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Hrunið og skattarnir



Skattframkvæmd á Íslandi hefur tekið stökkbreytingum á 
síðustu árum. Upphaf rafrænna skattskila um síðustu alda-
mót varðaði leiðina að breytingum sem fæsta hefði órað fyrir. 
Nýjar aðferðir við að gera skattframtöl aðgengileg, og við 
móttöku framtala og annarra skattagagna, breyttu viðmóti 
þorra viðskiptamanna skattyfirvalda gagnvart skattskilum. 
Stærstu skrefin á þessari vegferð hafa þó verið stigin á síðustu 
þremur árum með því að árita helstu fjárhagsupplýsingar inn 
í viðeigandi reiti og útbúa þannig skattframtal á grundvelli 
upplýsinga frá launagreiðendum, fjármálastofnunum og úr 
opinberum skrám. Mikill meirihluti framteljenda þarf litlu að 
bæta við framtalsupplýsingar, ef til vill einhverju smáræði, og 
tugþúsundir landsmanna þurfa ekkert að gera annað en að 
yfirfara framtalið og staðfesta það síðan. 

Með þessum hætti hefur íslenskum skattyfirvöldum tekist að 
efla þjónustu við viðskiptamenn sína svo eftir er tekið. Ekki 
er úr vegi að rifja upp að á fyrstu útgáfuárum Tíundar fyrir 
aldarfjórðungi var umfjöllun um þjónustu á þá leið að varpað 
var fram spurningunni hvort þjónusta væri eitt af hlutverkum 
skattyfirvalda. Ýmsir starfsmenn skattyfirvalda á þessum tíma 
létu í ljós þá skoðun að ekki væri ástæða til að veita framtelj-
endum sérstaka þjónustu heldur bæri fyrst og fremst að horfa 
til þess hvort framtalsskilin væru rétt. Af þessum viðhorfum 
eimdi mjög eftir í almennri skattframkvæmd og ekki tókst 
að úthýsa þeim fyrr en rafræn samskipti tóku að ryðja sér til 
rúms og nýjar áherslur um þjónustu voru lagðar í kjölfar þess. 
Með rafrænum skattskilum fékk hugtakið nærþjónusta einnig 
nýja merkingu, þannig að í stað þess að huga sífellt að stað-
setningu starfsstöðva og umboðsmanna skattyfirvalda, þá var 
hverjum og einum gert kleift að fá þá þjónustu til sín sem við-
komandi þarfnaðist – óháð opnunartíma – hvort heldur heima 
eða annars staðar þar sem aðgangur að tölvusamskiptum var 
fyrir hendi. 

Rafræn skattskil hafa ekki aðeins markað nýtt upphaf í þjón-
ustu heldur hafa þau einnig stóraukið eftirlit með skattskilum. 
Rafræn skattskil eru þannig samofin vélrænu eftirliti. Um leið 
og framtalsgögnin eru útbúin til áritunar eru þau yfirfarin og 
samkeyrð í eftirlits- og leiðréttingarskyni. Þannig hefur í sam-
vinnu við upplýsingagjafa, launagreiðendur, fjármálafyrirtæki, 
ýmsar opinberar stofnanir, endurskoðendur og bókara tekist að 
efla til muna tímanleg og rétt skil á upplýsingum. Skattfram-
talið er því nánast tilbúið með árituðum upplýsingum. Að auki 
hefur verið unnið að því að miðla áritunarupplýsingum vél-
rænt á milli Norðurlandanna þannig að upplýsingar um eignir 
og skuldir sem þar eru komi hér eftir sjálfkrafa inn á framtalið. 

Þegar hugmyndin um fyrirframgert framtal var fyrst kynnt 
fyrir réttum 20 árum þótti mörgum starfsmanni skattyfirvalda 
vera varhugarvert að birta framteljendum þær upplýsingar 
sem skattyfirvöld höfðu undir höndum þar sem skilum á 
launagögnum hafði löngum verið ábótavant. Þær úrtöluraddir 
þögnuðu þegar upplýsingagjöf batnaði og rafrænu framtölin 
ruddu sér til rúms. 

Með rafrænu skattframtali hafa skattskilin þannig bæði 
verið bætt og auðvelduð. Að auki felur þessi þjónusta í sér að 
framtalsskilin sjálf taka mun styttri tíma og eru fáum kvíð-
vænlegt verkefni eins og áður var. Nú er einnig á færi mun 
fleiri einstaklinga að ganga frá sínum málum sjálfir. Jafnframt 
hinum rafrænu skattskilum er veitt víðtæk þjónusta hjá ríkis-
skattstjóra, í síma, með tölvusamskiptum og eftir atvikum í 
afgreiðslum víða um land þar sem framteljendur eru aðstoðaðir 
ef þá rekur í vörðurnar. 

Rafrænu rekstrarframtölin höfðu á sínum tíma í för með sér 
mikla stöðlun og breytingu á vinnubrögðum hjá mörgum 
endur skoðendum og bókurum. Þau voru einnig til þess 
fallin að auka innra eftirlit og þar með skilvirkni við skatt-
framkvæmd. Með þeim var unnt að gæta betur að samræmi í 

Rafræn skattskil – aukin skilvirkni
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skattframkvæmd en áður hafði verið og tryggja að val á eftir-
litsúrtaki væri markvissara og byggt á hlutlægum forsendum.

Í öllum löndum eru rétt skattskil megin viðfangsefni skattyfir-
valda. Víða er gripið til margvíslegra ráðstafana til að sporna við 
undanskotum frá skatti. Rafrænu framtölin bættu skattskilin 
hjá þorra framteljenda en þrátt fyrir allt eru skattundanskotin 
og glíman við þau stöðugt verkefni sem engan endi virðist ætla 
að taka. Á undanförnum áratugum hafa athuganir bent til að 
undanskot frá skatti hérlendis hafi farið vaxandi. Eðli máls 
samkvæmt eru áætlanir um umfangið byggðar á líkum með 
hliðsjón af raunhæfum dæmum. Nýjar aðferðir við að koma 
sér hjá skattgreiðslum hafa sannarlega rutt sér braut á síðustu 
árum og líkur eru á að aðferðir til undanskota hafi illu heilli 
þróast eins og annað í áranna rás. Gamalkunnar leiðir við 
að dylja tekjur og falsa bókhaldsuppgjör voru um skeið síður 
nýttar en virðast vera að færast í vöxt að nýju. Verkefnið er 
þannig sem fyrr að brúa það bil sem er á milli þess sem reiknað 
er með að allir greiði og þess sem í raun skilar sér í sameigin-
legan sjóð landsmanna þegar upp er staðið. Skattyfirvöld um 
allan heim hafa með góðum styrk alþjóðastofnana og þéttu 
neti upplýsingaskiptasamninga sem verður æ virkara leitast 
við að sporna gegn undanskotum og þeirri starfsemi sem rekin 
hefur verið í svokölluðum skattaparadísum. Þar er nú að nást 
góður árangur og möguleikar til undanskots í gegnum slíkar 
leiðir hafa smám saman orðið torveldari þótt viljinn kunni 
að vera óbreyttur. 

Rétt eins og rafræna þjónustan var efld var einnig mikið átak 
gert í að fylgjast með að skattskil væru lögum samkvæm. 
Ávinningurinn af sameiningu skattstofa við embætti ríkisskatt-
stjóra kom fyrst fram með einni eftirlitseiningu. Það sýndi sig 
strax á fyrsta ári að sameiningin var skynsamleg ráðstöfun. 

Meiri upplýsingar og sjálfvirkni við framtalsskil munu enn eiga 
eftir að auka skilvirkni og einfalda samskipti við framteljendur. 
Mælikvarði á þjónustu skattyfirvalda er m.a. hversu góðir 
möguleikar eru á sjálfsafgreiðslu. Með skörpum, skýrum og 
aðgengilegum upplýsingum má þess vænta að skattgreiðendur 
öðlist jafnframt betri vitneskju um réttindi sín og skyldur sem 

leiðir til að eftirlit beinist ekki að þeim sem vilja gera rétt. 
Aukin sjálfvirkni og þjónusta er þannig forsenda til að endur-
meta framkvæmd eftirlits og beina því að aðilum sem telja sig 
hafa sjálfdæmi um að veita litlar eða takmarkaðar upplýsingar 
um tekjur sínar og eignir. Slík háttsemi hefur í för með sér 
einhliða ákvörðun á skattbyrði, og eftir atvikum röskun á sam-
keppni, sem brugðist er við með auknu eftirliti. Þannig mun 
á næstu árum verða lögð áhersla á stöðugt skatteftirlit með 
þeim sem líkur eru á að séu að koma sér undan skattgreiðslum. 

Með þessum tveimur þáttum – þjónustu og eftirliti – eru góðar 
forsendur til að skattframkvæmd verði betri og skilvirkari en 
áður. Með þeim hætti verður til jafnvægi í störfum skattyfir-
valda við að þjóna viðskiptamönnum sínum og um leið að 
tryggja betri skattskil. Og það er eftir þó nokkru að slægjast.

Skúli Eggert Þórðarson
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Hver er bakgrunnur þinn fram 
að því að þú tókst við embætti 
umboðsmanns skuldara?
Eftir útskrift frá lagadeild Háskóla Íslands 
árið 1993 var ég hjá fjölskyldudeild Félags-
málastofnunar Reykjavíkurborgar, þar 
sem ég starfaði í sex ár. Ég vann m.a. í 
barnaverndarmálum og öðrum málum 
sem tengjast félagslegum erfiðleikum. 
Þá hóf ég störf hjá Félags- og trygginga-
málaráðuneytinu, við málaflokk tengdan 
félagsmálum. Ráðuneytið hafði haft 
frumkvæði að samstarfi um rekstur Ráð-
gjafarstofu um fjármál heimilanna sem 
sett var á laggirnar árið 1996, en ég tók við 
starfi forstöðumanns hennar í september 
2003. Þá voru sex starfsmenn starfandi 
þar og ég eini lögfræðingurinn í hópnum. 
Ég stýrði Ráðgjafarstofunni þar til hún 
var lögð niður 1. ágúst 2010, en embætti 
umboðsmanns skuldara er byggt á grunni 
Ráðgjafarstofunnar og rekstur hennar 
rann inn í embættið. Ég ákvað að sækja 
um þegar starf umboðsmanns var auglýst 
þar sem ég hef þekkingu á málaflokknum 
og áhuga. Ég hef því í raun unnið að vel-
ferðarmálum frá útskrift og hef alltaf haft 
áhuga á þeim. 

Hvernig hafa verkefnin þróast frá 
stofnun Ráðgjafarstofunnar til 
dagsins í dag?
Helsta verkefni Ráðgjafarstofunnar var að 
veita einstaklingum í greiðsluerfiðleikum 
ókeypis ráðgjöf og aðstoð við að öðlast 
yfirsýn yfir fjármál sín. Í kjölfar efnahags-
hrunsins var fyrirséð að mikilvægt væri 
að koma aðstoð við skuldara í öflugra og 
skýrara form en áður og var besta leiðin 
talin að setja á stofn embætti umboðs-
manns skuldara. Einnig var knýjandi þörf 
á skilvirkum og raunhæfum úrræðum til 
að takast á við þann mikla vanda einstak-
linga og fjölskyldna sem kom upp í kjölfar 
hrunsins. Lagasetningin um umboðsmann 
skuldara og um greiðsluaðlögun einstak-
linga er í raun grundvöllur endurreisnar 
og forsenda þess að unnt sé að komast sem 
fyrst út úr kreppunni. Embættið er engu að 
síður komið til að vera óháð þeim erfiðu 
aðstæðum sem nú ríkja í þjóðfélaginu.

Með stofnun umboðsmanns skuldara 
var sett á laggirnar sérstök ríkisstofnun 
með lögbundnu hlutverki. Hlutverk 
embættisins er að veita einstaklingum 
í verulegum greiðsluerfiðleikum endur-
gjaldslausa aðstoð við að öðlast heildarsýn 

á fjármál sín og leita leiða til lausna, hafa 
milligöngu um samskipti og samninga við 
lánardrottna skuldara og veita atbeina við 
tilraunir til samninga um greiðsluaðlögun. 
Þá á embættið að taka við erindum og 
ábendingum skuldara, gæta hagsmuna 
þeirra þegar við á og veita alhliða ráðgjöf 
og fræðslu um fjármál heimilanna. Einnig 
að útbúa framfærsluviðmið og uppfæra 
það reglulega. Í stuttu máli má segja að 
himinn og haf séu á milli verkefna Ráð-
gjafarstofu um fjármál heimilanna og 
embættis umboðsmanns skuldara enda 
versnaði fjárhagsstaða margra heimila 
til mikilla muna í kjölfar bankahrunsins 
2008. Meginverkefni embættisins í 
dag er að bæta stöðu einstaklinga sem 
eiga í skulda- og greiðsluerfiðleikum og 
auðvelda þeim að koma skuldastöðu og 
greiðslubyrði í ásættanlegt horf. Sam-
hliða frumvarpi til laga um umboðsmann 
skuldara voru lögð fram tvö önnur laga-
frumvörp til að styrkja stöðu skuldara. 
Það var annars vegar frumvarp til laga 
um greiðsluaðlögun einstaklinga og hins 
vegar frumvarp til laga um breytingar á 
lögum um tímabundna greiðsluaðlögun 
fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði. 
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Umboðsmaður skuldara er ný stofnun í íslenskri stjórnsýslu sem 
komið var á fót eftir hrun efnahagslífsins á haustmánuðum 2008. 

