  þannig  á  að orða lag ið „ann arra
aðila“  í  ákvæði 2.  málsl. 1.  mgr. 94.  gr.  sé
það  rúmt  að  það  taki  til  bæði ónafn -

greindra  og nafn greindra  aðila  sem upp -
lýs inga gjafi  hefur  átt sam skipti  við  og
hefur upp lýs ing ar  um.  Þessu  til við bót ar
vís aði meiri hluti Hæsta rétt ar  til  ákvæða
laga  nr. 77/2000,  um per sónu vernd  og
með ferð per sónu upp lýs inga.  og  að  ekki
verði  séð  að  beiðni rík is skatt stjóra  brjóti  í
bága  við  ákvæði  þeirra  laga.

Eins  og  fyrr  sagði skil aði  einn dóm ari
Hæsta rétt ar sér atkvæði  þar  sem  kröfu rík -
is skatt stjóra  var synj að.  Í for send um sér at -
kvæð is ins  kemur  fram  að  við skýr ingu  á 1.
mgr. 94.  gr.  laga  nr. 90/2003,  um tekju -
skatt,  verði  að  líta  til  þess  að  um  sé  að
ræða vald heim ild rík is ins gagn vart borg -
ur un um  og  að  sú heim ild  verði  að  að  fela
ótví rætt  í  sér heim ild  til þeirr ar vald beit -
ing ar  sem kraf ist  er.  Af  texta ákvæð is ins
verði  ekki ótví rætt  ráðið  að skattyf ir völd -
um  sé heim ilt  að  leita upp lýs inga  á  borð
við  þær  sem grein ir  í  máli  þessu  án  þess  að
þeir  sem upp lýs ing arn ar  varða  séu nafn -
greind ir.  
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Hlutabréf forstjóra
Dómur Hæsta rétt ar  Íslands  þann 6. nóvember 2008

Þann 6. nóv em ber  sl.  kvað Hæsti rétt ur
upp  dóm  í  máli  sem  höfðað  var  á hend ur
íslenska rík inu. Mála vext ir  eru  þeir  að skatt -
rann sókn ar stjóri rík is ins  hóf rann sókn  á
fyrr um launa greið anda stefn anda. Leiddi  sú
rann sókn  í  ljós  að sam kvæmt við auka  við
ráðn ing ar samn ing stefn anda  og vinnu veit -
anda  hans  hafi  verið  gert  ráð  fyrir  að stefn -
andi  myndi  skipta  á hluta bréf um  í  M  hf.
fyrir hluta bréf  í  N  hf. Skatt rann sókn ar stjóri
mat  það  svo  að hluta bréf in  í  N  hf.  hafi
verið verð mæt ari  en bréf in  í  M  og  að mis -
mun ur inn  á verð mæti  væru skatt skyld ar
tekj ur  sem stefn andi  hafði  ekki  gert  grein
fyrir  á skatt fram tali  sínu. Rík is skatt stjóri
end ur ákvarð aði opin ber  gjöld stefn anda
gjald ár ið 2000  í sam ræmi  við nið ur stöð ur
í  skýrslu skatt rann sókn ar stjóra rík is ins  og
nam tekju við bót in  kr. 20.049.947. Því  til
við bót ar  bætti rík is skatt stjóri 25%  álagi

vegna rangr ar fram tals gerð ar.  Álag  vegna
mis mun ar  á stað greiðslu opin berra  gjalda
og álagn ingu  nam  svo 2,5%. Stefn andi
kærði  úrskurð rík is skatt stjóra  til yfir skatta -
nefnd ar  sem stað festi  úrskurð rík is skatt -
stjóra.

Máls ástæð ur stefn anda
Að fengn um  úrskurði yfir skatta nefnd -

ar  stefndi stefn andi  íslenska rík inu  fyrir
dóm  og krafð ist  þess  að úrskurð ur yfir -
skatta nefnd ar  í  máli  hans  yrði felld ur  úr
gildi  að  hluta  og  breytt  þannig  að tekju -
við bót in  vegna hluta bréfa skipt anna  yrði
felld  niður. Jafn framt krafð ist stefn andi
þess  að 25%  álag  yrði  fellt  niður  sem  og
2,5%  álag.  Til stuðn ings kröf um  sínum
vís aði stefn andi  til  þess  að skatt skyldu
hans  vegna hluta bréf anna  í  M  hf.  hafi
lokið  þegar  hann  seldi bréf in  til  banka  í

Lúx em borg  enda  var greidd ur skatt ur  af
sölu hagn aði bréf anna  sem reikn að ur  var
af mis mun  á nafn verði  og sölu verði.
Þannig  hefði  það  ekki  verið  hann held ur
bank inn  í Lúx em borg,  eða  félag  í  eigu
bank ans,  sem  hefði  skipt  á hluta bréf un um
í  M  hf.  og  N  hf.  Í  öðru  lagi  byggði stefn -
andi  á  því  að hluta bréfa skipt in  hafi  ekki
tengst  starfi  hans  hjá  N  hf. For senda
skattyf ir valda  um,  að  um  sé  að  ræða tekj -
ur  sem sprottn ar  eru  af vinnu samn ingi
stefn anda  og  N  hf.  hafi  því  verið  röng.
Um  hafi  verið  að  ræða upp kast  að við -
auka  við ráðn ing ar samn ing  sem  ekki  hafi
haft sam nings í gildi.  Í  þriðja  lagi vís aði
stefn andi  til  þess  að verð mæti hluta fjár  í
N  hf.  hafi  ekki  verið verð mæt ara  en hluta -
fé  í  M  hf. Skattyf ir völd  hafi  ekki  getað  við
skatt skil  N  hf. hafn að eign færslu við -
skipta vild ar  og jafn framt  notað  hina ólög -



36 TÍUND

mætu eign færslu  sem grund völl  fyrir
skatt lagn ingu  hjá stefn anda.  Að síð ustu
vís aði stefn andi  til  þess  að  á  þeim  tíma
sem  um  ræðir,  þ. e.  á  árinu 1999  hafi  ekki
verið  til full mót að ar regl ur  eða verk lag
um skatta lega með ferð hluta bréfa  sem
seld  væru  til eign ar halds fé laga erlend is
fyrir  atbeina fjár mála fyr ir tækja.  Ekki  hafi
því  verið sann gjarnt  að stefn andi  hafi
mátt  gera  sér  grein  fyrir  að  honum  bæri
skylda  til  að  telja  fram tekj ur  vegna  skipta
á hluta bréf un um.

Dómur hér aðs dóms
Í  dómi hér aðs dóms  segir  að  það  sé óum -
deilt  að  hluti  af ráðn ing ar kjör um stefn -
anda  hjá  M  hf.  var rétt ur  til hluta bréfa  í
félag inu  sem safn að ist  upp  á árun um
1997 -1999. Stefn andi  hafi  svo sjálf ur
samið við auka  við ráðn ing ar samn ing  sinn
þar  sem kveð ið  var  á  um  umþrætt  skipti  á
hluta bréf un um  í  M  hf.  og  N  hf.  Fram  hafi
svo  komið  hjá stefn anda  í skýrslu töku  hjá
skatt rann sókn ar stjóra rík is ins  að  hluti  af
því  sem ákveð ið  var  í við auk an um  hafi
geng ið  eftir.  Af orða lagi við aukans  verði
ekki  annað  ráðið  en  að skipt in  hafi  verið
hluti  af starfs kjör um stefn anda  og  að

ágrein ings laust  sé  að skipt in  á hluta bréf -
un um  fóru  fram.  Ekki  skipti  máli  þótt
stefn andi  hafi  kosið  að ráð stafa verð mæt -
un um  til  erlends  félags.  Þá  kom  fram  í
dómi hér aðs dóms  að tekju við bót in  hafi
ekki  verið ofá kvörð uð  þar  sem  fyrir  lágu
upp lýs ing ar  um gang verð  á hluta bréf um
í  F  hf.  sem end ur spegl aði mark aðs verð -
mæti  N  hf. Dóm ur inn hafn aði  því  kröfu
stefn anda  um nið ur fell ingu  á tekju við -
bót inni. Hér aðs dóm ur stað festi 2,5%  álag
og vís aði  til  þess  að  ekki  væri  fyrir  hendi
heim ild  í  lögum  til  að  fella  það  álag  niður
eða  lækka. Dóm ur inn  felldi  hins  vegar
niður 25%  álag  vegna  rangra fram tals -
skila  með  þeim  orðum  að  líta  yrði  til  allra
atvika  svo  og  til þeirr ar  óvissu  sem  ríkti
um verð mynd un hluta bréf anna „ ásamt
því  að regl ur  um skatta lega með ferð hluta -
bréfa  í við skipt um  sem þess um  voru
nýmæli  og  ekki  svo skýr ar  sem  skyldi.“

Sam kvæmt fram an greindu  tók dóm -
ur inn  ekki  undir  það sjón ar mið stefn anda
að skatt skyldu  hans  hefði  lokið  þegar eign -
ar hluta  hans  var ráð staf að  til lög að ila  sem
skráð ur  var erlend is.

Bæði stefn andi  og  stefndi áfrýj uðu hér -
aðs dóm inum  til Hæsta rétt ar. Stefn andi

krafð ist stað fest ing ar nið ur stöðu hér aðs -
dóms varð andi 25% álag ið  og  gerði  að
öðru  leyti  sömu kröf ur  og  í hér aði.  Stefndi
krafð ist  sýknu  af  öllum kröf um,  til  vara
stað fest ing ar  á hér aðs dómi.