Hið nýja embætti tók við störfum Ráðgjafarstofu um fjármál 
heimilanna en er margfalt að umfangi og stærð. Ásta Sigrún 

Helgadóttir var skipuð umboðsmaður eftir að embættið hafði átt 
eilítið skrautlegt upphaf. Hún gaf sér tíma til að ræða við Tíund um 

störf sín og álitamálin sem hún glímir við frá degi til dags.

V I Ð T A L I Ð

Ásta Sigrún Helgadóttir, umboðsmaður skuldara

Yfirsýn yfir fjármál ræðst  
af skattframtölum



Nýrri stofnun var þannig ætlað mun 
viðameira hlutverk en Ráðgjafarstofan 
hafði haft. Verkefnin í dag eru óþrjótandi 
og fjölbreytt og má með sanni segja að ný 
verkefni og áskoranir komi á degi hverjum. 
Þá er oft erfitt að vinna eftir nýjum lögum 
og þarf að slípa ýmislegt til og bæta. Lög 
eru mannanna verk og ekki er unnt að sjá 
allt fyrir.

Umboðsmaður skuldara tekur við 
erindum og ábendingum skuldara um 
galla á lánastarfsemi og sendir áfram til 
viðeigandi eftirlitsstjórnvalds ef svo ber 
undir. Starfsmenn embættisins reyna að 
leysa úr þessum erindum með því að hafa 
samskipti við fjármálafyrirtæki og leysa 
úr flestum vandamálum án þess að þurfa 
að vísa erindunum áfram til eftirlitsstjór-
nvalda. Þá hafa ýmis verkefni bæst við svo 
sem varðandi ólögmætu gengistryggðu 
lánin, en embættinu var falið að hafa eftir-
lit með endurútreikningi á þeim lánum, 
sbr. reglugerð nr. 178/2011. Þetta verkefni 
hefur reynst afar flókið og sér ekki fyrir 
endann á því í kjölfar dóms Hæstaréttar nr. 
600/2011, sem féll í febrúar sl. 

Hópur starfsmanna umboðsmanns 
vinnur mikilvægt verkefni sem er að 
aðstoða ábyrgðarmenn, kanna gildi 
ábyrgða á skuldum einstaklinga og hvort 
framkvæmd við lánveitingu hafi verið í 
samræmi við samkomulag um notkun 
ábyrgða frá 1998 og 2001. Um 40% þeirra 
ábyrgða sem við höfum kannað hafa verið 
felldar niður, þar sem verklagið við lánveit-
ingu var ekki í samræmi við reglur. 
Ég tel mjög mikilvægt að skuldarar standi 
við gerða greiðsluaðlögunarsamninga 
og að þeir geti fengið að breyta samn-
ingunum ef aðstæður þeirra breytast. 
Því mun ég leggja áherslu á að vel verði 
fylgst með því hvort skuldarar standi við 
gerða samninga. Ég tel að það umhverfi 
sem umboðsmaður skuldara starfar í 
geri embættið mun öflugra gagnvart 
fjármálafyrirtækjum og kröfuhöfum en 
Ráðgjafarstofan gat verið. Hjá embættinu 
hefur orðið til mikil sérþekking á mála-
flokknum og þeim úrræðum sem standa 
skuldugum heimilum í greiðsluvanda til 
boða í íslensku samfélagi.

Hvaða áhrif hafði hrunið í 
efnahagslífinu árið 2008 á 
starfsemina?
Umboðsmaður skuldara tók ekki til starfa 
fyrr en 1. ágúst 2010 og var því ekki til 
fyrir hrun. En ef litið er til áhrifa hrunsins 
á starfsemi Ráðgjafarstofunnar, má benda 
á að þar störfuðu sjö starfsmenn í október 
2008. Snemma árs 2009 voru biðlistar eftir 

ráðgjöf orðnir mjög langir og þurfti því að 
bregðast við þeirri auknu eftirspurn. Starfs-
mönnum var þá fjölgað verulega. Í mars 
2009 tóku gildi breytingar á lögum um 
gjaldþrotaskipti sem heimiluðu greiðsluað-
lögun og veittu dómstólar þá heimild til 
greiðsluaðlögunar. Þessi lög voru undan-
fari núgildandi laga um greiðsluaðlögun 
einstaklinga sem tóku gildi 2010 en lög-
gjöf um greiðsluaðlögun var eitthvað sem 
Ráðgjafarstofan hafði kallað eftir frá árinu 
1996, en án árangurs. Ráðgjafarstofunni 
var falið það verkefni að aðstoða fólk við 
gerð umsóknar um greiðsluaðlögun hjá 
héraðsdómstólum, samkvæmt lögunum 
frá 2009. Það verkefni fólst í því að undir-
búa umsókn, afla gagna um skuldir og 
tekjur og að útbúa greinargerð sem skýrði 
af hverju viðkomandi var kominn í þessa 
stöðu. 

Þegar Ráðgjafarstofan var lögð niður voru 
starfsmenn hennar orðnir 30. Umboðs-
maður skuldara hóf starfsemi sína á 
Hverfisgötu 4-6 í Reykjavík, en fljótlega 
var það húsnæði allt of lítið og fluttum 
við í Kringluna 1 í desember 2010. Þar 
erum við í góðu nágrenni við Vinnumála-
stofnun sem deilir húsnæðinu með okkur. 
Að mínu mati er mjög jákvætt að þessar 
tvær stofnanir séu í sama húsi enda hefur 
samstarfið við Vinnumálastofnun verið 
einkar ánægjulegt. Stofnunin er einnig 
miðsvæðis sem er hentugt, m.a. vegna 
almenningssamgangna.

Með auknum og flóknari verkefnum 
hefur starfsmönnum umboðsmanns 
skuldara fjölgað og eru þeir nú um 95. 
Þar af eru um 10 laganemar í hlutastarfi, 
en það hefur nýst embættinu vel að ráða 
nema. Það er þó fyrirséð að embættið 
muni minnka og starfsmönnum fækka. 

Nú starfar umboðsmaður 
skuldara á þremur stöðum 
á landinu, í Reykjavík, 
Reykjanesbæ og á Akureyri.  
Er merkjanlegur áherslumunur 
í þeim málum sem berast eftir 
landssvæðum?
Hvar sem fólk býr leitar það til umboðs-
manns skuldara vegna greiðsluerfiðleika 
eða erfiðleika í samskiptum við kröfuhafa. 
Ég tel mikilvægt að hafa útibú sem sinnir 
nærþjónustu. Þrátt fyrir að unnt sé að leita 
til embættisins í gegnum netið eða síma 
þá skiptir máli að hafa aðgang að ráðgjafa 
sem hægt er að ræða við augliti til auglitis. 

Við sjáum mun eftir búsetu á þeim 
sem til okkar leita. Þannig hefur hærra 
hlutfall íbúa Reykjaness leitað til umboðs-
manns skuldara en annarra landsvæða og 
endurspeglar það afar erfitt og langvarandi 
atvinnuástand á svæðinu. 3,3% íbúa 
Reykjaness hafa sótt um greiðsluaðlögun 
eða ráðgjöf, samanborið við 1,9% íbúa 
Reykjavíkur og 0,9% íbúa Norðurlands. 
Lægsta hlutfallið er hins vegar á Vest-
fjörðum og Austurlandi, um 0,7% íbúa. 

Við sjáum líka mun á tekjum og 
skuldum eftir landsfjórðungum. Meðal-
ráðstöfunartekjur þeirra sem sækja um 
greiðsluaðlögun eru t.d hæstar á Suður-
landi og Vestfjörðum, eða um 372 þúsund 
á mánuði. Meðalráðstöfunartekjur þeirra 
Reykvíkinga sem sækja um greiðsluaðlögun 
eru hins vegar um 307 þúsund á mánuði. 
Meðalskuldir eru hins vegar hæstar hjá 
þeim sem búa á höfuðborgarsvæðinu, utan 
hinnar eiginlegu Reykjavíkur, eða rúmlega 
35 milljónir, samanborið við meðalskuldir 
þeirra sem búa á Vestfjörðum sem eru um 
24 milljónir, eða 26 milljónir hjá þeim sem 
búa á Norðurlandi. 

Miklu af gögnum um fjármál 
einstaklinga er skilað inn til 
skattyfirvalda. 
Hversu mikið byggir embættið  
á þeim gögnum?
Skattframtöl eru grundvallargögn í allri 
málsmeðferð embættisins hvað varðar ráð-
gjöf og greiðsluaðlögun, enda koma þar 
fram ítarlegar upplýsingar um tekju- og 
skuldastöðu umsækjanda. 

Umboðsmaður skuldara hefur átt í afar 
góðu samstarfi við ríkisskattstjóra við að 
fá rafrænan aðgang að upplýsingum eins 
og skattframtölum og aðgang að stað-
greiðsluskrá. Þetta er mikilvægt bæði til að 
stuðla að rafrænni stjórnsýslu, en einnig 
til að flýta vinnslu mála og auðvelda 
umsóknarferlið fyrir þá sem til embættis-
ins leita. Með þessum beina aðgangi þurfa 
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Ég tel mjög mikilvægt að 
skuldarar standi við gerða 
greiðsluaðlögunarsamn-
inga og að þeir geti fengið 

að breyta samningunum ef 
aðstæður þeirra breytast. 
Því mun ég leggja áherslu 

á að vel verði fylgst með því 
hvort skuldarar standi við 

gerða samninga



umsækjendur ekki að fara á marga staði 
til að afla gagna til að geta leitað aðstoðar 
umboðsmanns skuldara. 

Til að meta skuldastöðu einstaklinga 
og heimila þarf góða yfirsýn yfir tekjur, 
skuldir og eignir. Allt þetta kemur fram 
á skattframtölum og mat starfsmanna 
á ráðgjöf eða við að veita heimild til 
greiðsluaðlögunar byggir meðal annars 
á þeim upplýsingum sem skattframtölin 
veita. Því er gerð sú krafa að fólk hafi 
skilað inn skattframtölum og því miður 
hefur þurft að synja fólki um heimild til 
greiðsluaðlögunar vegna þess að því hefur 
ekki verið sinnt. 

Algengt er að fólk hafi misst yfirsýn 
yfir fjármál sín. Eitt af því sem fólki er 
leiðbeint með, til að ná þessari yfirsýn, er 
skil á skattframtölum. Við finnum fyrir 
mikilli vanþekkingu á skattamálefnum, 
t.d. varðandi ívilnun svo sem vegna 
menntunar barna o.fl.

Hvernig hefur samvinna við 
fjármálafyrirtæki við úrlausn á 
málum skuldara gengið? 
Kröfuhafar sem embættið þarf að eiga 
samvinnu við eru ekki einungis fjármála-
fyrirtæki, heldur einnig ríkið, sveitarfélög, 
Íbúðalánasjóður, lífeyrissjóðir og fjölmargir 

smærri kröfuhafar. Til að ná úrlausn í 
málum skuldara er mikilvægt að allir 
þessir aðilar séu samstíga í að leita lausna 
og líti til félagslegra þátta einstaklingsins. 
Í hreinskilni sagt hefur samvinnan ekki 
alltaf gengið þrautalaust fyrir sig. Það eru 
oft mörg álitaefni og sitt sýnist hverjum. 

Einnig er um nýtt embætti að ræða og 
nýja löggjöf sem ekki hefur fest sig í sessi. 
Það er því mikil vinna framundan. Finna 
þarf lausnir í mörgum erfiðum málum. 
Það verður að hafa í huga að greiðsluað-
lögun einstaklinga, sem hefur verið 
okkar stærsta verkefni, gengur út á að ná 
frjálsum samningum milli skuldara og 
kröfuhafa með milligöngu umboðsmanns 
skuldara. Hagsmunir skuldara og kröfuhafa 
eru ólíkir en markmiðið er að báðir aðilar 

gangi sáttir frá borði þó svo sé ekki í öllum 
tilvikum. Samningar um greiðsluaðlögun 
verða einnig að vera raunhæfir þannig að 
skuldarar geti staðið við þá.