Álags beit ing in stað fest  í
Hæsta rétti
Dóm Hæsta rétt ar skip uðu  fimm dóm ar ar
og  var nið ur staða  þeirra sam hljóða.  Vísað
var  til for sendna hér aðs dóms varð andi
kröfu stefn anda  um nið ur fell ingu tekju -
við bót ar inn ar,  bæði  hvað snert ir ráðn ing -
ar kjör stefn anda  og verð mat ið  á hluta -
bréf un um. Hæsti rétt ur  snéri  við  dómi hér -
aðs dóms varð andi 25%  álag  og  kemur
fram  í dóm in um  að stefn andi  hafi,  sem
for stjóra félag anna  tveggja,  verið  ljóst  að
í skipta rétt in um  hafi fal ist verð mæti  sem
gera  hefði  átt  grein  fyrir  til  skatts.  Því  hafi
verið  rétt  að  beita 25%  álagi  á van tal inn
skatt stofn  og  að  engin skil yrði  fyrir nið ur -
fell ingu  álags  hafi  komið  fram.  Að síð -
ustu stað festi Hæsti rétt ur nið ur stöðu hér -
aðs dóms  um beit ingu 2,5%  álags.

Valdi mar Guðna son, lög gilt ur end ur skoð -
andi,  var skip að ur  til  setu  í yfir skatta nefnd
í hluta starfi  frá 1. okt ób er 2008.  Hann  lauk
stúd ents prófi  frá Verzl un ar skóla  Íslands  í
júní 1962  og  hóf  þá  strax  starf  og  nám  í
end ur skoð un  hjá End ur skoð un ar skrif stofu
N. Mans cher.  Þar  hefur  hann starf að 
óslit ið  síðan,  en fyr ir tæk ið heit ir  nú
Pricewater hou seC oo pers  hf.  Hann  varð
með eig andi  þar  árið 1969  og  hlaut lög gild -
ingu  sem end ur skoð andi  árið 1970.  
Á  árinu 2006  seldi Valdi mar eign ar hluta
sinn  í  PwC  í sam ræmi  við ald urs regl ur
félags ins,  en starf ar  þar  áfram  í hluta starfi
sem sér fræð ing ur  á  skatta -  og lög fræði sviði. 

Helstu við fangs efni Valdi mars  í gegn um
tíð ina  hafa  fyrst  og  fremst  verið end ur -
skoð un, reikn ings skil  og skatt skil  fyrir lög -
að ila, skatt skil  fyrir ein stakl inga  og  skyld
verk efni.  Hann  kenndi skatt skil  um
tveggja  ára  skeið  við Við skipta deild
Háskóla  Íslands  og  sat einn ig  í próf nefnd
lög giltra end ur skoð enda  í  fimm  ár.  Hann
hefur  tekið  þátt  í félags störf um  á  vegum
Félags lög giltra end ur skoð enda,  setið  í
stjórn félags ins  og  ýmsum nefnd um  á
vegum  þess.

Valdi mar  er kvænt ur  Helgu Sveins dótt ur
og  eiga  þau fjög ur upp kom in  börn.

Nýr nefndarmaður 
í yfirskattanefnd
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Álagning 2008
Páll Kolbeins

Skatt stjórar  hafa  nú  lokið  við  að  leggja  skatta  á tekj ur  og hagn að lög að ila.  Alls  voru
nú lagð ir  rúmir 90 millj arð ar  á lög að ila,  þar  af  47,8 millj arð ar  í tekju skatt  og  rúmir 40
millj arð ar  í trygg inga gjald. Tekju skatt ur hækk aði  um 11,8%  á  milli  ára  og trygg -
inga gjald  um 7,6%.  Önnur  gjöld; bún að ar gjald, iðn að ar mála gjald, jöfn un ar gjald
alþjón ustu  og fjár magns tekju skatt ur  voru 2.174 millj ón ir.  Gjöld  voru  lögð  á 24.409
lög að ila  sem  er 7%  fleiri  en  í  fyrra. Tekju skatt ur  var  nú lagð ur  á  16.184 lög að ila, 7%
fleiri  en  í  fyrra.  Trygg inga gjald  var  lagt  á 16.697  félög  sem  sem  er 4,9%  fleiri  en  í  fyrra.

Enn fjölg ar 
einka hluta fé lög um
Félög um  á skatt grunns krá  hefur fjölg að
mjög  mikið  á und an förn um  árum. Lög -
aðil um  á grunn skrá fjölg aði  nú  um 7,2%
frá  því  í  fyrra.  Nú  eru 41.197  félög  á  skrá
en  þar  af  eru 32.868 gjald skyld rekstr ar fé -
lög  sem  eiga  að  skila tekju skatti  af hagn -
aði. Gjald skyld um lög að il um fjölg aði  nú
um 9,2%  á  milli  ára.  Af gjald skyld um 
lög að il um  eru 29.242 einka hluta fé lög  og
hefur  þeim fjölg að  um 10,1%  frá  því  í
fyrra. Einka hluta fé lög  eru  nú 89% gjald -
skyldra lög að ila.  

Ástæð una  fyrir mik illi fjölg un  félaga
má  rekja  til  þess  að  árið 1995  var  lögum
breytt  til  að auð velda mönn um  að  færa

ein stakl ings rekst ur  yfir  í einka hluta fé lag.
Árið 2003  var tekju skatt ur lög að ila  svo
lækk að ur  um 40%,  úr 30%  í 18%,  þannig
að marg ir ein stakl ing ar  sáu skatta legt hag -
ræði  í  því  að  stofna einka hluta fé lag  um
ein stakl ings rekst ur.  Þá  hefur mik ill upp -
gang ur  í þjóð fé lag inu  á síð ustu  árum  leitt
til  þess  að  æ  fleiri  hafa  látið  kylfu  ráða
kasti  og  hafið sjálf stæð an atvinnu rekst ur
og stofn að einka hluta fé lag  um rekst urinn.
Þá  hefur eign ar halds fé lög um   sem stofn -
uð  eru  um rekst ur ann ars  félags  eða  félaga
fjölg að  mjög  mikið  á und an förn um  árum.
Frá  árinu 1998  hefur skatt skyld um lög -
að il um fjölg að  um 147,7%  en  á  sama  tíma
hefur ein stakl ing um  á skatt grunns krá
fjölg að  um 26%. Ein stakl ing um  sem

reikna  sér end ur gjald  vegna  vinnu  við
eigin atvinnu rekst ur fækk aði  hins  vegar
um 37,2%  á tíma bil inu. 

Æ  fleiri áætl að ir
Eftir  því  sem félög um  á  skrá fjölg ar  eru
sífellt  fleiri  félög  sem  skila  ekki skatt fram -
tali  fyrir fram tals frest  eins  og  lög  gera  ráð
fyrir. Skatt stjórar  áætla þess um félög um
tekj ur  og  gjöld.  Nú  voru áætl uð  gjöld  á
10.539  félög, 1.028  fleiri  en  í  fyrra.  Þetta  er
fjölg un  um 10,8%  á  milli  ára.  Ástæðu
fjölg un ar áætl ana  má  fyrst  og  fremst  rekja
til mik ill ar fjölg un ar einka hluta fé laga.
Einka hluta fé lög um fjölg aði  nú  um 2.688
á  milli  ára,  en  af 29.242 einka hluta fé lög -
um  voru 9.592 áætl uð  eða  eitt  af hverj um
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þrem ur. Áætl un um  á einka hluta fé lög
fjölg aði  um 1.067,  eða 12,5%  á  milli  ára.
Allt  frá  árinu 1997,  en  þá  hófst  mikil fjölg -
un einka hluta fé laga  sem stað ið  hefur  allt
fram  á  þetta  ár,  hefur hlut fall  þeirra  félaga
sem  eru áætl uð  gjöld  á farið hækk andi. Nú
áætl uðu skatt stjórar  gjöld  fjórða  hvers
félags  á  skrá,  en  árið 1998  var  einu  af
hverj um  sex félög um áætl uð  gjöld.  Þetta
hlut fall  hefur  þannig hækk að  um 58%  á
tíma bil inu.  Árið 1998 skil aði  eitt  af hverj -
um fjór um einka hluta fé lög um  ekki fram -
tali  fyrir  frest.  Nú skil ar tæp lega  eitt  af
hverj um þrem ur  ekki fram tali  fyrir  frest  og
hefur  þetta hlut fall  þannig hækk að  um
36,7%.  

Álagn ing lög að ila  hækkar  enn
Opin ber  gjöld lög að ila  hafa auk ist  mjög
mikið  á und an förn um  árum  og  þá  er þró -
un in  frá  árinu 2004 sér stak lega áhuga -
verð.  Í gegn um tíð ina skil aði tekju skatt ur
lög að ila  litlu  en  frá  árinu 2004  hefur tekju -
skatt ur hækk að  mjög  mikið  milli ára.  Þrátt
fyrir lækk un skatts ins  sjálfs  úr 30%  í 18%
við álagn ingu 2003  hefur álagn ing in
hækk að  um  tugi pró senta  milli ára.  Frá
álagn ingu 2003  hefur álagð ur tekju skatt -
ur lög að ila hækk að  um 245%.  Hér  hefur
skipt sköp um  að nokk ur fyr ir tæki  í fjár -
mála geir an um  hafa skil að bróð ur parti
skatts ins.  Nú hækk aði álagð ur tekju skatt -
ur  um  fimm millj arða,  eða 11,8%,  frá
álagn ingu  í  fyrra  sem  er  minni hækk un  en
á und an förn um  árum.