Það hefur verið ærið verkefni að kynna 
greiðsluaðlögunarúrræðið fyrir fjármála-
fyrirtækjum og öðrum kröfuhöfum. 

Það hefur ekki reynst unnt að leysa öll 
mál, en góður árangur hefur náðst með 
samningum. Tæplega 620 samningar um 
greiðsluaðlögun hafa náðst þar sem að 
meðaltali hefur verið samið um u.þ.b. 70% 
niðurfellingu samningsskulda. Allir samn-
ingar miða að sjálfsögðu að því að laga 
greiðslubyrði að greiðslugetu hvers og eins 
skuldara. Sumir fá allar samningsskuldir 
felldar niður, en aðrir fá felldan niður hluta 
skulda, allt eftir stöðu hvers og eins. 
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Húsnæði umboðsmanns skuldara er við Kringluna 1 sem áður hýsti Morgunblaðið og síðar Háskólann í Reykjavík.

3.3% íbúa Reykjaness hafa sótt um greiðsluaðlögun 
eða ráðgjöf, samanborið við 1,9% íbúa Reykjavíkur og 
0,9% íbúa Norðurlands. Lægsta hlutfallið er hins vegar 
á Vestfjörðum og Austurlandi, um 0,7% íbúa
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Fá skuldarar almennt betri 
niðurstöðu fyrir milligöngu 
umboðsmanns heldur en ef 
þeir leita sjálfir samninga við 
fjármálafyrirtæki?
Yfirleitt er betri kostur að aðilar nái 
samningum án greiðsluaðlögunar, sem 
er mjög tímafrekt og í raun kostnaðar-
samt úrræði. Sértæk skuldaaðlögun er 
einnig vægara úrræði en greiðsluaðlögun 
og ekki víst að þeir sem fá samning 
um greiðsluaðlögun kæmust í sértæka 
skuldaaðlögun. Það má segja að greiðslu-
aðlögun eigi að ná til þeirra sem eru í 
erfiðari stöðu eða með flóknari mál. Sér-
tæk skuldaaðlögun gerir t.d. ekki ráð fyrir 
að skuldarar séu atvinnulausir eða í námi 
eða hafa takmarkaða greiðslugetu. 

Það eru einnig margir, sem telja sig þurfa 
stuðning í samskiptum við fjármálastofn-
anir þrátt fyrir að geta sjálfir náð samningi 
við fjármálastofnun. Ráðgjafar embættis-
ins hafa aðstoðað fólk við að sækja um 
sértæka skuldaaðlögun ef það er mat 
ráðgjafanna að það úrræði henti betur en 
greiðsluaðlögun. Það er því erfitt að segja 
til um hvort niðurstöður fyrir milligöngu 
umboðsmanns skuldara séu betri fyrir 
skuldara, en það er alltaf stefnt að bestu 
mögulegu niðurstöðu fyrir þá sem hingað 
leita með þeim úrræðum sem eru í boði. 
Hvort sem fólk leitar til umboðsmanns 
skuldara eða til fjármálastofnunar sinnar er 
mikilvægt að það leiti sem fyrst aðstoðar. 
Því fyrr sem það er gert, því auðveldara er 
að finna lausn á vandanum. 

Hvernig er unnt að meta 
árangur af starfi umboðsmanns 
skuldara? 
Þrátt fyrir að erfitt sé að setja mæli-
kvarða á þennan málaflokk tel ég að 
árangur af starfinu hafi verið mjög 
góður. Hingað til hefur mælieiningin 
verið fjöldi mála, en því má ekki gleyma 
að málin eru mjög mismunandi, bæði 
hvað varðar flækjustig en einnig stöðu 
einstaklinga. Einn mælikvarðinn á 
árangur er hlutfall samninga. 

Nú þegar mikið álag hefur verið 
vegna greiðsluvanda, hvernig 
hefur þá gengið að sinna alhliða 
ráðgjöf og fræðslu um fjármál 
heimilanna? 
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Það eru a.m.k. til tvær rannsóknir sem 
sýna að fjármálalæsi Íslendinga er fremur 
slæmt. Ég hef mikinn áhuga á fjármála-
fræðslu og tel mjög mikilvægt að efla 
hana, meðal annars í skólum landsins. 

Mikið er leitað eftir fræðslu, sér-
staklega um skuldaúrræði en einnig 
almennri fræðslu um fjármál heimilanna. 
Embættið hefur m.a. verið í samstarfi við 
Hjálparstofnun kirkjunnar, Rauða kross-
inn og félagsþjónustuna við að veita slíka 
fræðslu. Einnig hafa skólar og vinnu-
staðir verið heimsóttir þegar eftir því 
hefur verið óskað. Ég tel mjög mikilvægt 
að efla þennan þátt þegar um hægist í 
starfseminni til að fyrirbyggja að fólk 
lendi í greiðsluerfiðleikum. 

Hvernig nýtast vaxtabætur og 
sérstök vaxtaniðurgreiðsla hjá 
umbjóðendum þínum?
Vaxtabætur og sérstök vaxtaniðurgreiðsla, 
eins og aðrar bætur og greiðslur, eru að 
meðaltali um 5% ráðstöfunartekna þeirra 
sem leita til embættisins. Þessir fjármunir 
skipta því mjög miklu máli fyrir einstak-
linga og fjölskyldur í greiðsluerfiðleikum 
og geta oft skipt sköpum um hvort fólk 
hafi næga greiðslugetu til að halda heim-
ilum sínum. 

Rúmlega helmingur þeirra sem leitar 
til okkar eru hjón með börn og einstæðar 
mæður. Við sjáum oft barnafjölskyldur 
í miklum vandræðum. Ég tel því einnig 
mikilvægt að styðja við barnafjölskyldur, 
t.d. með barnabótum og eflingu þess kerfis 
enn frekar. Börnin eiga og mega ekki líða 
fyrir kreppuna.

Eru mörg dæmi þess að 
einstaklingar hafi yfirskuldsett 
sig á árunum 2005 – 2008?  
Breytti hrunið miklu hjá þessu 
fólki?
Það er er alltaf einhver hópur sem á í fjár-
hagserfiðleikum, sama hvernig árferðið 
er. Hrunið hafði mikil áhrif, sérstaklega 
á þá sem skuldsettu sig á árunum 2005-
2008. Frá 2008 hafa lánin hækkað, sem og 
atvinnuleysið, og kaupmáttur er minni. 
Þarna eru margir þættir sem vinna saman 
að því að gera fólki erfitt að ná endum 
saman. Það er erfitt að meta í öllum til-
fellum hverjir hefðu lent í vanda, burtséð 
frá hruni, því fólk skuldsetti sig að jafnaði 
miðað við þær tekjur og þá greiðslugetu 
sem það hafði fyrir hrun. 

Þá má ekki gleyma því að í góðærinu 
voru hér óábyrgar lánveitingar og ein-
staklingum lánað án þess að þeir hefðu 

getu til þess að endurgreiða lánin. Það er 
mikilvægt að fjármálastofnanir taki á sig 
ábyrgð vegna þess, m.a. með niðurfærslu 
skulda sem er mikilvæg og oft nauðsynleg 
til að fólk komist upp úr skuldafeninu og 
geti farið að byggja upp til framtíðar. 

Ég tel einnig mikilvægt að við lærum 
af öðrum löndum, en vandamálin eru þau 
sömu annars staðar í Evrópu og í sumum 
tilvikum er búið að finna lausnir. Lönd eins 
og Grikkland, Bosnía-Herzegovina og Pól-
land eiga í svipuðum vandamálum og við 
og hafa líkar innbyrðis lausnir á málum. 

Mér finnst gaman að vinna með fólki 
og að geta rétt hjálparhönd. Reynsla 
mín af fyrri störfum hefur reynst mér 
vel í starfi og ekki síst reynslan frá 
félagsþjónustunni. Þegar ég tók við 
starfi umboðsmanns skuldara gerði ég 
mér grein fyrir að þetta væri krefjandi 
og anna samt starf. Einnig að það yrði 
umdeilt og ekki endilega fallið til vin-
sælda þar sem margvíslegir hagsmunir 
eru í húfi. Þetta hefur verið mjög lær-
dómsríkt, gefandi og fjölbreytt verkefni.  

Embætti umboðsmanns skuldara er 
nýmæli í íslensku samfélagi. Ég hef lagt 
mig alla fram svo vel megi takast til. Emb-
ættið er komið til að vera, en líklega og 
vonandi í smærri mynd en nú. Embættið 
sinnir mjög mikilvægu samfélagslegu 
verkefni. Þetta er mikilvæg stofnun fyrir 
einstaklinga í greiðsluvanda sem leitað 
geta á einn stað og fengið þar ókeypis ráð-
gjöf og upplýsingar um úrræði sem eru 
sniðin að vandamálum þeirra. Þá hefur 
myndast hér sérþekking á málefnum 
skuldara og úrræðum í þeirra þágu. Ég 
horfi bjartsýn til framtíðar og bind miklar 
vonir við að embættið muni skipa mikil-
vægan sess í íslensku þjóðfélagi öllum til 
heilla. 

Vaxtabætur og sérstök vaxtaniður-
greiðsla, eins og aðrar bætur og 
greiðslur, eru að meðaltali um 5% 
ráðstöfunartekna þeirra sem leita til 
embættisins. Þessir fjármunir skipta 
því mjög miklu máli fyrir einstaklinga 
og fjölskyldur í greiðsluerfiðleikum



Í XI. kafla laga um tekjuskatt er að finna 
ákvæði sem fjalla um skattyfirvöld. Í 101. 
gr. laganna kemur fram að ríkisskatt-
stjóri skuli hafa með höndum álagningu 
opinberra gjalda samkvæmt lögunum og 
álagningu annarra skatta og gjalda sem 
honum er samkvæmt lögum falin fram-
kvæmd á. Þá kemur fram að í þessu skyni, 
þ.e. vegna álagningar opinberra gjalda, 
skuli ríkisskattstjóri setja sér framkvæmdar- 
og starfsreglur ásamt leiðbeiningum og 
verklagsreglum. Ennfremur kemur fram að 
ríkisskattstjóri skuli birta reglur og ákvarð-
anir sem hann metur að hafi þýðingu fyrir 
skattaðila. Samkvæmt þessu ber ríkisskatt-
stjóra að veita skattaðilum leiðbeiningar, 
stuðla að því að þeir telji fram á réttan hátt 
og að þar með verði álagning opinberra 
gjalda sem réttust. 

Í 7. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 kemur 
fram að stjórnvald skuli veita þeim sem 
til þess leita nauðsynlega aðstoð og 
leiðbeiningar varðandi þau mál er snerta 
starfssvið þess. Ákvæði þetta er víðtækara 
en það sem fram kemur í tekjuskatts-
lögunum því það kveður á um skyldu 
stjórnvalds til að veita leiðbeiningar um 
mál sem snerta starfssvið þess. Í bók Páls 
Hreinssonar „Stjórnsýslulögin skýringarrit“, 
sem út kom 1994, kemur fram að í þess-
ari leiðbeiningarskyldu felist ekki skylda 
til að veita umfangsmikla og sérfræðilega 
ráðgjöf. 

Þá ber að nefna að í lögum nr. 91/1998, 
um bindandi álit í skattamálum, var 
komið á kerfi þar sem einstakir gjald-
endur geta fyrirfram og gegn gjaldi óskað 
eftir áliti ríkisskattstjóra um skattalegar 
afleiðingar ráðstafana sem viðkomandi 
hefur í huga. Skilyrði fyrir því að ríkis-
skattstjóri gefi bindandi álit eru m.a. þau 
að álitaefnið verður að varða skattalega 
hagsmuni þess sem óskar eftir álitinu, 
hagsmunirnir verða að vera verulegir og 
í athugasemdum með frumvarpi því er 
varð að lögum nr. 91/1998 kemur fram að 
úrræði þetta muni nýtast best þegar um 
er að ræða túlkun á flóknum eða óljósum 
laga- og reglugerðarákvæðum. 

Af framangreindu er ljóst að á ríkis-
skattstjóra hvílir rík skylda til að veita 
leiðbeiningar og svara þeim fyrirspurnum 
sem að honum er beint. Ekki er þó hægt 
að krefjast þess, eins og fyrr segir, að 
ríkisskattstjóri veiti umfangsmikla og sér-
fræðilega ráðgjöf. Oft getur verið erfitt 
að draga mörkin og greina á milli þess 
hvenær ríkisskattstjóra er skylt að leysa 
úr þeim álitaefnum sem borin eru fram 
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Leiðbeiningarskylda 
ríkisskattstjóra

Guðrún Jenný Jónsdóttir  
er lögfræðingur að mennt og 

hefur unnið við skattframkvæmd 
í 12 ár. Hún hefur starfað hjá 

ríkisskattstjóra síðastliðinn áratug 
en starfaði áður á skattstofu 

Reykjanesumdæmis. Hún er nú 
sviðsstjóri alþjóðasamskipta 

 hjá ríkisskattstjóra.

Ríkisskattstjóri tekur árlega á móti fjöldanum öllum af fyrirspurnum sem eru eins ólíkar og 
þær eru margar. Flestar fyrirspurnir berast í framtalsfrestinum þegar skattaðilar eru fylla út, 

fara yfir og skila skattframtölum til ríkisskattstjóra. Þær fyrirspurnir lúta flestar að því hvernig 
gera eigi grein fyrir tilteknum atriðum á skattframtali. Á öðrum tímum ársins eru fyrirspurnir 
oft meira almenns eðlis og oft berast bréf og tölvupóstar þar sem ríkisskattstjóri er beðinn 
um að svara hvaða skattalegu afleiðingar það hafi ef skattaðili geri tiltekna hluti eða hvað  

sé hagstæðast skattalega séð að gera við tilteknar aðstæður. 



og hvenær um sérhæfða skattaráðgjöf 
væri að ræða. Í einhverjum tilvikum 
eru málsatvik þau sem fylgja skattalegu 
álitaefnunum svo rýr að ríkisskattstjóri 
hefur ekki séð sér fært að leysa úr sumum 
fyrirspurnum sem berast, og á þeim for-
sendum vísað þeim frá. 

Nýlega fékk ríkisskattstjóri bréf frá 
umboðsmanni Alþingis þar sem viðskipta-
vinur ríkisskattstjóra hafði kvartað yfir 
ófullnægjandi svörum við fyrirspurn sem 
hann hafði sent embættinu. Umboðs-
maður Alþingis mat svör og skýringar 
ríkisskattstjóra vegna umræddrar kvört-
unar fullnægjandi og tók þá ákvörðun að 
aðhafast ekki frekar í málinu. Málið snerist 
um það hvort ríkisskattstjóri hefði veitt 
fullnægjandi svör við fyrirspurn kvartanda 
í samræmi við óskráðar kröfur og megin-
reglur um leiðbeiningarskyldu stjórnvalds. 

Málavextir eru þeir að ríkisskattstjóri 
fékk sendar samtals fjórar fyrirspurnir í 
gegnum vefinn skattur.is frá umræddum 
fyrirspyrjanda sem allar lutu að mögu-
leikum hans á því að draga greidda 
húsaleigu frá fengnum húsaleigutekjum, 
sbr. 3. mgr. 30. gr. tekjuskattslaga. Fyrir-
spurnunum var öllum svarað sama dag og 
þær bárust ríkisskattstjóra. Í síðustu fyrir-
spurninni setti fyrirspyrjandi fram fjögur 
mismunandi dæmi og óskaði eftir að ríkis-
skattstjóri benti á þau atriði sem gætu haft 
áhrif á mat á framangreindum frádrætti. 
Þeirri fyrirspurn svaraði ríkisskattstjóri með 
eftirfarandi hætti:

„Ekki er heimilaður frádráttur á móti 
leigutekjum og því eru brúttótekjur skatt-
lagðar. Undantekning er þó hafi maður 
leigugjöld vegna íbúðarhúsnæðis til eigin 
nota en þá er heimilt að draga þau frá 
leigutekjum ef þær eru af íbúðarhúsnæði 
sem ætlað er til eigin nota en er tíma-
bundið í útleigu. Vegna þess að álagning 
fjármagnstekjuskatts er alfarið eftirá, er 
sótt um frádrátt á framtali hvers árs og er 
hvert tilfelli metið hverju sinni.“

Sætti fyrirspyrjandi sig ekki við þessi svör 
ríkisskattstjóra og kvartaði yfir þeim til 
umboðsmanns Alþingis sem óskaði eftir að 
ríkisskattstjóri tæki afstöðu til þess hvort 
framangreint svar væri í samræmi við 
kröfur óskráðrar meginreglu um leiðbein-
ingarskyldu stjórnvalds, m.a. með tilliti til 

þess að hvorki væri vísað til laga- og/eða 
reglugerðarákvæða, né gerð grein fyrir því 
hvaða þættir hefðu áhrif á það mat sem 
um var spurt. 

Umboðsmaður Alþingis rakti í bréfi 
sínu til kvörtunaraðila allítarlega þau 
sjónarmið sem ríkisskattstjóri hafði uppi. 

Að fengnum skýringum ríkisskattstjóra 
tók umboðsmaður þá ákvörðun að aðhafast 
ekki frekar vegna umræddrar kvörtunar.  
Í ákvörðuninni kemur fram að það fari 
eftir atvikum hversu ítarlegar leiðbeiningar 
stjórnvaldi beri að veita og að leiðbeiningar-
skyldan nái til birtra réttarheimilda sem og 
venjubundinnar stjórnsýsluframkvæmdar. 
Ennfremur kemur fram hjá umboðsmanni 
að hin óskráða meginregla stjórnsýslu-
réttarins um leiðbeiningarskyldu gangi 
ekki lengra en 1. mgr. 7. gr. stjórnsýslulaga 
nr. 37/1993 kveður á um að því leyti að 
leiðbeiningarskyldan takmarkist við nauð-
synlegar leiðbeiningar en ekki skyldu til að 
veita umfangsmikla og sérfræðilega ráðgjöf. 

Umboðsmaður vísaði til þess að horfa 
yrði til allra samskipta fyrirspyrjanda og 
ríkisskattstjóra vegna þessa tiltekna máls 
og þegar litið væri til fyrirliggjandi gagna 
um þau samskipti væri ríkisskattstjóra, 
sem hefði meðal annars það hlutverk að 
hafa eftirlit með skattskilum einstaklinga, 
ekki skylt að taka „fyrirfram efnislega 
afstöðu á grundvelli fyrirspurnar til þess 
hvort tiltekin atvik samrýmist gildandi 
lögum eður ei“, eins og var í tilviki 
fyrirspyrjanda. 
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Oft getur verið erfitt að 
draga mörkin og greina 

á milli þess hvenær 
ríkisskattstjóra er skylt að 
leysa úr þeim álitaefnum 

sem borin eru fram og 
hvenær um sérhæfða 

skattaráðgjöf væri  
að ræða

Úr afgreiðslu ríkisskattstjóra á Laugavegi 166.
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Veflykill RSK og rafræn 
stjórnsýsla á Íslandi
Rafræn stjórnsýsla hefur verið áherslu-
atriði hjá hinu opinbera síðan á síðasta 
áratug síðustu aldar og árangurinn sem 
náðst hefur á því sviði má að miklu leyti 
þakka tilkomu veflykilsins. Ríkisskatt-
stjóri og fleiri stofnanir nota lykilinn auk 
þess sem einnig er unnt að nota rafræn 
skilríki. 

Hverjir eru notendur  
veflykils RSK?
Allir Íslendingar fá úthlutað veflykli 
þegar þeir verða skattskyldir eða 16 ára. 
Ríkisskattstjóri úthlutar lyklinum og 
hann fæst afhentur í einkabanka við-
komandi aðila eða er sendur í pósti. Það 
er væntanlega einfaldleiki úthlutunar-
innar og afhendingarmátans sem hefur 
gert lykil inn svo vinsælan. Ýmsir aðrir 

notendur hafa með samþykki ríkisskatt-
stjóra hagnýtt sér lykilinn og þannig 
hefur orðið til öflugur auðkennislykill. 
Upphaflega var veflykillinn hugsaður 
fyrir samskipti við RSK og rafræn fram-
talsskil. Að telja fram er ekki lengur 
allsherjar höfuðverkur heldur einföld 
aðgerð og lítt tímafrek. Framtalsskil eru 
mjög gott dæmi um árangursríka rafræna 
stjórnsýslu þar sem borgarinn getur gert 

Rafrænt framtal og notkun 
veflykils RSK hefur fest sig í 

sessi hjá okkur Íslendingum. 
Veflykill RSK var fyrst innleiddur 

árið 1999 og hefur notkun 
hans farið sívaxandi. Stundum 

er sagt að lykillinn sé orðinn 
auðkennislykill þjóðarinnar. 

Dr. Jón Þór Þórhallsson
starfar sem ráðgjafi RSK í tæknimálum.  
Hann var áður forstjóri Skýrr um árabil.

Veflykill RSK
Auðkennislykill þjóðarinnar?

Innskráning

050505-0559

• • • • •

Kennitala

Veflykill

Týndur veflykill
Innskráning

Innskráning

Staðgreiðsla - Virðisaukaskattur

Launamiðar - Ársreikningar

Innskráning með 

rafrænum skilríkjum
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sem mest sjálfur og það jafnvel heiman 
frá sér eða hvar sem hann er staddur. 
Fyrir þetta þjónustufyrirkomulag hefur 
RSK uppskorið jákvætt viðhorf fram-
teljenda og eins ásókn annarra stofnana í 
að nota þennan sama lykil. 

Hverjir eru utanveltu  
án veflykils RSK?
Vissir aðilar eru þó utan notendahóps RSK 
lykilsins enda fá aðeins þeir sem eru orðnir 
16 ára, og þurfa því að telja fram, úthlutað 
lykli. Hvað með börn og unglinga? Gætu 
þeir nýtt sér veflykil sem gilti áfram eftir að 
viðkomandi hefur náð 16 ára aldri? Þetta 
þarf vissulega að skoða nánar. 

 Lykillinn var upphaflega ætlaður  
fyrir notkun hjá ríkisskattstjóra, einkum 
við framtalsskil. Aðrir aðilar hafa þó 
seilst til þess að nota lykillinn sem hefur 
aukið mikilvægi hans sem auðkenni fyrir 
Íslendinga. 
Ýmis fyrirtæki vilja láta viðskiptavini 
sína auðkenna sig áður en þeir fá aðgang 
að þeirri tilteknu þjónustu sem í boði er. 
Það er hagur viðskiptavinanna að geta 
notað einn og sama lykilinn án tillits til 

Aðallykill/Áritunarlykill

Brey�ur aðalveflykill/Varanlegur
veflykill

Skilalykill fagaðila

VSK lykill

Staðgreiðslulykill

Master lykill/Varanlegur lykill
með VSK- og staðgreiðsluré�ndum

Rafræn skilríki

Fjöldi innskráninga á skattur.is frá áramótum til 21. maí 2012

 Aðferð Fjöldi Hlutfall

 Aðallykill/Áritunarlykill 28.026 4,42%
 Breyttur aðalveflykill/Varanlegur veflykill 365.740 57,64%
 Skilalykill fagaðila 73.407 11,57%
 VSK lykill 38.958 6,14%
 Staðgreiðslulykill 63.042 9,93%
 Master lykill/Varanlegur lykill með VSK- og staðgreiðsluréttindum 61.212 9,65%
 Rafræn skilríki 4.185 0,66%

 Samtals 634.570 100,00%

Hugbúnaðarhópur tæknisviðs RSK annast viðhald á veflykli RSK og hefur umsjón með tæknilegri útfærslu. Frá vinstri: Friðjón Bjarnason, Ævar Ísberg, 
Einar Valur Kristinsson, Halldór Eiríksson og Steinunn Jónasdóttir.



þess um hvaða þjónustu er að ræða. Þeir 
viðskiptavinir sem eru orðnir 16 ára eru 
þegar með lykil fyrir RSK. Er ástæða til 
annars en að þeir geti notað sama lykil-
inn? Þetta mál er einnig vel þess virði að 
það sé skoðað nánar. 

Hvað með rafrænu skilríkin?
Eins og fram kom hér að framan er 
það trúlega einfaldleikinn sem hefur 
ráðið sívaxandi vinsældum veflykils 
RSK. Hvað með rafrænu skilríkin sem 
oft hefur verið rætt um en lítið bólar 
á? Rafrænu skilríkin, t.d. debetkort, eru 
komin í notkun og RSK leyfir notkun 
þeirra samhliða veflykli RSK. En rafrænu 
skilríkin eiga enn langt í land með að 
ná sambærilegri útbreiðslu og veflykill-
inn. Notkun rafrænna skilríkja er aðeins 
lítil miðað við notkun veflykilsins. 