43% tekju skatts bygg ir
á áætl un
Á und an förn um árum  hefur hlut fall  þess
tekju skatts  sem bygg ir  á  mati  eða áætl un
skatt stjóra lækk að nokk uð.  Þetta hlut fall
var 15%  við álagn ingu 1998, hækk aði  svo
sam fara  örri fjölg un einka hluta fé laga  upp
í 35,2%  við álagn ingu 2002,  en  hefur
síðan  farið nokk uð lækk andi.  Ein meg in -
á stæð an  fyrir lækk un hlut falls áætl ana  er
sú  að  frá  árinu 2004  hefur  æ stærri hlut ur
tekju skatts  verið bor inn  af  fáum félög um
sem  hafa  flest  skil að fram tali  fyrir skila -
frest.  Nú bregð ur  svo  við  að álagn ing
fimm  af  þeim  tíu félög um  sem  mest  er
lagt  á bygg ir  á áætl un skatt stjóra,  en 19,2
millj arð ar  voru lagð ir  á  þau  tíu  félög  sem
mest  er  lagt  á,  sem  er 40,2%  álagðs tekju -
skatts.  Árið 2004  voru 17,6%  lögð  á  þau
tíu  félög  sem  mest  var  lagt  á.  Þetta  þýðir  að
hlut fall tekju skatts stofns  sem bygg ir  á

Lögaðilar á skrá og hlutfall einkahlutafélaga 
af gjaldskyldum lögaðilum 1998 - 2008 
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áætl un hækk ar  úr 23,6%  í 43%,  eða  um
82%.  Ef  aðeins  er  miðað  við tekju skatt
sem lagð ur  er  á tekju skatt sstofn  skv. fram -
tali lækk aði tekju skatt ur  nú  um 16,6%  frá
því  í  fyrra,  úr 32,6 millj örð um  í 27,2 millj -
arða.  Í  þessu sam hengi  er athyglis vert  að
áætl að ur tekju skatt ur  á einka hluta fé lög
hefur lækk að  á  milli  ára.  Í  fyrra áætl uðu
skatt stjórar 47,2% tekju skatts stofns einka -
hluta fé laga  en  nú  var 40,1% stofns ins
áætl að ur.  Þá  er einn ig athygl is vert  að
tekju skatt ur  sem lagð ur  er  á  skv. fram tali
einka hluta fé laga hækk ar  nú  um 32,3%  á
milli  ára.

Trygg inga gjald hækk ar  enn
Á und an förn um  árum  hefur trygg inga -
gjald,  eins  og tekju skatt ur, hækk að gríð ar -
lega  mikið.  Álagt trygg inga gjald  hefur  
t. d. hækk að  um 81,4%  frá álagn ingu
2003.  Ástæðu þess ar ar þró un ar  er  að  leita
í  mjög  háu atvinnu stigi, mikl um launa -
hækk un um  og hækk un trygg inga gjalds.
Trygg inga gjald hækk aði  úr 5,73%  í 5,79%
á tíma bil inu  frá 2003  til 2007  en  nú,  við
álagn ingu 2008, lækk aði gjald ið  aftur  í
5,34%  eða  um 7,9%. Trygg inga gjalds -
stofn;  laun  og  aðrar greiðsl ur  til launa -
manna, hækk aði  nú  sem  aldrei  fyrr. Stofn -
inn   var 640,8 millj arð ar  í  fyrra  en 748,7
millj arð ar  nú, 16,8%  hærri  en  í  fyrra.  Þetta
er ein hver  mesta hækk un  sem  sést  hefur
síð ast lið in fimmt án  ár  ef  undan  er skil in
17,8% hækk un  á  milli  áranna 2005  og
2006. Stofn inn hækk aði  um 13,5%  í  fyrra.
Trygg inga gjalds stofn  hefur  þannig hækk -
að  um 78,6%  frá álagn ingu 2003. Álagn -
ing  nú hækk aði  um 7,6%  frá  því  í  fyrra,  úr
37,2 millj örð um  í 40,1 millj arð.  Tíu
stærstu gjald end ur trygg inga gjalds  greiða
nú  rúma 10,9 millj arða  sem  er 27,5%
gjalds ins.

630 millj arð ar 
í yfir fær an legt  tap
Það  er  ekki  aðeins  að tekju skatt ur  og trygg -
inga gjald  hækki held ur hækk aði yfir -
færan legt  tap  nú  sem  aldrei  fyrr. Yfir fær -
an legt  tap  félaga hækk aði  nú  um 247
millj arða  frá  því  í  fyrra  en  tapið hækk aði
um  tæpa 200 millj arða  á  milli  áranna
2006  og 2007. Tekj ur  og hagn að ur  sem
mynda skatt stofn hækk uðu  um 24,7 millj -
arða,  úr rúmum 227 millj örð um  í 251,6
millj arða. Yfir fær an legt  tap  félaga  hefur
auk ist gríð ar lega  mikið  á síð ast liðn um
árum  en  nú  er yfir fær an legt  tap  sem  mun

Helstu skattar lögaðila 1998 - 2008 
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Tekjuskattur lögaðila og hlutfall áætlana 1998 - 2008
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nýt ast  gegn hagn aði  næsta  árs  tæpir 630
millj arð ar, 64,6%  hærra  en  í  fyrra.  Frá
fram tali 2004  hefur yfir fær an legt  tap
félaga auk ist  um 458,4 millj arða,  eða
297,9%.  Árið 2004  var  tap  félaga 171,1
millj arð ur.  Það  er athygl is vert  að  það  eru
til tölu lega  fá  félög  sem  eiga bróð ur part inn
af  þessu  tapi  en 10  félög  eiga 274,5 millj -
arða taps ins,  sem  er 43,6% heild ar upp -
hæð ar inn ar. 

Aðrir skatt ar  og  gjöld
Vert  er  að minn ast nokkr um  orðum  á
önnur  gjöld  sem  lögð  eru  á lög að ila. Fjár -
magns tekju skatt ur  sem lagð ur  er  á lög að -
ila  sem und an þegn ir  eru tekju skatti  var  nú
tæpur 1,6 millj arð ur, 1,2 millj örð um  hærri
en  í  fyrra. Skatt ur inn  hefur aðal lega  verið
lagð ur  á  ríki  og sveit ar fé lög  en stærst ur
hluti  hans  hefur  verið lagð ur  á  vegna sölu -
hagn að ar  af eign um. Ann ars  eru  það aðal -
lega sveit ar fé lög  og stofn an ir rík is ins  sem
greiða  skatt  af vaxta tekj um. 

Þá  er  vert  að minn ast  á  ýmis  smærri
gjöld  sem skatt stjórar  leggja  á  en  eru  ekki
eig in leg ir skatt ar. Iðn að ar mála gjald,  sem
lagt  er  á  veltu iðn fyr ir tækja  og renn ur  til
sam taka iðn að ar ins,   var  nú 459 millj ón -
ir, 20,8%  hærra  en  í  fyrra. Bún að ar gjald
var  nú 104 millj ón ir, 2,7%  lægra  en  í  fyrra.
Þá  voru 39 millj ón ir lagð ar  á fjar skipta -
fyrir tæki  í jöfn un ar gjald alþjón ustu,  en
þetta  er 62,6% hækk un  frá  því  í  fyrra.

Hreinar tekjur, tryggingagjaldsstofn og yfirfæranlegt tap 1998 - 2008 
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Hlutdeild tíu stærstu gjaldenda í álögðum tekjuskatti 1998 - 2008 

6.192 7.615 8.668 7.948 8.160
10.859 11.229

17.229
20.808

23.938
28.559

1.399
2.093 1.650

1.192 2.026

2.985 2.393

6.542

13.861

18.778

19.202

18,4%

21,6%

16,0%

13,0%

19,9%
21,6%

17,6%

27,5%

40,0%

44,0%

40,2%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Tekjuskattur 10 stærstu
Tekjuskattur
Hlutfall 10 stærstu

Milljónir 
Hlutdeild tíu 
stærstu%

Álagningarár

Skip að ur  hefur  verið starfs hóp ur  til  að taka fræðslu mál
skatt kerf is ins  til athug un ar  með  það  fyrir  augum  að end -
ur skipu leggja  það  starf  sem  unnið  hefur  verið und an far in
ár. Starfs hóp inn  skipa  þau  Elín  Alma Art hurs dótt ir, Gunn -
ar Karls son skatt stjóri,  Inga  Hanna Guð munds dótt ir  og 
Jón ína Jón as dótt ir vara skatt stjóri

Kann að ir  verði mögu leik ar, kost ir  og gall ar fjar kennslu,
metið  hvort end ur vekja  skuli  hinn  gamla skatta skóla,

kann að ir mögu leik ar  á sam starfi  við Starfs mennt, kann að
hvort  ástæða  sé  til  að  tengja skatt a nám ið  við  hluta háskóla -
náms  og  lagt  mat  á  annað fræðslu starf  og til hög un  þess.
Með starfs hópn um  munu  starfa fyrr um umsjón ar menn
fræðslu starfs  á síð ari  árum,  þau  Hrefna Ein ars dóttir  og
Jón Guð munds son.

For mað ur starfs hóps ins  er  Elín  Alma Art hurs dótt ir.

Starfshópur um fræðslumál 
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Tekju hug tak skatta laga
Sam kvæmt 7.  gr.  laga  nr. 90/2003,  um
tekju skatt, telj ast skatt skyld ar tekj ur  hvers
konar  gæði,  arður,  laun  og hagn að ur  sem
skatt að ila hlotn ast  og  metin  verða  til pen -
inga verðs  og skipt ir  ekki  máli hvað an  þær
stafa  eða  í  hvaða  formi  þær  eru.  Almenna
regl an  er  sú  að  allar tekj ur  í  hvaða  formi
sem  þær  eru telj ast skatt skyld ar  með  þeim
und an tekn ing um  og tak mörk un um  sem
kveð ið  er  á  um  í lög un um.  Í laga grein -
inni  er tekj um  skipt  upp  í  þrjá stafl iði,  A,

B  og C-tekj ur. Stafl ið un um  A  og  C  er  síðan
hvor um  um  sig  skipt  upp  í  nokkra tölu liði
þar  sem  nánar  er fjall að  um  ýmsar tekju -
teg und ir.  Í meg in drátt um  eru A-tekj ur
ein stakl ings tekj ur, B-tekj ur  eru tekj ur  af
hvers  konar  rekstri  og C-tekj ur  eru fjár -
magns tekj ur,  þ. m. t. sölu hagn að ur,  sem
ekki tengj ast  rekstri.  Í loka tölu lið C-lið ar
segir  síðan  að  til  tekna  skuli  telja sér hverj -
ar  aðrar tekj ur  eða  ígildi  tekna  sem  ekki
eru sér stak lega und an skild ar  í tekju -
skattslög un um  eða sér lög um. 

Sam kvæmt 1.  mgr. 1.  tölul. A-lið ar 7.  gr.
tekju skatt slag anna  telst  til skatt skyldra
tekna  hvers  konar end ur gjald  fyrir  vinnu,
starf  eða þjón ustu, meðal ann ars fatn að -
ur,  fæði, hús næði  og  aðrar hlið stæð ar
starfs tengd ar greiðsl ur, fríð indi  og hlunn -
indi,  svo  og fram lög  og gjaf ir  sem sýni lega
eru gefn ar  sem kaup auki.  Ákvæði  þetta
er víð tækt  og  tekur  yfir  hvers  konar starfs -

tengd ar greiðsl ur  í  hvaða  formi  sem  þær
eru,  t. d. reiðu fé,  í fríðu  eða hlunn ind um. 

Í reglu gerð  nr. 245/1963,  um tekju skatt
og eign ar skatt,  sem  telja verður enn í gildi
eftir því sem við getur átt,  og  sett  var  á
grund velli  laga  nr. 70/1962,  um tekju skatt
og eign ar skatt,  er  nánar til greint  hvað  telja
skuli  til skatt skyldra  tekna.  Getur  það  oft
orðið skemmti leg lesn ing  og  skýr  merki
um  þær breyt ing ar  sem  orðið  hafa  á þjóð -
fé lag inu  á þess ari  hátt  í  hálfu  öld.  Þar  segir
m. a.  í 11.  gr.  að  skatti  skuli  svara  af  öllum
tekj um  hvers  kyns  sem  þær  séu  og  hvar  og
hvern ig  þeirra  er  aflað.  Í 13.  gr. reglu gerð -
ar inn ar  segir  að  til  launa telj ist  allar greiðsl -
ur  eða tekj ur  sem laun þegi  fái  fyrir  að
leysa eitt hvert  starf  af  hendi  í ann ars  þágu
eða  honum hlotn ast  í sam bandi  við  starf
sem  hann  er í  eða  hefur  verið ráð inn  til.
Sama  sé  hverju  nafni  laun kall ist  eða  í
hvaða  formi  þau  séu.  Í  B-lið  umrædds
reglu gerð ar ákvæð is  segir  í dæma skyni  að
til launa tekna telj ist  hvers  konar hlunn -
indi  veitt  í  launa  skyni  og  önnur  form
fyrir  greiðslu,  s. s.  fæði, hús næði,  ljós  og
hiti, bif reiða afnot, fatn að ur,  plögg, þjón -
usta  og  önnur aðhlynn ing vinnu fólks  í
sveit um, skepnu fóðr un, engja tak, greiðsl -
ur  í  vörum  úr versl un um  og  greiðsla  í sér -
hverj um  öðrum verð mæt um  eða eign um,
t. d. hluta fjár eign  í hluta fé lagi  o. s. frv.

Æ  sér  gjöf  
til  gjalda

Í til efni  þeirra  umræðna  sem  orðið  hafa  í þjóð fé lag inu und an farna  daga  og

vikur  er  ekki  úr  vegi  að  velta vöng um  yfir ákvæð um tekju skatt slaga  og  reglna

að  því  er varð ar eft ir gjöf  skulda  og  það  sem  kalla  mætti afbrigði leg lána kjör

til  handa ein stakl ing um. Ein ung is  er stikl að  á  mjög  stóru  og ein ung is  í  þeim

til gangi  að  varpa  örlitlu  ljósi  á  hvaða regl ur  gilda  við þess ar aðstæð ur. 

Verð ur  fyrst  fyrir  að  líta  til  þess  hvað  skuli  telja  til skatt skyldra  tekna sam kvæmt

lögum  um tekju skatt  og  síðan  hvaða regl ur  gildi  um  mat  á tekj um  í skiln ingi

lag anna  þegar  ekki  er  um  að  ræða greiðsl ur  í bein hörð um pen ing um. 

Elín Alma
Arthursdóttir



Fjár mála ráð herra  setur  árlega regl ur  um
mat  á hlunn ind um  og  öðrum tekj um
manna  og frá drátt ar lið um  sem  meta  þarf
til  verðs sam kvæmt tekju skatt slög um.
Almenna regl an  er  sú  að hlunn indi  skal
telja  til  tekna  á gang verði  eða mark aðs -
verði  á hverj um  tíma  nema  þegar  um  þau
gild ir sér stakt tekju mat  sem  birt  er  árlega
og  í dag legu  tali nefn ist skatt mat. 

Lán launa greið anda  til starfs -
manna
Í skatt mati  fyrir tekju árið 2008  segir  í  kafla
2.6  að  sá  sem  fái vaxta laust  lán  hjá launa -
greið anda  sínum  eða  fyrir milli göngu
hans  skuli  telja  sér vaxta hag ræð ið  til
tekna.  Sama  eigi  við  um greiðslu fresti  og
afborg an ir  af kaup um  á hluta bréf um  eða
öðrum eign um.  Þetta  umrædda  ár  skal
þannig tekju færa  sem hlunn indi mis mun
á 14% árs vöxt um  af höf uð stól  með verð -
bót um  og  þeim vöxt um  sem  samið  er  um
í  þessu sam hengi  séu  þeir  lægri.  Um  er  að
ræða tekj ur  sem  falla  undir 1.  tölul. A-lið -
ar 7.  gr. tekju skatt slaga  og skatt leggj ast
þær  því á sama hátt og aðrar launatekjur. 

Í inngangi  með skatt mati 2008  kemur
fram  að  það  taki  til  þess  sem  njóti hlunn -
inda  sem  telja  beri  til  tekna sam kvæmt 7.
gr. tekju skatt slaga  óháð starfs sam bandi
milli  þess  sem  lætur hlunn ind in  af  hendi
og  þess  sem  nýtur.  Þá  er sér stak lega  tekið
fram  að  þar  sem  talað  sé  um launa mann
eða starfs mann  í skatt mat inu  sé jafn framt
átt  við  maka  og  börn við kom andi,  svo  og

til  hvers  þess  sem  njóti hlunn inda  í  krafti
eign ar  eða stjórn ar að ild ar,  vensla  eða
tengsla  við  þann  sem  lætur  þau  af  hendi. 

Eft ir gjöf  skulda
Í 3.  tölul. 28.  gr.  laga  nr. 90/2003  segir  að
ekki  skuli  telja  til  tekna eigna auka  sem
staf ar  af eft ir gjöf  skulda  við nauða samn -
inga,  enda  hafi skuld irn ar  ekki mynd ast  í
sam bandi  við atvinnu rekst ur skatt að ila.  Í
lög un um  eru  engin frek ari  bein  ákvæði
um eft ir gjöf  skulda.  Greint laga á kvæði  er
að  stofni  til gam alt  og  var hlið stætt  ákvæði
í  C-lið 10.  gr.  laga  nr. 70/1962, en nánar
orðað.  Í 6.  tölul. 20.  gr. reglu gerð ar  nr.
245/1963  sem  eins  og  áður  segir  er  enn  í
gildi  eftir  því  sem  við  á  kemur  fram  að  til
skatt skyldra  tekna telj ist  ekki eft ir gjöf
skulda  sem sann ast  hafi  um  við gjald þrot,
nauða samn inga  eða  á  annan full nægj andi
hátt  að eign ir  séu  ekki  til  fyrir. Eft ir gjöf
skulda telj ist  þó  til  tekna  ef  hún  komi  fram
sem kaup auki,  gjöf  eða úthlut un  arðs  úr
hluta fé lagi.

Sam kvæmt fram an greindu  er eft ir gjöf
skulda launa manns  við launa greið anda
almennt skatt skyld ar tekj ur  í  hendi launa -
manns ins  sem skatt leggja  ber  á  sama  hátt
og hverj ar  aðrar launa tekj ur. Skatt stofn inn
hlýtur  í slík um til vik um að miðast við
heildarstöðu láns ins  þegar geng ið  er  frá
skulda upp gjöf inni.  Ef eft ir gjöf  skulda
teng ist gjald þroti við kom andi ein stakl -
ings  eða nauða samn ing um  er  hins  vegar
ekki  um skatt skyld ar tekj ur  að  ræða.  Ekki

skipt ir  máli  í  þessu sam bandi hvern ig lán -
tak andi  hefur  varið  því  fé  sem  hann  fékk
að  láni. Sam kvæmt orð anna hljóð an  er
mis mun ur  á  því  hvað gild ir  um eft ir gjöf
skulda  eftir  því  hvort  þær tengj ast
atvinnu rekstri  eða  ekki.  Þannig virð ist  í
öllu  falli  vera  um skatt skyld ar tekj ur  að
ræða  ef skuld ir tengj ast atvinnu rekstri.
Tekið  skal  fram  í  þessu sam bandi  að orða -
lagi fyrr nefnds C-lið ar 10.  gr.  laga  nr.
70/1962  var  breytt  við setn ingu  laga  nr.
40/1978  í  þá  veru  að  við bætt ist til vís un  til
þess  að ákvæð ið  gilti  um skuld ir  sem  ekki
tengd ust atvinnu rekstri skatt að ila,  en  því
var  ekki  fyrir  að  fara  í  eldra ákvæð inu.
Ekki  kom  þó  neitt  fram  í athuga semd um
við frum varp  það  sem  varð  að  lögum  nr.
40/1978  annað  en  að  um hlið stætt  ákvæði
væri  að  ræða  og  í  eldri lög un um.  Ekki
verð ur  séð  að  reynt  hafi  á  þetta  í úrskurða -
fram kvæmd rík is skatta -  eða yfir skatta -
nefnd ar, a.m.k. ekki í seinni tíð. 