Hvað veldur þessu? Hér kemur aftur til 
einfaldleikinn sem og kostnaður. Það 
er ekki nóg að fá sér debetkort heldur 
þurfa notendur rafrænna skilríkja líka 
að fjárfesta í kortalesurum og viðeigandi 
hugbúnaði. Þetta stendur í mörgum, 
bæði fjárfestingin og einnig umstangið 
við kortalesarann og hugbúnaðinn sem 
honum fylgir. Þá hafa tæknilegir erfið-
leikar gert vart við sig við uppfærslur. 
Þarna er gamli góði veflykill RSK harður 
keppinautur. Engu að síður munu raf-
rænu skilríkin vinna á smátt og smátt. 
Framtíðarkynslóðir af tölvum munu 
hafa innbyggðan kortalesara en þessi 
tæknikynslóðaskipti munu taka nokkur 
ár eða meira, trúlega áratug. Á meðan 
verður notast við veflykil RSK. Hann er í 
dag eini lykillinn í notkun sem kalla má 
auðkennislykil þjóðarinnar. 

Hver á að hafa umsjón með 
auðkennislykli þjóðarinnar?
Hér vaknar sú spurning hvort það sé 
hlutverk RSK að gefa út og viðhalda 
auðkennislykli þjóðarinnar? RSK hefur 
unnið brautryðjendastarf á þessu sviði 
og á heiður skilið fyrir það. Rekstur 
veflykilsins er kostnaðarsamur auk 
stofnkostnaðar á sínum tíma. Væri eðli-
legra að aðrir aðilar, t.d. einkafyrirtæki, 
önnuðust útgáfu og viðhald lyklanna og 
RSK gæti þá einbeitt sér að sínu megin 
hlutverki sem er að skattskil almennings 
og fyrirtækja séu rétt og í samræmi við 
lögbundnar skyldur? 

Starfsmenn þjónustuvers á Laugavegi 166  
hafa umsjón með útgáfu veflykla.  

Talið frá vinstri: Trausti Bergur Traustason, 
Auður Steinberg Allansdóttir, Jónas Magnússon, 

Eyrún Pedro Pálsdóttir (situr), María Björk 
Traustadóttir og Halldór Logi Logason.
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Framtalsskil eru mjög gott 
dæmi um árangursríka rafræna 

stjórnsýslu þar sem borgarinn 
getur gert sem mest sjálfur og 

það jafnvel heiman frá sér eða 
hvar sem hann er staddur. Fyrir 

þetta þjónustufyrirkomulag 
hefur RSK uppskorið jákvætt 
viðhorf framteljenda og eins 

ásókn annarra stofnana í að 
nota þennan sama lykil 
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Ómar Ingólfsson var yfirmaður 
tæknideildar RSK þegar rafræn 
framtöl voru tekin upp á árinu 

1999 og átti stærsta þáttinn að 
hrinda því verki úr vör.  

Það ár var einnig hafist handa 
um að þróa veflykill RSK.



Af hálfu embættis RSK hefur ekki verið 
farið í samræmt formlegt eftirlitsátak vegna 
virðisaukaskattsskila. Með sameiningu 
skattyfirvalda varð slíkt átak mögulegt. 
Var tekin ákvörðun um að á vormánuðum 
2012 yrði farið í átak sem stæði út árið og 
hugsanlega lengur. Var vinnuhópur skip-
aður af því tilefni sem hafði það hlutverk 
að móta tillögur um áherslur í þessu átaki. 
Ennfremur var ákveðið að hluti af þeirri 
vinnu sem þarna færi fram yrði nýttur til 
að móta ný vinnubrögð í tengslum við 
framtíðarskipulag og áherslur í eftirliti með 
skilum á virðisaukaskatti.

Stærðargráða 
virðisaukaskattskerfisins
Stærð virðisaukaskattskerfisins er í raun 
mun meiri en maður gerir sér í hugarlund. 
Mikið er um nýskráningar, afskráningar og 
leiðréttingar til viðbótar við öll venjuleg 
skil. Hér eru nokkur dæmi um umfang 
kerfisins á ári: 

•	 Hátt	í	155.000	virðisaukaskattsskýrslur.
•	 Um	26.000	inneignarskýrslur,	sem	fela	í	

sér beina útgreiðslu fjármuna.
•	 Um	3.500-	4.000	áætlaðir	aðilar	en	

þeim fer fækkandi.
•	 Velta	í	kerfinu	er	tæplega	3.000	

milljarðar. 
- Þar af 1.300 milljarðar  

í skattskylda veltu.

- Þar af 1.150 milljarðar sem er 
undanþegin velta.

- Þar af 520 milljarðar í 7% skattþrepi.
•	 Útskattur	er	376	milljarðar,	þar	af	um	

10 milljarðar vegna áætlana.
•	 Innskattur	er	um	362	milljarðar.
•	 Veltan	í	gegnum	þetta	kerfi	er	því	hátt	í	

áttföld fjárlög íslenska ríkisins á ári.
Af framansögðu má sjá að ein lítil skekkja 
í prósentum talið hefur mikil áhrif á nettó 
streymi fjármagns inn eða út úr kerfinu. 
Því er afar mikilvægt að til staðar sé 
skilvirkt eftirlitskerfi sem tryggi að virðis-
aukaskattskerfið grundvallist á réttum 
skilum og gögnum sem eru í samræmi við 
lög og reglur.

Flokkar undanskota
Hvað varðar möguleg svik í virðisauka-
skattskerfinu er svo sem ekkert nýtt undir 
sólinni en ljóst að menn leita alltaf nýrra 
leiða til undanskota sem minni líkur eru 
á að komist upp um. Ennfremur getur 
almenn fjárhagsstaða hagkerfisins haft sitt 
að segja um tilhneigingu rekstraraðila til 
að viðhafa slíka háttsemi. Hér á eftir eru 
tilgreind nokkur dæmi um þekkt undan-
skot á virðisaukaskatti. 

Svört sala
Eðli þessara undanskota segir sig sjálft, 
bæði hvað varðar form vinnu og vöru-
sölu. Þarna er snertiflötur við svört laun og 
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Átak í
virðisaukaskatti

Virðisaukaskattskerfið sem við búum við í dag er ein af grunnstoðum 
velferðarkerfis okkar.  Misnotkun og eða svik sem stunduð eru innan 

þessa kerfis skerðir hag okkar sem þjóðar.  Gæði kerfisins eru ekki bara á 
ábyrgð skattyfirvalda.  Tökum saman höndum og höfum upp á aðilum  

í kerfinu sem ekki vilja umgangast það af tilhlýðilegri virðingu.

Sigurður Jensson  
er viðskiptafræðingur að mennt 

og hefur starfað hjá ríkisskattstjóra 
frá árinu 2010. Hann starfaði áður 
í sjö ár hjá skattrannsóknarstjóra 

og hefur einnig starfað við 
fjármálastjórnun og bókhald.



neðanjarðarhagkerfið sem hefur um nokkra 
hríð verið raunveruleiki í íslensku samfélagi.

Áætlaðir aðilar
Um er að ræða fólk sem og fyrirtæki 
sem selja þjónustu og vöru en skila ekki 
virðisaukaskattsskýrslum og þar af leiðandi 
kemur aldrei neinn virðisaukaskattur 
til greiðslu í ríkissjóð á grundvelli slíkra 
skýrslna. Fjárhæð áætlana skekkir líka 
raunstöðu ríkissjóðs af tekjum af virðis-
aukaskatti. Í þessum hópi eru líka aðilar 
sem eru sokknir svo djúpt á grundvelli 
áætlana að þeir selja reikninga til aðila sem 
síðan nýta þá í rekstri sínum til að greiða 
svört laun til sín og annarra, og eyða út 
hugsanlegum skattgreiðslum af hagnaði 
jafnframt því að greiða lægri virðisauka-
skatt en ella. 

Falsaðir reikningar
Mörg dæmi eru um það að í bókhaldi 
félaga eru reikningar notaðir frá félögum 
sem ekki eru í raunverulegri starfsemi 
en eru með opið VSK númer. Reynslan 
hefur sýnt að þetta eru oft háar fjár-
hæðir sem um ræðir þegar slík háttsemi 
er viðhöfð. 

Óheimilar innskattsfærslur 
Þá er rétt að nefna félög sem innskatta 
lögmæta reikninga sem þeim er óheimilt að 
nýta virðisaukaskatt af. Þetta er í grunninn 
vel þekkt háttsemi sem hefur viðgengist 
um árabil. Sem dæmi er hægt að flokka hér 
undir misbrest á að gera grein fyrir virðis-
aukaskattskvöðum vegna frjálsrar skráningar 
sem eiga það til að hverfa þegar eign er seld 
áfram. 

Í þessum pistli verður ekki farið í að meta 
nákvæma fjárhæð undanskota í kerfinu 
í dag, en lögð áhersla á að þeir sem bera 
ábyrgð gagnvart þessu kerfi eru með form-
legum hætti innheimtumenn ríkissjóðs og 
þeim ber sem slíkum skylda til að haga hátt-
semi sinni í samræmi við lög og reglur.

Ný hugsun
Þannig háttar að í upplýsingakerfum ríkis-
skattstjóra er aragrúi af margvíslegum 
upplýsingum sem einar og sér segja 
kannski ekki mikla sögu en sé þeim raðað 
í samhengi geta þær verið afar upplýsandi 
og hjálpað skattyfirvöldum að vinna úr 
þessu stóra mengi sem um ræðir. 

Með áhættugreiningu út frá fjárhæðum 
inneignarskýrslna, tíðni lágra greiðslu-
skýrslna og óeðlilegra skila má skoða og 

greina mun hraðar aðila sem þarfnast 
frekari skoðunar en fram til þessa hefur 
verið gert. Fyrirhugað er að í átakinu 
verði þessari aðferðafræði beitt þannig að 
heildar menginu verði raðað upp á vél-
rænan hátt á mun skemmri tíma en verið 
hefur áður. Ennfremur er stefnan að leggja 
hinu víðfræga „skattanefi“ sem nýtt hefur 
verið um árabil við skoðun í virðisauka-
skatti þannig að þeir listar sem skoðaðir 
verða byggi á hlutlægu mati. Síðan snýr 
hluti átaksins að þeim aðilum sem hafa 
verið afskráðir og er í raun óheimil hvers 
konar virðisaukaskattsskyld starfsemi. 
Hluti átaksins er ný nálgun gagnvart þeim 
hópi í þeim tilgangi að meta hvort mögu-
legt sé að bæta stöðu hans til frambúðar.

Átakið
Markmið
Þegar ákveða á hvar bera skal niður við 
skipulagningu átaks í virðisaukaskatti 
koma upp ýmis sjónarhorn því eins og lýst 
hefur verið hér að framan þá er virðisauka-
skattskerfið gríðarlega umfangsmikið og í 
mörg horn að líta. 

Ákveðið var að upphafspunktur 
átaksins yrði skoðun aðila sem fá með 
reglubundum hætti greiðslur úr ríkissjóði 
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á grundvelli inneignarskýrslna. Þannig 
háttar að á hverju ári fara á bilinu 
15-20.000 virðisaukaskattsskýrslur í 
gegnum kerfið sem fela í sér hreinar 
útgreiðslur úr ríkissjóði til rekstraraðila. 
Hægt er að segja að í raun séu allmargir 
rekstraraðilar reglubundnir áskrifendur að 
fjármunum úr ríkissjóði. Að þessu sögðu 
er ekki verið að gagnrýna þetta fyrir-
komulag á nokkurn hátt enda á það sér 
stoð í lögum, en sagan sýnir að fyrir hendi 
er ákveðin freisting fyrir þá sem fá slíkar 
endurgreiðslur. Það er heldur aldrei of oft 
sagt að sem betur fer heyrir það til undan-

tekninga að menn falli í þá freistni að 
misnota núverandi fyrirkomulag. Megin-
þorri rekstraraðila stendur sig vel og hefur 
sína hluti í lagi en því miður eru alltaf ein-
hver rotin epli innan um. 

Næsti hluti átaksins mun felast í skoðun 
rekstraraðila sem greiða viðvarandi lágan 
virðisauka, tímabil eftir tímabil, og háan 
innskatt. Slík skil vekja upp ákveðnar spurn-
ingar sem átakinu er ætlað að leita svara við. 

Verkefnaval átaksins er stöðugt til 
endurskoðunar og ef upp koma tilfelli eða 
atvinnugreinar sem sýna misræmi á milli 
ára eða tímabila þá er slíkt að sjálfsögðu 
tekið til athugunar.