Að  lokum
Tekju hug tak skatta lag anna  er víð tækt.
Ákvæði skatt mats  eru  skýr  að  því  er varð -
ar með ferð sér stakra láns kjara  til  handa
launa mönn um.  Almennt  á  það  við  að
skatt mat gild ir  ekki ein ung is  milli launa -
manns  og launa greið anda held ur einn ig
almennt gagn vart  þeim  sem  nýtur hlunn -
inda  sem  telja  ber  til skatt skyldra  tekna.
Laga á kvæði  eru  skýr  að  því  er varð ar með -
ferð  á eft ir gjöf  skulda ein stakl ings.
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Rík is skatt stjóri  vill  vekja  athygli   á  því
að virð is auka skatt snúm er  munu breyt -
ast  í  lok  þessa  árs. Virð is auka skatts -

núm er  hafa hing að  til  aðeins  verið  fimm tölu staf ir  en  verða
fram veg is  sex tölu staf ir.   Rétt  þykir  að  leggja  áherslu  á  að  ekki
verða gerð ar breyt ing ar  á  þeim virð is auka skatt snúm er um
sem  þegar  hefur  verið úthlut að. Þau  verða  áfram  fimm tölu -
staf ir  en  ný virð is auka skatt snúm er  sem úthlut að verð ur
munu  verða  sex tölu staf ir. Ráð gert  er  að byrj að  verði  að
úthluta  nýjum virð is auka skatt snúm er um  á  þessu  formi  í

desem ber. Þess ar breyt ing ar  á virð is auka skatt snúm er um
munu lík lega  hafa  áhrif  á bók halds kerfi  og  ýmsan  annan
við skipta hug bún að  sem vinn ur  með fjár hags upp lýs ing ar  og
eins  á  útgáfu sölu reikn inga. Þess um tölvu kerf um  gæti
þannig hugs an lega  þurft  að  breyta  til sam ræm is  við framan -
greint.

Ástæða þess ar ar breyt ing ar  er  sú  að virð is auka skattsn úm -
er um  hefur  jafnt  og  þétt fjölg að  og nálg ast  nú hundr að 
þús und. 

SG

Breyting á formi 
virðisaukaskattsnúmera

VSK
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115/2008
Opin ber  gjöld – reikn að end ur -
gjald – smá búð ar eig andi 
Í  þessu  máli  var  deilt  um  þá ákvörð un
skatt stjóra  að  hækka reikn að end ur gjald
kær anda  vegna  vinnu  á  vegum  félags  sem
alfar ið  var  í henn ar  eigu.  Við ákvörð un
fjár hæð ar reikn aðs end ur gjalds kær anda
var  tekið  mið  af við mið un ar flokki  B -4
umrædd tekju ár.  Þá  var einn ig  lagt  til
grund vall ar  að kær andi  hefði  ekki  verið  í
fullu  starfi  hjá félag inu, held ur  í  hálfu  starfi.
Í  kæru umboðs manns  til yfir skatta nefnd -
ar  var  lögð  áhersla  á  að rekst ur félags ins
hafi geng ið erf ið lega  og  hafi félag ið  þannig
verið  rekið  með umtals verðu  tapi. Vís aði
hann  í  því sam bandi  til ákvæð is 3.  mgr. 58.
gr.  tsl,  þar  sem  kemur  fram  að ákvörð un
skatt stjóra  um hækk un  á reikn uðu end ur -
gjaldi  manns  með  eigin atvinnu rekst ur
eða sjálf stæða starf semi  megi  ekki  mynda
tap  í rekstr in um  umfram  það  sem  nemi
sam an lögð um almenn um fyrn ing um sam -
kvæmt 37.  gr.  tsl,  og  var  þeirri  afstöðu
skatt stjóra  að  umrætt  ákvæði  taki  ekki  til
vinnu  manns  á  vegum lög að ila mót mælt.
Af  því til efni  tók yfir skatta nefnd  það  fram
að sam kvæmt 4.  mgr. 58.  gr.  tsl,  yrði gagn -
á lykt að  að  ákvæði 3.  mgr. grein ar inn ar,
sem  setur skorð ur  við taps mynd un  við
ákvörð un reikn aðs end ur gjalds,  eigi  ekki
við  í  þeim til vik um  þegar  um  er  að  ræða
ákvörð un reikn aðs end ur gjalds  manns
vegna  vinnu  við atvinnu rekst ur lög að ila.
Fall ist  var  á  lægra end ur gjald  en við mið un -
ar regl ur  kveða  á  um  í til viki kær anda.  Að
öðru  leyti  var kröf um kær anda hafn að.

Í þess um  úrskurði yfir skatta nefnd ar  var
hnykkt  á  því  að  ákvæði 3.  mgr. 58.  gr.  tsl,
eigi  ekki  við  í  þeim til vik um  þegar  um  er
að  ræða ákvörð un reikn aðs end ur gjalds
manns  vegna  vinnu  við atvinnu rekst ur
lög að ila.  Að  öðru  leyti  er  um stað fest ingu
á núver andi fram kvæmd  að  ræða.

133/2008
Opin ber  gjöld – skatt skylda
sam eign ar fé laga – sjálf stæð ur
skatt að ili
Ágrein ings efn ið  í  máli  þessu  laut  að  því
hvort kær andi  væri sam eign ar fé lag  sem
bæri sjálf stæða skatt skyldu,  sbr. 3.  tl. 1.
mgr. 2.  gr.  tsl,  eða  hvort tekj um félags ins
skyldi  skipt  milli eig enda  þess.  Ekki  var
neinn ágrein ing ur  um máls at vik  eða stofn -
un félags ins  né  þær breyt ing ar  sem  urðu  á
félag inu. Kær andi krafð ist  þess  að félag ið
yrði við ur kennt  sem sjálf stæð ur skatt að ili
frá  og  með 1. jan úar 2004,  sbr. til kynn -
ingu kær anda  til firma skrár Reykja vík ur  í
sept emb er 2004.  Krafa kær anda  var  fyrst  og
fremst  byggð  á  því  að ekk ert  ákvæði 3.  tl. 1.
mgr. 2.  gr.  tsl,  stæði  í  vegi  fyrir  því  að  krafa
kær anda  næði  fram  að  ganga.

Yfir skatta nefnd  taldi  að skatta leg  staða
sam eign ar fé laga  yrði  að ákvarð ast  í upp -
hafi, sam kvæmt orða lagi ákvæð is ins  og
að  síðar  yrði  engin breyt ing  á  þeirri  stöðu.
Kröf um kær anda  var hafn að.

Í þess um  úrskurði yfir skatta nefnd ar  er
stað fest  að  ekki  er  hægt  að  breyta sam -
eign ar fé lagi  í sjálf stæð an skatt að ila  hafi
það  ekki  þá  þegar  verið  gert  við stofn un
þess.

140/2008 – 
Erlend ar tekj ur – and mæla rétt ur
Kær andi  bar ótak mark aða skatt skyldu  á
Íslandi gjald ár ið 2005,  og  þurfti  því  að
greiða tekju skatt  og  útsvar  af  öllum  sínum

tekj um  hvar  sem  þeirra  var  aflað,  þar  á
meðal  tekna  sem  aflað  var  í Nor egi. Skatt -
stjóri boð aði breyt ing ar  á skatt fram tali
kær anda  umrætt gjald ár,  sem  laut  að tekj -
um kær anda  í Nor egi  sem  ekki  hafði  verið
getið  í skatt fram tali  hans  árið 2005.  Í  bréfi
skatt stjóra  kom  fram  að  um  væri  að  ræða
launa tekj ur  sem skatt skyld ar  væru  í Nor egi
„eða  eftir atvik um  í  því  ríki  þar  sem starfs -
ið  er  leyst  af  hendi.“  Um  aðferð  til  þess  að
kom ast  hjá tví skött un vís aði skatt stjóri  til 
a-lið ar 25.  gr.  í tví skött un ar samn ingi  milli
Norð ur land anna  og  tók  fram  að  í  ákvæðinu
fælist  að erlend ar tekj ur,  sem  ekki  kæmu  til
skatt lagn ing ar  hér  á  landi  vegna  ákvæða
tví skött un ar samn ings ins,  hefðu  samt  sem
áður  áhrif  á útreikn ing  og fjár hæð tekju -
skatts  vegna  tekna  sem  aflað  væri  hér  á
landi. Tekju skatt ur  og  útsvar  yrði reikn að  af
heild ar tekj um,  en gjöld in  síðan lækk uð
hlut falls lega  miðað  við hlut fall  erlendra
tekna  af heild ar tekj um.  Með  úrskurði  um
end ur ákvörð un,  voru um rædd  ar tekj ur
hins  vegar skatt lagð ar  að  fullu  hjá kær anda
á  þeim grund velli  að tekj urn ar  hefðu  ekki
verið skatt lagð ar  í Nor egi.