Við undirbúning átaksins og mótun 
þess komu upp hugmyndir um að vinna 
einnig tilraunaverkefni gagnvart þeim 
aðilum sem hafa árum saman hlotið 
áætlun í virðisaukaskatti og hafa verið 
afskráðir og er þannig óheimilt að reka 
starfsemi. Snýr þetta að því að skoða 
hvort mögulegt sé að endurhæfa van-
skilamenn í skattkerfinu á grundvelli 
nýrrar hugsunar. Er þessi hluti átaksins 
enn í mótun og ekki liggur fyrir endanleg 
ákvörðun um framvindu hans. Hér á eftir 
verður gerð nánari grein fyrir hverjum 
þætti átaksins fyrir sig.

Inneignarskýrslur
Skoðun á inneignarskýrslum sem hafa 
borist sýnir að með ákveðinni tölulegri 
greiningarvinnu er hægt að afmarka 
hratt hæstu fjárhæðirnar sem koma til 
útgreiðslu. Niðurröðun á eldri tímabilum 
sýnir að það er tiltölulega lítill fjöldi af 
heildarskýrslum sem myndar allt að 90% 
af þeirri fjárhæð sem greidd er út. Enn-
fremur liggur fyrir að á milli tímabila eru 
þetta að stærstum hluta sömu aðilarnir 
sem óska eftir endurgreiðslu. 

Markmiðið með skipulögðum heim-
sóknum til viðkomandi aðila er í grunninn 
þrenns konar:

•	 Í	fyrsta	lagi	að	sannreyna	inn-
eignarskýrslu viðkomandi, þ.e. að þau 
bókhaldsgögn sem viðkomandi skýrsla 
byggir á séu í samræmi við lög og reglur.

•	 Í	öðru	lagi	að	með	fleiri	en	einni	heim-
sókn í þessi fyrirtæki megi gefa þeim 
fyrirtækjum sem skoðuð eru einkunn 
um áreiðanleika og þannig smátt og 
smátt minnka mengið sem raunveru-
lega þarfnast skoðunar. 

•	 Í	þriðja	lagi	að	öðlast	skilning	á	starf-
semi og rekstri viðkomandi rekstraraðila 
sem auðveldar alla frekari vinnu og 
skoðanir í framtíðinni.

Þessum aðgerðum er ætlað að tryggja 
að ekki renni greiðslur út úr ríkissjóði á 
grundvelli rangra/falsaðra bókhaldsgagna 
sem og að byggja upp traust gagnvart þeim 
fyrirtækjum sem hafa sína hluti í lagi. 

Skýrslur með lágum virðisauka
Raðað verður upp fyrirtækjum með sama 
hætti og gert er með inneignarskýrslur, þ.e. 
fyrirtækjum sem eru í 100% virðisauka-
skattsskyldri starfsemi, skila alltaf lágum 
virðisaukaskatti en eru með háan innskatt. 

Markmiðin með skoðun þessa flokks 
eru eftirfarandi:

•	 Í	fyrsta	lagi	að	sannreyna	innskatt	
þann sem tilgreindur er á viðkomandi 
skýrslu, þ.e. að þau bókhaldsgögn sem 
viðkomandi skýrsla byggir á séu í sam-
ræmi við lög og reglur.

•	 Í	öðru	lagi	að	öðlast	skilning	á	því	hvers	
vegna um sé að ræða viðvarandi lágan 
virðisaukaskatt hjá viðkomandi aðila.

•	 Í	þriðja	lagi	að	gefa	viðkomandi	fyrir-
tæki einkunn um áreiðanleika þannig 
að hægt sé að meta þörf á tíðni frekari 
heimsókna. 

Afurðin sem stefnt er að er sambærileg og 
varðandi inneignarskýrslurnar. Þegar um 
viðvarandi lágan virðisauka er að ræða 
hjá fyrirtæki, þá getur það jafnframt verið 
vísbending um að tekjur félagsins séu 
hugsanlega vanframtaldar. Í því samhengi 
mætti skoða hvort vísbendingar séu í 
efnahagsstærðum fyrirtækisins um duldar 
tekjur, sem og hvort innan þeirrar atvinnu-
greinar sem viðkomandi rekstraraðili 
tilheyri freistist menn meira til undanskota 
en í öðrum greinum.
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Afskráðir aðilar, endurskráning
Gert hefur verið átak til að fækka 
áætluðum rekstraraðilum úr virðisauka-
skattskerfinu. Ákveðinn hluti af þeim 
hópi eru einstaklingar sem hafa verið 
áætlaðir til margra ára og ekki skilað 
virðisaukaskatti né nokkrum sköttum af 
tekjum sínum. Nú ber svo við að þessir 
aðilar þurfa að uppfylla ströng laga-
skilyrði til að geta fengið aftur skráningu 
á virðisaukaskattsskrá. Hugmyndafræðin 
með þessu tilraunaverkefni, verði það að 
veruleika, er að velja í hópinn aðila sem 
hafa til margra ára ekki skilað neinum 
skattgögnum til hins opinbera. Þessum 
aðilum yrði gefinn kostur á endur-
skráningu gegn ströngum skilyrðum, s.s. 
mánaðarlegum skilum á virðisaukaskatti 
og staðgreiðslu opinberra gjalda. Þessum 
hópi væri þannig gefinn kostur á að ger-
ast ábyrgir skattþegnar á ný í samvinnu 
við skattyfirvöld. Hættan við það að þessi 
hópur fái ekki skráningu aftur, eins og 
staðreyndin er í dag, er að hann sökkvi 
dýpra niður í neðanjarðarhagkerfið og 
skapi kannski meiri vanda en raunin er 
nú. Segja má að þetta sé nokkurs konar 
meðferðarúrræði til handa þeim sem 
verst eru staddir í samskiptum sínum við 
skattyfirvöld. Gangi þetta verkefni vel, og 
niðurstaðan verði sú að aðilar sem ekki 
hafi til margra ára skilað neinu í ríkissjóð 
breyti hátterni sínu, eru líkur á að þetta 
úrtak verði stækkað og þá hugsanlega 
óskað eftir lagabreytingum til að fleiri 
geti nýtt sér þessa nýju tilhögun. 

Framvinda átaksins
Átak þetta, eins og það er lagt upp til 
að byrja með, byggist á góðri samvinnu 
við rekstraraðila sem í það veljast. Fram-
kvæmdin verður með þeim hætti að 
þegar úrtakið liggur fyrir verður haft 
samband við viðkomandi aðila og 
hann beðinn að hafa tiltæk viðeigandi 
bókhaldsgögn og hreyfingalista á fyrir-
fram ákveðnum tíma. Fulltrúar RSK mæta 
til fundar og fara yfir stærstu fjárhæðir 
og skoða önnur atriði sem skipta máli í 
þessu átaki. 

Ennfremur kynna starfsmenn skattyfir-
valda sér starfsemi rekstraraðilans og spyrja 
spurninga er varða tilefni skoðunarinnar. 
Sé allt með eðlilegum hætti þá er gefin 
heimild til útgreiðslu inneignarskýrslu. 

Komi upp athugasemdir mun það 
ráðast af eðli þeirra hvort viðkomandi 
rekstraraðila verði gefinn kostur á því að 
gera leiðréttingu á staðnum eða málinu 
vísað áfram og þá hugsanlega til víðtækari 
skoðunar. 

Þeir starfsmenn sem fara á staðinn 
munu hafa með sér nettengda fartölvu 
þannig að hægt sé að gera grunnskoðun 
á þeim fylgiskjölum sem mynda stærstu 
innskattsfjárhæðirnar.

Lokaorð
Hugmyndafræðin að baki þessu 
fyrirhugaða átaki er ekki að vera með 
íþyngjandi aðgerðir sem miði að því 
að rífa í sig bókhald og skattskil þeirra 
fyrirtækja sem tekin verða til skoðunar. 
Þvert á móti er því ætlað að efla tengsl 
fyrirtækja og skattyfirvalda í þessu 
landi og byggja þannig upp traust á 
milli aðila. Fjallað hefur verið um stærð 

virðisaukaskatts kerfisins hér að framan 
og á þeim tölum má sjá að ef við náum 
að bæta skil rekstrar aðila um nokkur 
prósent, eða náum að minnka óheimilar 
útgreiðslur, þá skilar það fljótt miklum 
fjárhæðum til samfélagsins. Langflestir 
eru, sem betur fer, með sína hluti í lagi 
en alltaf einhverjir sem þurfa að bæta 
sig. Smám saman myndast þekking á 
þeim fyrirtækjum sem til skoðunar verða 
sem auðveldar skattyfirvöldum að beina 
sjónum sínum að þeim aðilum sem þurfa 
að taka sig á. 

Síðan höfum við þá sem hafa misstigið 
sig en vilja rétta sinn hlut til framtíðar. 
Hluti átaksins er, sem fyrr segir, í formi 
tilraunar með þennan tiltekna hóp og 
miðar að því að honum verði gefinn 
kostur á að leiðrétta kúrsinn og gerast 
ábyrgir skattþegnar. 

Það liggur fyrir að ennþá eru til staðar 
í virðisaukaskattskerfinu aðilar sem virða 
ekki þær skyldur sem á þeim hvíla sem 
rekstraraðilum, og reyna að komast hjá 
því að skila sínu til samfélagsins. Með 
aukinni samvinnu atvinnulífsins og skatt-
yfirvalda og meira trausti á milli aðila er 
hægt að bæta virðisaukaskattsskil og í 
raun önnur skil til muna. Hluti af þessu 

átaki gengur út á að efla skilin. Taki 
atvinnulífið meðvitaða ákvörðun um 
að eiga ekki viðskipti við vanskilaaðila 
þá verður þessi barátta mun auðveldari, 
skattskilin betri og samkeppni heiðarlegri 
þannig að allir ganga jafnt til leiks. 

Átakið hófst nú á vormánuðum og 
með hækkandi sól munu rekstraraðilar 
í auknu mæli verða varir við starfsmenn 
RSK. Er það von RSK að vel verði tekið á 
móti þeim sem að átakinu koma og góð 
samvinna náist milli framkvæmdaraðila 
og þeirra sem í úrtaki lenda. 
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Í því átaki sem allir starfsmenn ríkisskattstjóra hafa verið 
þátttakendur, að gera fyrrum skattstofur og ríkisskattstjóra að 

einum vinnustað, samræma vinnubrögð, hagræða og einfalda, 
hefur mikið reynt á marga starfsmenn. 

S T J Ó R N U N

Starfsmannasamtöl

Miklar annir hafa verið og eru enn, jafnt 
hjá stjórnendum sem og öðrum starfs-
mönnum RSK, vegna sameiningarinnar 
í ársbyrjun 2010. Féllu því niður starfs-
mannasamtöl það ár. Allur gangur hafði 
líka verið á því hjá fyrirrennurum hinnar 
sameinuðu stofnunar, hvort formleg 
starfsmannasamtöl færu fram, og þá 
hversu ört.

Í mannauðsstefnu ríkisskattstjóra er 
meðal annars fjallað um starfsmanna-
samtöl. Þar segir: 

Tilgangur formlegra starfsmannasamtala 
er að ræða málefni hlutaðeigandi starfs-
manns á opinn og hreinskilinn hátt og fylgja 
eftir stefnu og markmiðum stofnunarinnar. 
Hlutaðeigandi starfsmaður og yfirmaður 
fara þar yfir störf og verkefni liðins árs, meta 
hvort unnt sé að bæta starfsárangur, líðan 
á vinnustað, markmið starfsmanns og aðra 
þætti tengda embættinu. Starfslýsing er 
einnig uppfærð ef á þarf að halda. Starfs-
mannasamtöl fara fram einu sinni á ári. 

Starfsmannasamtöl eru hugsuð sem 
regluleg og uppbyggileg samtöl á milli yfir-
manna og starfsmanna um allt það sem 
snýr að starfi þeirra og starfsumhverfi og 
til að skýra það sem kann að vera óskýrt. 
Þeim er ætlað að stuðla að betri sam-
skiptum stjórnenda og starfsmanna, ýta 
undir traust þeirra á milli og skapa tækifæri 
til að efla liðsheild á vinnustaðnum. 

Margir kostir eru við starfsmanna-
samtöl, bæði fyrir embættið sjálft og 
starfsmenn. Má sem dæmi nefna að 

starfsmenn fá þar skýra endurgjöf á 
frammistöðu sína í starfi og leiðsögn til 
að betri árangur náist. Þeir ættu einnig 
að öðlast aukinn skilning á væntingum 
stjórnenda til starfs þeirra. Þetta kemur 
vitaskuld ekki í stað daglegrar endurgjafar 
frá stjórnendum en er skýr farvegur. 

Samtölunum er ætlað að auka starfs-
ánægju, hvetja starfsmenn, gera þeim 
kleift að þróa hæfileika sína og að 
undirbúa þá undir framtíðarverkefni. 
Hugmyndum starfsmanna um stefnu og 
markmið embættisins er ávallt fagnað 
og er starfsmannasamtal vettvangur 
sem hægt er að nýta til að koma slíku á 
framfæri. 