Þar  sem boð un ar bréf skatt stjóra  laut
ein ung is  að  því  að  tekið  yrði til lit  til
umræddra  tekna  við útreikn ing  skatts,  en
ekki skatt lagn ingu  þeirra,  taldi yfir skatta -
nefnd  að umrædd ar breyt ing ar  hafi  ekki
verið boð að ar  með til skild um  hætti  og
því  hafi  verið brot ið  á and mæla rétti kær -
anda,  sbr. 4.  mgr. 96.  gr.  tsl,  og 13.  gr.
stjórn sýslu laga  nr. 37/1993. Úrskurð ur
skatt stjóra  var felld ur  úr  gildi.

Skatt stjóri úrskurð ar  ekki  í sam ræmi  við
boð un ar bréf  til kær anda,  og  áður gefn ar
fyr ir ætl an ir. Skatt stjóri  vék umrædd um
tví skött un ar samn ingi  til hlið ar  þegar  í
ljós  kom  að tekj urn ar  hefðu  ekki  verið
skatt lagð ar  í Nor egi.  Þessi máls með ferð
skatt stjóra leið ir  til  þess  að úrskurð ur
hans  er ómerkt ur.

A F  V E T T V A N G I  S K A T T A R É T T A R

Úrskurðir

Bragi Freyr
Kristbjörnsson
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157/2008
VSK  - frá vís un – end ur greiðsla  
á virð is auka skatti  vegna  vinnu
manna  við íbúð ar hús næði
Deilt  er  um  þá ákvörð un skatt stjóra  að
hafna  beiðni kær anda  um end ur greiðslu
virð is auka skatts  vegna  þess  að  um  væri
að  ræða  vinnu  við stein sög un  og múr -
brot.  Með sam hljóða  kæru  til rík is skatt -
stjóra  var höfn un skatt stjóra mót mælt.
Rík is skatt stjóri synj aði  beiðni kær anda
um end ur greiðslu virð is auka skatts,  og
rakti  ákvæði 3.  málsl. 2.  mgr. 42.  gr.  vskl,
þar  sem kveð ið  væri  á  um  að end ur greiða
skyldi eig end um íbúð ar hús næð is 60%
þess virð is auka skatts  sem  þeir  hefðu  greitt
af  vinnu  manna  við end ur bæt ur  eða við -
hald íbúð ar hús næð is.  Hann vís aði enn -
frem ur  til ákvæð is 2.  tölul. 4.  gr. reglu -
gerð ar  nr. 449/1990,  um end ur greiðslu
virð is auka skatts  af  vinnu  manna  við
íbúðar hús næði,  þar  sem  fram  kæmi  að
end ur greiðsla  tæki  ekki  til virð is aukas -
katts  af  vinnu stjórn enda vinnu véla,  jafnt
þunga vinnu véla  sem  véla iðn að ar manna
o. fl.  á bygg ing ar stað.  Tók rík is skatt stjóri
fram  að  í ákvæð inu  væri  átt  við  vélar  í
víð tæk um skiln ingi. Yfir skatta nefnd  taldi
að end ur greiðslu beiðn ir,  líkt  og  þær  sem
um  var  að  ræða,  væru  ekki kær an leg ar  til
yfir skatta nefnd ar,  sbr. 29.  gr.  vskl.
Kærunni  var  af  þeim  sökum  vísað  frá.

Beiðn ir  um end ur greiðslu virð is auka -
skatts  eins  og  hér  um  ræðir  fela  ekki  í  sér
skatt á kvörð un  sem kær an leg  er  til yfir -
skatta nefnd ar,  sbr. 1.  mgr. 3. gr.  laga  nr.
30/1992,  og 4.  mgr. 26.  gr.  vskl.

180/2008
VSK – sam skrán ing  félaga  á
grunn skrá virð is auka skatts
Deilt  er  um  þá ákvörð un skatt stjóra  að
synja kær anda  um sam skrán ingu  með
þrem ur dótt ur fé lög um  á grunn skrá virð is -
auka skatts  frá  og  með 1. jan úar 2007,  sbr.
ákvæði 5.  gr.  A  vskl. laga  nr. 50/1988. 
For send ur skatt stjóra  voru  þær  að  þar  sem
umsókn kær anda  hefði  ekki bor ist  honum
fyrir upp haf reikn ings árs ins 2007 held ur
hinn 26.  mars 2007  væru skil yrði sam -
skrán ing ar  ekki upp fyllt,  sbr. 2.  mgr.
ákvæð is ins. Einn ig  byggði skatt stjóri  á  því
að skil yrði sam skrán ing ar  hefðu  ekki  verið
fyrir  hendi  við upp haf reikn ings árs ins
2007  þar  sem  þau  félög  sem  um  ræðir,

hefðu  ekki  verið  til  í  sömu  mynd  á  þeim
tíma. Kær andi  hefði  ekki  orðið móð ur -
félag  umræddra  félaga  fyrr  en ákvörð un
var  tekin  á hluthafa fundi  þann 15.  mars
2007. Kær andi  telur  að túlk un skatt stjóra
á  ákvæði 2.  mgr. 5.  gr.  A  vskl.  sé  of  þröng
og  í and stöðu  við  skatt -  og úrskurða fram -
kvæmd varð andi hlið stætt frests kil yrði 1.
mgr. 5.  gr.  sömu  laga.  Fram  kemur  í  kæru
umboðs manns kær anda  að skipt ing
félags ins  hafi  í reikn ings halds legu til liti
mið ast  við 31. okt ób er 2006  og  þ. a. l.  séu
öll skil yrði sam skrán ing ar félag anna  í virð -
is auka skatts skrá upp fyllt  fyrir reikn ings -
árið 2007.

Yfir skatta nefnd  féllst  á  það  með skatt -
stjóra  að for senda sam skrán ing ar  væri  að
umsókn  um  slíka til hög un  yrði  beint  til
skatt stjóra  eigi  síðar  en  átta  dögum  fyrir
upp haf  fyrsta reikn ings árs  sem sam skrán -
ingu  er  ætlað  að  taka  til.  Umsókn kær -
anda  um sam skrán ingu  barst skatt stjóra
ekki  fyrr  en 26.  mars 2007  og  voru skil yrði
sam skrán ing ar  skv. 2.  mgr. 5.  gr.  A  vskl.  því
ekki upp fyllt  fyrir reikn ings ár ið 2007.

Nið ur staða  er  í sam ræmi  við úrskurða -
fram kvæmd.

192/2008
Opin ber  gjöld – dán ar bú
sölu hagn að ur hluta bréfa
Ágrein ing ur máls ins varð ar  þá ákvörð un
skatt stjóra  að skatt leggja  hjá kær anda,  sem

er dán ar bú, hagn að  af  sölu hluta bréfa,  sem
kær andi  seldi  hinn 17.  júlí 2006.  Laut  krafa
kær anda  að  því  að sölu hagn að ur inn  yrði
skatt lagð ur  sem tekj ur kær anda  í lif anda
lífi,  en  ekki  hjá dán ar bú inu. Yfir skatta -
nefnd  féllst  á  það  með skatt stjóra  að  um
væri  að  ræða tekj ur dán ar bús  sem skatt -
leggja  bæri  að  öllu  leyti  sem slík ar, hagn að -
ur inn  af  sölu hluta bréf anna  hafi mynd ast
eftir and lát  og  fyrir skipta lok dán ar bús ins.
Kröf um kær anda  var  því hafn að.

Nið ur staða  er  í sam ræmi  við úrskurða -
fram kvæmd.

197/2008
Fyrn ing íbúð ar hús næð is –  ekki  í
tengsl um  við atvinnu rekst ur
Ágrein ing ur  í  máli  þessu varð ar  þá ákvörð -
un skatt stjóra  að  fella  niður gjald færð an
kostn að,  þar  á  meðal  almenna fyrn ingu,
vegna fast eign ar  í  eigu kær anda. Skatt -
stjóri  byggði ákvörð un  sína  á  því  að kær -
andi  hefði  ekki  sýnt  fram  á  að hús eign in
tengd ist tekju öfl un kær anda,  sbr. 1.  tölul.
1.  mgr. 31.  gr.  tsl.  Dró skatt stjóri  í  efa  þær
skýr ing ar kær anda  að til gang ur inn  með
íbúð ar kaup un um  væri  sá  að starfs menn
félags ins  gætu  haft  afnot  af íbúð inni  þegar
þeir  væru  að  sinna erind um  í  þágu kær -
anda  á höf uð borg ar svæð inu. Sam kvæmt
sund ur lið un  á notk un íbúð ar inn ar  var  um
að ræða  afnot starfs manna  í sam tals 30
daga,  og  þá eink um  afnot fram kvæmda -
stjóra kær anda  og skyldu liðs  hans. Einn ig
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var  bent  á  að aðal eig andi kær anda,  hefði
fært  sér  til  tekna  í skatt fram töl um  sínum
hlunn indi  vegna  afnota  af íbúð inni.

Yfir skatta nefnd  þótti kær andi  ekki  hafa
sýnt  fram  á  að fjár fest ing félags ins  í
umræddri hús eign  stæði  í  þeim tengsl um
við tekju öfl un félags ins  að  hún teld ist
fyrn an leg  eign  í skiln ingi 33.  gr.  tsl.,  og
allur kostn að ur  við rekst ur henn ar  væri
frá drátt ar bær  skv. 1.  tölul. 31.  gr.  tsl.
Í  málum  sem þess um  er  vert  að  taka  það
fram  að gjald færsla kostn að ar  vegna
íbúð ar hús næð is  í  eigu  félags,  er  aðeins
heim il  ef  umrædd  eign  telst  vera  í tengsl -
um  við tekju öfl un félags ins  í sam ræmi
við  ákvæði 1.  tölul. 1.  mgr. 31.  gr.  tsl.

216/2008
Leigu greiðsl ur  vegna bif reið ar –
frá drátt ur  á  móti öku tækja styrk
Kæru efni  þessa  máls  er  sú breyt ing skatt -
stjóra  á skatt fram tali kær anda,  að  fella
niður til greind an frá drátt kostn að ar  á  móti
öku tækja styrk. Kær andi  sem  fékk öku -
tækja styrk  frá launa greið anda  sínum  
N  ehf.,  vegna  afnota  af bif reið  sem  hann
lagði sjálf ur  til  vegna  starfa  sinna  fyrir fyr -
ir tæk ið. Bif reið  þessa  hafði kær andi  tekið  á
leigu  hjá  S  ehf.,  sem  var alfar ið  í  hans  eigu,
kær andi  greiddi  S  ehf.  leigu  fyrir  afnot  af
bif reið inni  á  meðan  S  ehf.  greiddi  allan
rekstr ar kostn að bif reið ar inn ar.  Byggði
skatt stjóri breyt ing ar  sínar  á  því  að leigu -
greiðsl ur  vegna bif reið ar  gætu  ekki tal ist
frá drátt ar bær rekstr ar kostn að ur öku tæk is.

Sam kvæmt túlk un rík is skatt stjóra, 
telj ast leigu greiðsl ur  á grund velli rekstr ar -
leigu samn ings  eða fjár mögn un ar leigu -
samn ings  ekki  til rekstr ar kostn að ar 
bif reið ar  við útreikn ing  á frá drætti  á  móti
öku tækja styrk,  en  þess  í  stað  skuli  færa
árlega  afskrift bifreið ar sam kvæmt við -
kom andi skatt mats regl um.  Í  hinum  kærða

úrskurði  sínum  leit skatt stjóri  svo  á  að
umrædd ar leigu greiðsl ur  væru kostn að -
ur  vegna öfl un ar öku tæk is,  þ. e. end ur -
gjald  vegna  umráða  yfir bif reið inni. Yfir -
skatta nefnd  féllst  ekki  á  þessa álykt un
skatt stjóra,  en  miðað  við  ákvæði leigu -
samn ings ins  og  eðli leigu sam bands ins,
þá  hafi leigu greiðsl urn ar  ekki ein ung is
verið  vegna  umráða  yfir bif reið inni, held -
ur einn ig  til  að  standa  straum  af rekstr ar -
kostn aði  vegna bif reið ar inn ar.  Talið  var
að ákvörð un skatt stjóra  hefði  hvorki  verið
byggð  á rétt um for send um,  né  að  málið
hafi  verið nægj an lega upp lýst  áður  en
ákvörð un  var  tekin  í  því.

Með  úrskurði yfir skatta nefnd ar  nr.
19/2007,  var fram an greind túlk un rík is -
skatt stjóra stað fest,  en yfir skatta nefnd
taldi  að  sömu sjón ar mið  eigi  við  um  það
þegar bif reið  er  leigð  á grund velli
almenns leigu samn ings,  enda  umráð
leigu taka  yfir bif reið aðal mark mið  slíkra
samn inga  líkt  og rekstr ar leigu samn inga.

226/2008 – 
Olíu gjald –  lituð  olía – námu bif -
reið – akst ur  á almenn um
vegum – sekt ar boð – ákvörð un
felld  úr  gildi
Kær andi mót mælti  þeirri ákvörð un rík is -
skatt stjóra  að  gefa  út  sekt  fyrir  brot  á und -
an þágu á kvæði 8.  tölul. 1.  mgr. 4.  gr.  laga  nr.
87/2004,  um olíu gjald, kíló metra gjald  
o. fl.,  vegna akst urs námu bif reið ar  á al -
menn um vegar kafla  sem einn ig  var  hluti  af
vinnu svæði.  Stóð rík is skatt stjóri  í  þeirri
mein ingu  að notk un námu bif reið ar inn ar
á umrædd um vegar kafla  hefði  ekki upp fyllt
skil yrði lag anna  um notk un  utan  vega  eða
á lok uð um vinnu svæð um,  enda  hefði  ekki
verið  um  lokað vinnu svæði  að  ræða  þar
sem öku tæk ið  hefði  verið  í  almennri
umferð  þegar  það  var stöðv að.

Í  þessu til viki,  var  almenn  umferð  leyfð  á
vinnu svæð inu  og jafn framt heim il að  að
nota námu bif reið ar  að ákveðn um skil yrð -
um upp fyllt um.  Því  reyndi  á  það  í  þessu
máli  hvort notk un námu bif reið ar inn ar
við umrædd ar vega fram kvæmd ir  hafi
verið  utan  vega  eða  á lok uðu vinnu svæði.

Yfir skatta nefnd  tók  fram  að  ef  engin
almenn  umferð  hefði  verið  um fram -
kvæmda svæð ið  hefði óum deil an lega  verið
um  lokað vinnu svæði  að  ræða,  og und an -
þága 8.  tölul. 1.  mgr. 4.  gr.  laga  nr.
87/2004,  því  átt  við. All veru leg ir sam -
göngu hags mun ir  voru  hins  vegar fólgn ir
í  því  að  tryggja  að  almenn  umferð  gæti
farið  um fram kvæmda svæð ið.  Því  mátti
vart  greina  milli  þess  hvort  verið  væri  að
hleypa  almennri  umferð  á fram kvæmda -
svæði,  eða  hvort  verið  væri  að sam þýða
notk un námu bif reiða  í  almennri  umferð.
Óum deilt  þótti  að námu bif reið in  hefði
aðeins  verið  notuð  innan vinnu svæð is -
ins,  en  ekki  í  almennri  umferð,  í  þeim
skiln ingi  sem  býr  að  baki und an þág unni.
Sekt ar á kvörð un rík is skatt stjóra  var  því
felld  niður.

Sam kvæmt skil mál um  reglna Vega -
gerðar inn ar,  er  ekki heim ilt  að skil greina
vinnu svæði námu bif reiða  út  fyrir  þann
vegar kafla  sem  verið  er  að end ur byggja.  
Í úrskurð in um  kom  fram  að notk un in
hafi alfar ið  verið bund in  við vinnu svæð -
ið.  Til skýr inga  á und an þágu á kvæði 
8.  tölul. 1.  mgr. 4.  gr.  laga  nr. 87/2004,
verða lög skýr ing ar gögn  skýrð  þannig  að
notk un námu bif reiða  utan  vega  eða  á
lok uð um vinnu svæð um  felur  ekki  í  sér
notk un  á vega kerf inu,  og  er  það  í sam -
ræmi  við  úrskurð yfir skatta nefnd ar  í
þessu  máli.
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Félög  áttu 74,9 millj arða  í upp safn að yfir -
fær an legt  tap  árið 1998  en  nú,  árið 2008,
var yfir fær an legt  tap  félaga 629,6 millj arð -
ar  og  hafði  þannig hækk að  um 740%  á  tíu
árum.  Þessi  mikla hækk un  er sér stak lega
merki leg  í  ljósi  þess  að yfir fær an legt  tap
félaga  hefur hækk að  um 243,4%  frá  árinu
2006;  fyrst  um 200 millj arða,  eða 108,9%,
og  svo  nú  um 246,6 millj arða,  eða 64,4%.
Á  sama  tíma  hefur hagn að ur  félaga einn -
ig auk ist  mikið  þannig  að  það  má  segja  að
það  skiptist  í  tvö  horn  hvað  þetta varð ar.
Þá  má  ætla  að rekstr ar af koma  margra
félaga  sem  ekki  greiða tekju skatt  hafi  verið

góð  og  að hagn að ur  hafi  etið  upp  mikið
upp safn að  tap  á  þessu tíma bili. Félög um
sem  greiða tekju skatt  hefur fjölg að  ár  frá
ári.  Hér  er  þó  rétt  að  taka  fram  að skatt -
stjórar  áætla félög um hagn að  en yfir fær -
an legt  tap  er  ávallt  talið  fram  á skatt fram -
tali.

Tíu félög með 274,5 milljarða
Þegar  reynt  er  að  leita skýr inga  á  miklu
tapi  félaga  sést  að bróð ur part ur yfir fær an -
legs  taps  er  vegna  fárra  félaga  en  tap þess -
ara  félaga  hefur auk ist verulega  mikið  á
und an förn um  árum.  Nú  voru 11.699  félög
með yfir fær an legt  tap  en gjald skyld  félög
voru 32.868.  Tekju skatt ur  var lagð ur  á
16.185  félög.  Af  þeim félög um  sem  fluttu
yfir fær an legt  tap  til  næsta  árs  voru  nú 73
félög  með  meira  en  einn millj arð  í yfir fær -
an legt  tap.  Þetta  eru 0,18%  félaga  á skatt -
grunns krá.  Þessi  félög  voru  með 425,3
millj arða  í yfir fær an legt  tap,  sem  er  um
67,6% yfir fær an legs  taps  félaga.  Í  fyrra

voru 65  félög  með  meira  en  einn millj arð
í yfir fær an legt  tap  og  var sam an lagt  tap
þess ara  félaga 203,5 millj arð ar,  sem  var
þá 53,1%  þess  taps  sem  félög  áttu  í  bókum
sínum.  Nú  voru 11.206  þeirra 11.699
félaga  sem  töldu  fram yfir fær an legt  tap
með  minna  en 100 millj ón ir  í  tap.  Tap
félaga  sem  voru  með  minna  en 100 millj -
ón ir  í  tap hækk aði  um 7,1%  frá  því  í  fyrra
en  tap þess ara  félaga  var  nú 81,9 millj -
arð ar  en  það  er 13% heild ar taps ins.  Það
virð ist  þannig  ljóst  að  mikil aukn ing  á
yfir fær an legu  tapi  er  vegna  fárra  félaga.
Þetta  sést  enn  betur  þegar félög um  er
raðað  í hníg andi  röð  eftir  tapi.  Þá  sést  að
þau  tíu  félög  sem  áttu  mest  tap  í reikn ing -
um  sínum  árið 2008  áttu sam tals 274,5
millj arða eða 43,6% yfir fær an legs  taps
félaga.  Allt  frá  árinu 1998  hefur hlut ur
þeirra  tíu  félaga  sem  voru  með  mest yfir -
fær an legt  tap  verið  á bil inu  frá 18  til 25%.
Í  fyrra  var sam an lagt  tap  þeirra  tíu  félaga
sem  áttu  mest  tap  tæpir 97,8 millj arð ar.