Stjórnendur fá gott tækifæri í 
starfsmannasamtali til þess að beina 
starfsmönnum í þá átt sem æskilegust er. 
Því má líta á samtölin sem enn eitt gott 
verkfæri stjórnenda í starfi sínu. Ekki má 
vanmeta þann aukna skilning sem stjórn-
endur fá á þörfum starfsmanna og einnig 
má ætla að traust á milli starfsmanna og 
stjórnenda eflist.

Í samtölunum gefst kjörið tækifæri til 
að fara yfir starfsþróun starfsmanna og 
meta hvort þeir hafi þörf fyrir sérstaka 
þjálfun eða fræðslu til að sinna starfi sínu 
á sem bestan hátt. Einnig nýtast þau til 
upplýsingagjafar og samræmingar í starfs-
mannamálum embættisins. 

Í nóvember 2011 var öllum starfs-
mönnum ríkisskattstjóra boðið 
starfsmannasamtal. Eitt af því sem stefnt 
er að með starfsmannasamtölum er að 
yfirfara og uppfæra starfslýsingar.  

Inga Hanna 
Guðmundsdóttir  
er viðskiptafræðingur að 
mennt, sérhæfð í stjórnun 
og stefnumótun. Hún hefur 
verið starfsmannastjóri hjá 
ríkisskattstjóra frá vormánuðum 
2006.
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Inga Lára Hjaltadóttir, Guðlaug Guðjónsdóttir og Ágústa Þorbjörg Ólafsdóttir, starfsmenn á atvinnurekstrarsviði, á starfsmannafundi.

Í nýafstöðnum samtölum var miðað við 
að ef eldri starfslýsingar væru til fyrir 
starfsmenn væru þær uppfærðar en ella 
útbúnar nýjar. Með því móti var leitast 
við að samræma störf sem áður heyrðu 
undir ólíkar starfsstöðvar eða einingar. 
Starfslýsingar eiga ekki að vera mjög 
persónubundnar heldur vera með áherslu 
á störfin sem viðkomandi sinnir. Þær eru 
ekki tæmandi og er ávallt miðað við að 
önnur tilfallandi störf falli þar undir sem 
viðkomandi yfirmaður felur starfsmanni. 
Mikilvægt er í því sambandi að embætt-
inu er ætlað að vinna að ákveðnum 
verkefnum sem starfsmenn bera í sam-
einingu ábyrgð á að séu í góðu horfi. Því 
er óæskilegt að girða um of á milli sviða, 
starfsmanna eða verkþátta.

Til að hrinda af stað því viðamikla 
verkefni að hafa starfsmannasamtöl fyrir 
alla starfsmenn embættisins á tveggja 
mánaða tímabili voru haldnir tveir kynn-
ingarfundir fyrir stjórnendur til að stilla 
saman strengi og ýta verkefninu úr vör. 
Verkefnin voru misjafnlega viðamikil eftir 
stjórnendum – frá því að tala við einn 

starfsmann og upp í 22. Verkefnið gekk 
eftir að mestu samkvæmt áætlunum. 

Þar sem ljóst þykir að starfsmanna-
samtal komi eingöngu að notum ef báðir 
aðilar, starfsmaður og stjórnandi, sjá sér 
hag í því var engum skylt að mæta í slíkt 
samtal. Lögð var rík áhersla á að öllum 
starfsmönnum embættisins stæði til boða 

að fara í starfsmannasamtal í nóvember 
eða desember 2011. Meginþorri starfs-
manna embættisins fór í samtal hjá sínum 
stjórnanda, en einungis örfáir töldu sig 
ekki hafa þörf fyrir slíkt og afþökkuðu. 

Að þessu sinni var ákveðið að sam-
tölin væru trúnaðarsamtöl á milli 

starfsmanns og stjórnanda nema fengið 
væri samþykki fyrir öðru. Niðurstöður 
hvers samtals voru því ekki sendar til 
frekari vinnslu. Starfsmannastjóra var 
aftur á móti gerð grein fyrir hvernig sam-
tölin gengu og ef sérstök atriði komu þar 
fram sem þurfti að koma á framfæri. 
Stefnt er að því að hér eftir verði starfs-

mannasamtöl árlega hjá embættinu. 
Þau verða þó ekki óbreytt á milli ára 
þar sem tekið verður mið af reynslu 
nýhaldinna samtala auk þess sem aðrar 
áherslur verða lagðar. Upplýsinga-
miðlun á báða bóga er nauðsynleg og 
hana má ekki vanmeta.

Í samtölunum gefst kjörið tækifæri til að fara yfir 
starfsþróun starfsmanna og meta hvort þeir hafi þörf 
fyrir sérstaka þjálfun eða fræðslu til að sinna starfi 
sínu á sem bestan hátt



Netframtal einstaklinga 2012 opnaði þann 
6. mars. Almennur skilafrestur var til 22. 
mars en samkvæmt venju gátu framtelj-
endur sótt um framlengdan frest sem var 
til 27. mars. Fagframteljendur gátu sótt um 
enn lengri frest fyrir þá sem þeir telja fram 
fyrir. Sá frestur gat að þessu sinni verið allt 
til 7. maí.

Framtalsskil
Framtalsskilin voru með besta móti að 
þessu sinni og má væntanlega þakka það 
aukinni áherslu sem lögð var á auglýs-
ingar, sem og aukinni áritun upplýsinga 
á framtal og betrumbótum í einfaldari 
útgáfu framtalsins. Allt stuðlar þetta að 
því að einfaldara verður að telja fram og 
jákvæð umræða skapast í þjóðfélaginu 
um framtalsskilin. Með heilsíðuauglýs-
ingum í dagblöðum sem og auglýsingum 
í útvarpi og skjáauglýsingum í sjónvarpi 
var lögð áhersla á að framtalsskil 2012 
stæðu nú yfir og að auðvelt og einfalt 
væri að telja fram. Framteljendur voru 
hvattir til rafrænna skila og til þess að 
skila framtali sínu tímanlega. Færri 

framteljendur komu að þessu sinni í 
afgreiðslu ríkisskattstjóra til að leita 
sér aðstoðar en í fyrra og fleiri virðast 
hafa þurft aðeins eina heimsókn inn á 
þjónustusíðu sína á skattur.is til að skila 
framtali, sé miðað við síðasta ár.

Miðað við fyrri ár skiluðu framtöl sér 
inn nokkru fyrr að þessu sinni. Þannig 
skiluðu nú fleiri framteljendur framtali 
sínu innan framtalsfrests og jafnframt skil-
uðu fleiri allnokkuð fyrr en framtalsfrestur 
rann út þannig að dreifing skilanna innan 
framtalsfrests var betri en áður. Eins og oft 
áður voru stóru skilatopparnir í kringum 
síðustu daga í skilafresti og vill þá verða 
mikið álag á netframtalið. Hægist þá á 
tölvukerfinu þegar þúsundir framteljenda 
reyna að telja fram í einu.

Í meðfylgjandi súluriti sjást framtals-
skilin í ár á ákveðnum dögum, miðað við 
sömu daga í fyrra, sem hlutfall af fjölda 
framteljanda á grunnskrá hvort ár. Hafa 
þarf í huga að árið 2011 var netframtalið 
opnað degi síðar en í ár (þann 7. mars 
2011) og í fyrra var síðasti dagur fram-
lengds skilafrests 29. mars (í stað 27. mars 

í ár). Það skýrir mikinn mun á skilatölum 
milli ára þann 27. mars. Skýringin á því 
að skilin í ár detta niður þann 9. apríl er 
að þar koma páskarnir inn í myndina 
en almennt eru lítil skil á framtölum á 
frídögum. Í fyrra var páskadagur aftur á 
móti þann 24. apríl.

Allir einstaklingar á skattgrunnskrá eiga 
að skila persónuframtali (RSK 1.01), sem 
samanstendur af tekjuhlið og eignahlið, 
ásamt fylgiblöðum eftir atvikum. Þeir sem 
ekki skila framtali á réttum tíma fá áætlun 
skattstofna og eftir atvikum álag. Hægt 
var, eins og fyrri ár, að skila einstaklings-
framtali ásamt viðeigandi fylgiblöðum 
með þrenns konar hætti:

•	 Á	rafrænu	formi	í	netframtali	 
á þjónustusíðunni skattur.is.

•	 Sem	rafrænu	skeyti	úr	sérstöku	fram-
talsforriti sem fagframteljendur 
(endurskoðendur og bókarar) nota.

•	 Á	pappírsformi	á	viðeigandi	eyðublaði	
(RSK 1.01) ásamt fylgiblöðum.

Langflestir skila framtali á rafrænu formi, 
með netframtali eða láta fagframteljanda 
telja fram fyrir sig. Samt er alltaf til staðar 
lítill hópur framteljenda sem kýs að skila 
framtali sínu á pappírsformi eða kemur 
á starfsstöðvar ríkisskattstjóra og fær 
aðstoð starfsmanna við framtalsskilin. Um 
95% allra innkominna framtala berast á 
rafrænu formi en pappírsframtölin eru um 
5%. Pappírsframtölum fækkar þó alltaf 
smám saman á hverju ári en ólíklegt er 
að þau hverfi alveg. Þeir sem ekki skila 
neinu framtali fyrir lok álagningar, og fá 
því áætlun, verða líklega innan við 5% af 
fjölda framteljenda í ár.

Ekki voru gerðar teljandi breytingar á 
framtalseyðublöðum einstaklinga að þessu 
sinni, fyrir utan talsverðar breytingar á raf-
rænni útgáfu umsóknar um lækkun (RSK 
3.05) en krafist var ítarlegri upplýsinga á 
eyðublaðinu en áður. 
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Framtalsskil 
einstaklinga
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Gagnaskil
Grundvöllurinn fyrir einfölduðu fram-
tali liggur í háþróuðum tæknikerfum 
og mikilli vinnu tæknimanna. Sú vinna 
skilaði þó litlu ef ekki væru til gögn í 
kerfinu frá utanaðkomandi aðilum, t.d. 
launa- og hlunnindamiðar frá launa-
greiðendum, gögn um bankareikninga, 
skuldir og verðbréfaviðskipti frá fjár-
málastofnunum, og hlutafjármiðar frá 
hlutafélögum. Eftir að skilafresti gagna 
lauk þann 10. febrúar 2012 tókust 
starfsmenn á hendur mikla vinnu við 
úthringingar til þeirra sem höfðu látið 
undir höfuð leggjast að skila gögnum. 
Nær allir sem fengu slíkt símtal brugðust 
fljótt og vel við tilmælum ríkisskatt-
stjóra. Mikil vinna fór í þessi símtöl og 
væri óskandi að allir skiluðu lögboðnum 
gögnum að eigin frumkvæði innan 
skilafrests. 

Bætt gagnaskil hafa leitt til þess að 
næstum öll framtöl eru rétt þegar þau 
berast ríkisskattstjóra, og þannig hefur 
verið hægt að draga verulega úr vinnu við 
álagningarskoðun. 

Áritun
Helstu nýjungar í áritun upplýsinga á 
framtalið á árinu 2012 voru þær að nú var 
áritað kaupverð bifreiða sem keyptar voru 
á árinu 2011 (fengið frá Umferðarstofu) 
ásamt því að tilfallandi verktakatekjur 
launamanna (undir 500.000 kr.) voru árit-
aðar sem aðrar tekjur í kafla 2.3 á tekjuhlið 
framtals. Einnig voru nú í fyrsta skipti 
áritaðar upplýsingar af launamiðum um 
laun og afdregna staðgreiðslu barna undir 
16 ára aldri inn á barnaframtal (RSK 1.02).

Einfaldað framtal
Gerðar voru betrumbætur á einfaldari 
útgáfu netframtalsins, þannig að þar var 
nú hægt að merkja við ef framteljandi er 
einstætt foreldri, skila inn leigumiða vegna 
húsaleigu eða sækja um ívilnun vegna 
tekjulágra barna á framhaldsskólaaldri.  
Þetta gerði það að verkum að mun fleiri 

Framtalsskilin voru með 
besta móti að þessu sinni 
og má væntanlega þakka 
það aukinni áherslu sem 
lögð var á auglýsingar, 
sem og aukinni áritun 

upplýsinga á framtal og 
betrumbótum í einfaldari 

útgáfu framtalsins

Guðrún Bjarnþórsdóttir og Kristjana Magnúsdóttir starfsmenn einstaklingssviðs annast m.a. framtalsaðstoð.
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framteljendur en áður fengu upp einfalda 
framtalið þegar þeir fóru inn á netframtalið 
og gátu skilað með þeim hætti.