Félög  sem  rekin  eru  með hagn aði  geta  nýtt  sér  tap  fyrri  ára  til lækk un ar  á tekju skatts -
stofni  en  það  tap  sem  eftir  er  flyst  yfir  til  næsta  árs. Á undanförnum árum hefur
yfirfæranlegt tap félaga aukist gríðarlega.

Yfirfæranlegt tap

Páll Kolbeins

Yfirfæranlegt tap félaga 2006 til 2008
Upphæðir í milljónum króna

Yfirfæranlegt tap Uppsafnað

Röðun Fjöldi Breyting Breyting Hlutdeild í heildartapi

félaga 2006 2007 2008 2007-2008 2007 2008 2007-2008 2007 2008

10 10 39.033 97.787 274.467 176.680 180,7% 97.787 274.467 180,7% 25,5% 43,6%
20 10 14.358 39.448 56.502 17.054 43,2% 137.236 330.970 141,2% 35,8% 52,6%
30 10 9.143 21.538 31.880 10.343 48,0% 158.773 362.850 128,5% 41,5% 57,6%
40 10 7.476 16.195 19.940 3.745 23,1% 174.968 382.790 118,8% 45,7% 60,8%
50 10 6.248 12.336 15.538 3.202 26,0% 187.304 398.328 112,7% 48,9% 63,3%
60 10 5.030 11.042 12.904 1.862 16,9% 198.346 411.231 107,3% 51,8% 65,3%
70 10 4.158 9.932 11.029 1.097 11,0% 208.278 422.260 102,7% 54,4% 67,1%
80 10 3.677 8.980 9.717 737 8,2% 217.258 431.978 98,8% 56,7% 68,6%
90 10 3.364 7.750 8.852 1.102 14,2% 225.009 440.830 95,9% 58,8% 70,0%
100 10 3.085 6.695 7.971 1.276 19,1% 231.704 448.801 93,7% 60,5% 71,3%

Önnur félög 87.740 151.258 180.755 29.497 19,5% 382.961 629.556 64,4% 100,0% 100,0%

Samt. öll félög 183.310 382.961 629.556 246.595 64,4%
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Þannig  hefur  tap  þeirra  tíu  félaga  sem  eiga
mest  tap auk ist  um 176,7 millj arða,  eða
181%  á  milli  ára.  Tap  næstu  tíu  félaga,
þeirra  félaga  sem  eru  númer 11  til 20  í
röð inni,  var 56,5 millj arð ar, 43%  hærra  en
hjá  þeim félög um  sem  voru  í 11.  til 20.
sæti  í  fyrra.   Þess  ber  að  geta  að  hér  er  ekki
endilega um  sömu félög in  að  ræða. Nokk -
ur  þeirra  félaga  sem  voru  með  mest  tap  nú
áttu ekk ert yfir fær an legt  tap  í  fyrra.  Ef
félög um  er  raðað  í hníg andi  röð  eftir yfir -
fær an legu  tapi  kemur  í  ljós  að 50  félög
eru  með 63,3% yfir fær an legs  taps  en  þau
100  félög  sem  eiga  mest  tap  eru  með
71,3% yfir fær an legs  taps  félaga.  Af  þeim
11.699 félög um  sem  telja  fram yfir fær an -
legt  tap  eru 11.199  félög  nú  með 2,9%
taps ins.

Eignarhaldsfélög með 
mesta tapið
Ef  nánar  er skoð að hvers konar fyr ir tæki
það  eru  sem  eru  með  mest upp safn að  tap
sést  að  félög  sem  skráð  eru  sem eign ar -
halds fé lög  eiga 346,8 millj arða taps ins.
Eign ar halds fé lög um,  sem stofn uð  eru  um
rekst ur ann arra  félaga,  hefur fjölg að  mjög
á und an förn um  árum.  Árið 1999  voru
246 eign ar halds fé lög  skráð  í land inu,  nú
voru  þau 2.872. Yfir fær an legt  tap þess ara
félaga  hefur einn ig auk ist gríð ar lega.  Við
álagn ingu 2006  voru  t. d. 1.863 eign ar -
halds fé lög  á  skrá. Yfir fær an legt  tap þess ara
félaga  var 34,1 millj arð ur.  Þetta  er því
rúm lega tíföld un  á tveim ur  árum.  Í  fyrra
var yfir fær an legt  tap eig nar halds félaga
127,9 millj arð ar  og  hefur  þannig auk ist
um 218,9 millj arða  á  milli  ára  en  þar  af
áttu  tíu  félög 185,5 millj arða. Eignar halds -
fé lög  áttu 55,1% yfir fær an legs  taps  félaga.
Þar  sem eign ar halds fé lög  eru iðu lega
stofn uð  um eign ar hald  á eign um  er aug -
ljóst  að  mikið  tap eign ar halds fé laga  má
rekja  til  falls  á eigna verði  á síð asta  ári.
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Þróun tekna og yfirfæranlegs taps 1998 til 2008

100,0
99,4 108,4

158,8

231,1

195,4
228,4 227,2

244,6

511,1

840,2

100,0

141,2 148,8

130,4 144,5

328,6
322,1

566,9

827,8

1.023,8

1.135,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Yfirfæranlegt tap 

Hreinar tekjur

Vísitala

Álagningarár

Yfirfæranlegt tap félaga og hlutfall þeirra 10 félaga 
sem eru með mest tap af heild 1998 - 2008 
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Staðgreiðsla opinberra gjalda 2008
Skatthlutfall staðgreiðslu 35,72%
Tekjuskattur 22,75%
Útsvar 12,97%
Skatthlutfall barna yngri en 16 ára
af launum umfram kr. 100.745 6,00%
Af vöxtum og arði 10,00%
Skattleysismörk tekjuárið 2008 1.143.362

Persónuafsláttur frá 1. janúar 2008
í einn mánuð ............................................................ kr. 34.034
í hálfan mánuð.......................................................... kr. 17.017
í 14 daga .................................................................. kr. 15.622
í eina viku ................................................................ kr. 7.811
Sjómannaafsláttur á dag .......................................... kr. 874

Hámark barnabóta 2008 miðað við 
heilt ár

Hjón/sambúðarfólk
- með fyrsta barni .................................................... kr. 144.116
- með börnum umfram eitt ...................................... kr. 171.545
- ótekjutengd viðbót v/barna yngri en 7 ára ............ kr. 57.891
Einstæðir foreldrar
- með fyrsta barni .................................................... kr. 240.034
- með börnum umfram eitt........................................ kr. 246.227
- ótekjutengd viðbót v/barna umfram eitt
og yngri en 7 ára ...................................................... kr. 57.891

Barnabætur eru greiddar út 1. feb., 1. maí, 1. ágúst og 1. nóv.

Tryggingagjald, þ.m.t. markaðsgjald 5,34%
Sérstakt viðbótargjald v/sjómanna 0,65%

Kílómetragjald, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 2/2008
Kílómetragjald, gildir frá 1. 10. 2008

Almennt gjald, af fyrstu 10 þ.km, pr. km:........................ kr. 92,00

Sé greitt sérstakt gjald vegna aksturs á vegum fyrir almenna umferð þar
sem ekki er bundið slitlag, skal reikna 15% álag á almennt gjald.
Sé greitt torfærugjald vegna aksturs utan vega, eða á vegaslóðum sem
ekki eru færir fólksbílum, skal reikna 45% álag á almennt gjald.

Dagpeningar innanlands, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 6/2008 
Gildir frá 1. 10. 2008

Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring 17.200
Fyrir gistingu í eina nótt 10.000
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag 7.200
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag 3.600

Dagpeningar erlendis, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 5/2008
Gildir frá 1. 6. 2008

Almennir Dagpeningar
dagpeningar vegna þjálfunar, 

náms o.fl.
Gisting Annað Gisting Annað

Flokkur 1 SDR 208 139 133 89
Flokkur 2 SDR 177 118 113 75
Flokkur 3 SDR 156 105 100 67
Flokkur 4 SDR 139 92 89 59

Virðisaukaskattur
Almennt skattþrep 24,5%
Sérstakt skattþrep 7,0%

Upplýsingatafla RSK

Á þessu ári hafa þegar verið gefin út tvenn
skattalagasöfn. Annars vegar er ritið
Tekjuskattur sem er samfella laga,
reglugerða og auglýsinga er varða beina
skatta og álagningu opinberra gjalda og
miðast við löggjöf sem var í gildi 
1. febrúar 2008.

Hins vegar er um að ræða ritið
Virðisaukaskattur sem er samfella laga
um virðisaukaskatt, vörugjald, skilagjald,
áfengisgjald og bifreiðaskatta og miðast
við löggjöf sem var í gildi 30. apríl 2008.
Ritin eru seld í Pennanum-Eymundsson,
Bóksölu stúdenta og hjá ríkisskattstjóra.

Ný skattalagasöfn