Í einfölduðum framtalsskilum var 
framtalið svo gott sem tilbúið, það 
eina sem þurfti að gera var að staðfesta 
að framtalið væri í lagi. Fjölgað hefur 
verulega í hópi þeirra sem nota einfölduð 
vefskil frá því að fyrst var boðið upp á 
þau árið 2010, en þá skiluðu um 14% 
framteljenda einfölduðu framtali. Í 
ár hafa um 30% framteljenda skilað í 
gegnum einfölduð framtalsskil.

Í ár gátu um 40% framteljenda notað 
einfölduð framtalsskil, en drjúgur hluti 
framteljenda kaus að skila á pappír eða 
nota aðkeypta framtalsaðstoð. Með sama 
framhaldi og enn betri  gagnaskilum á 
næstu árum og betri áritun framtala má 
telja líklegt að um 80% framteljenda 
þurfi einungis að staðfesta tilbúið framtal 
árlega. Ef það tekst þá verður tímabært að 
viðhafa fyrir þennan hóp fyrirkomulag 

sem margir þekkja frá Norðurlöndunum 
og kallast græna leiðin, en þá sam-
þykkir framteljandi tilbúið framtal með 
þögninni. 

Framtalsaðstoð
Auk einfaldaðra framtalsskila hefur fram-
teljendum staðið til boða framtalsaðstoð 
á starfsstöðvum ríkisskattstjóra um allt 
land og í síma. Á síðustu árum hefur 
tæknibúnaður símaþjónustunnar verið 
efldur og í ár var í fyrsta sinn hægt að 
fylgjast með álaginu á hverjum tíma og 
bregðast hratt við áður en biðtími varð 
óbærilegur. Þrátt fyrir bætt kerfi urðu 
örfáir hnökrar á símaþjónustunni í ár 
en að fenginni reynslu mun þjónustan 
ganga betur framvegis. 

Samræmd skoðun
Öll framtöl, hvort sem þau berast á 
pappír eða með rafrænum hætti, fá sömu 
skráningu í gagnakerfum ríkisskattstjóra 

og sæta samræmdri vélrænni skoðun 
óháð skilamáta framtals. Þegar álagning-
arvinnslu ársins lýkur munu öll framtöl 
verða prófuð í þessu gagnakerfi og leitað 
að frávikum. 

Vinna við álagningarskoðun núorðið 
liggur fyrst og fremst í leiðréttingum á 
formi, í sérstökum gjaldareikningi hjá 
þeim sem höfðu takmarkaðan dvalartíma 
á Íslandi eða erlendar tekjur, og vegna 
ákvarðana um ívilnanabeiðnir. 

Ef vélrænt próf sýnir að framtal sé 
athugavert þá er það tekið handvirkt til 
skoðunar. Ef ástæða þykir til þá er leitað 
skýringa á frávikunum, t.d. hjá fram-
teljanda eða launagreiðanda. Í framhaldi 
af vélrænni ábendingu og gagnaöflun 
kann framtal að vera tekið til endurskoð-
unar sem getur lokið með gjaldahækkun 
og álagsbeitingu.

Greinarhöfundar, Helgi S. Guðnason frá 
einstaklingssviði og Karl Óskar Magnússon 

frá tæknisviði.
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Öll framtöl, hvort sem 
þau berast á pappír eða 
með rafrænum hætti, fá 
sömu skráningu í gagna-
kerfum ríkisskattstjóra 
og sæta samræmdri 
vélrænni skoðun óháð 
skilamáta framtals

Starfsmenn starfsstöðvar ríkisskattstjóra á Akureyri.
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Ríkisskattstjóri hefur um nokkra ára skeið 
mótað nýjar áherslur í mannauðsmálum þar 

sem höfuðáhersla er lögð á gagnkvæmt traust 
á milli stofnunar og starfsmanna svo og á milli 

starfsmanna innbyrðis. Með gagnkvæmu trausti 
eru líkur á aukinni vellíðan starfsmanna á vinnu-

stað og við úrlausn verkefna. 
Mannleg samskipti á vinnustöðum þarfnast 

sífelldrar umhyggju og umræðu. Það er löngum 
vitað að ef stirðleiki er í samskiptum manna á 
meðal getur skapast vanlíðan sem dregur úr 
heilbrigðum samskiptum á milli vinnufélaga. 

Mikilvægt er því að leita leiða til að auka vellíðan 
starfsmanna ríkisskattstjóra.

Starfsánægja og 
vellíðan í vinnu

Ríkisskattstjóri hefur um árabil farið 
margar og fjölbreyttar leiðir til að efla 
starfsanda meðal starfsmanna, auka 
traust milli manna og draga úr hættu 
á núningi. Þar skipta miklu reglulegir 
starfsmannafundir, aukið hópastarf, 
uppbrot á daglegum störfum og sam-
töl milli manna. Á vormánuðum var 
hrint úr vör fyrirlestraröð sérfræðings 
til að ræða um hvernig mætti auka 
vellíðan fólks á vinnustöðum. 

Það var happafengur fyrir starfsmenn 
ríkisskattstjóra að fá sr. Kristinn Ágúst 
Friðfinnsson að ræða um reynslu 
hans af hvernig unnt sé að auka vel-
líðan. Hélt hann fyrirlestra á stærstu 
starfsstöðvum RSK þar sem hann fór 
yfir nokkur mikilvæg atriði.

Auk prestsmenntunar hefur Kristinn 
Ágúst stundað nám og rannsóknir 

í trúarlífssálarfræði, sálgæslufræði 
og klínískri samtalstækni og hlotið 
þjálfun til að leiða fólk til tilfinn-
ingalegs bata eftir leiðum 12 spora 
kerfisins. Síðustu misseri hefur hann 
kynnt sér meðferðarfræði, m.a. 
hugræna atferlismeðferð og sál-
greiningarfræði, auk þess að stunda 
sálgæslunám á meistarastigi.

Fyrirlesturinn um vinnustaðamenn-
ingu snerist um mikilvægi góðrar 
líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar 
heilsu starfsmanna á vinnustað. Dag 
hvern er drjúgum hluta vökutíma 
fólks varið á vinnustað og þar verður 
því hluti sjálfsmyndar fólks til. Með 
mikilvægustu þáttum heilbrigðrar 
vinnustaðamenningar er sú tilfinn-
ing að starfsmaður þjóni tilgangi, og 
að hann upplifi öryggi og vellíðan. Á 

vinnustaðnum, eins og í samfélaginu 
almennt, þarf að ríkja traust, samhygð 
og umburðarlyndi. 

Kristinn Ágúst gerði grein fyrir for-
sendum farsældar. Má þar nefna 
hugarró, heilsu og orku, samband við 
annað fólk, fjárhagslegt sjálfstæði, 
verðug markmið og hugsjónir, sjálfs-
þekkingu og sjálfsmeðvitund og að 
lokum persónulegan þroska. 

Í lífinu eru það ekki atburðirnir sem 
slíkir sem ráða úrslitum heldur viðbrögð 
okkar við þeim. Kristinn sagði stoðir 
lífsins vera fjórar og fór dýpra í hverja 
og eina þeirra: góða sjálfsmynd, góð 
tjáskipti, góðar lífsreglur og góð tengsl.

  IHG/SEÞ
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Niðurstöður könnunar SFR og fjár-
málaráðuneytisins í vali á Stofnun 
ársins 2012 voru kynntar við hátíðlega 
athöfn á Hótel Nordica föstudaginn 11. 
maí sl. Síðustu ár hefur könnunin verið 
samstarfsverkefni SFR og VR en nú í ár 
bættist Starfsmannafélag Reykjavíkur-
borgar í hópinn.

Að þessu sinni bera þrjár stofnanir 
titilinn Stofnun ársins þar sem valið var í 

þremur flokkum í stað tveggja áður. Flokk-
arnir eru stórar stofnanir sem hafa 50 
starfsmenn eða fleiri, meðalstórar stofnanir  
þar sem eru 20-49 starfsmenn og litlar 
stofnanir með 20 starfsmenn eða færri.

Ríkisskattstjóri er í hópi fyrirmyndar-
stofnana SFR árið 2012, í þriðja sæti. 
Heildareinkunn RSK hækkaði frá fyrra ári 
þegar stofnunin var í öðru sæti í sömu 
könnun, en á síðustu árum hefur æ fleiri 

stjórnendum stofnana orðið ljóst hversu 
farsælt það er fyrir starfsemina að starfs-
mönnum líði vel í störfum sínum. 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins hefur 
undantekningalítið náð góðum árangri í 
sínum stærðarflokki í vali á Stofnun ársins. 
Skattrannsóknarstjóri varð fyrst stofnun 
ársins árið 2006 og hefur síðan skartað 
þeim titli í hópi minni stofnana alls þrisvar 
sinnum. Í ár varð skattrannsóknarstjóri í 
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Ríkisskattstjóri og skattrannsóknarstjóri  
eru fyrirmyndarstofnanir

Á myndinni eru talið frá vinstri: Árni St. Jónsson, Ingvar J. Rögnvaldsson, Skúli Eggert Þórðarson, Ásgeir Heimir Guðmundsson, Inga Hanna Guðmundsdóttir, 
Elín Alma Arthursdóttir, Jens Þór Svansson, Guðrún Jenný Jónsdóttir, Magnea Bjarnadóttir, Páll Steinþórsson, Hrafnhildur Hauksdóttir,  Jóhannes Jónsson, 
Hanna Björnsdóttir og Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir.



þriðja sæti stofnana með 20-49 starfsmenn.
Ómetanlegt er að fá sjónarmið starfs-

manna sjálfra, innviða stofnunarinnar, 
um vinnustaðinn. Í mörgum tilvikum 
fæst staðfesting á því að starfsmenn kunna 
að meta það sem þegar hefur verið gert. 
Til viðbótar fæst þarna samanburður á 
upplifun starfsmanna stofnunarinnar og 
starfsmanna annarra stofnana sem oft 
starfa við mjög áþekkar aðstæður. 

Starfsmenn ríkisskattstjóra tóku 
hreyknir á móti viðurkenningarskjali eins 
og sjá má á ljósmynd sem tekin var við það 
tækifæri.

   IHG
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Sérstakur saksóknari varð í fyrsta sæti í SFR könnun um fyrirmyndarstofnanir. Á myndinni eru frá 
vinstri: Bjarni Ólafsson, Sveinn Ingiberg Magnússon og Ólafur Þór Hauksson saksóknari. Þetta er í 
annað sinn sem sérstakur saksóknari verður í fyrsta sæti.

Skattrannsóknarstjóri ríkisins varð í þriðja sæti í hópi meðalstórra stofnana í könnun SFR. 
Á myndinni eru Árni St. Jónsson formaður SFR ásamt Bryndísi Kristjánsdóttur skattrannsóknarstjóra.
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Nútímapeningar eru ávísun á verðmæti. 
Þegar öllu er á botninn hvolft skiptir máli 
hvað fæst fyrir peningana, ekki hvaða 
tölustafir eru á pappírsseðlunum. Að bera 
saman verðmæti sama gjaldmiðils á mis-
munandi tímabilum er ekki ósvipað því 
að bera saman dollara og evru. 

Frá desember árið 2000 fram til 
desember árið 2010 hækkaði verðlag skv. 
vísitölu til verðtryggingar úr 202,1 stigi 
í 365,3, eða um tæp 80,8%. Því má segja 
að krónan hafi á tímabilinu tapað nær 
helmingi af verðgildi sínu, eða 44,7%. 
Króna ársins 2000 var annar gjaldmiðill 
en króna ársins 2010. Ef vísitalan er rétt 
mæld má, með nokkurri einföldun, gera 
ráð fyrir því að það sem kostaði 202,1 
krónu árið 2000, mælt í krónum ársins 
2000, hafi kostað 365,3 krónur árið 
2010, mælt í krónum ársins 2010. Gengi 
2010-krónu gagnvart 2000-krónu var því 
1/0,553 og á móti hefði ein 2000-króna 
kostað 1,67 2010-krónur. Hlutur sem 
kostaði eina 2010-krónu kostaði því ekki 

nema 55,3 aura, mælt í 2000-krónum. 
Í þessum skilningi er ekki hægt að segja 
að maður sem var með 365 þúsund í 
mánaðarlaun árið 2010 hafi í raun verið 
með hærri tekjur en sá sem var með 202 
þúsund í mánaðarlaun árið 2000, þó svo 
að sá fyrrnefndi hafi fengið 80,8% fleiri 
krónur í laun. Þvert á móti má halda 
því fram að þeir hafi verið jafn vel settir 
þegar tekið er mið af því sem þeir gátu 
keypt fyrir launin sín. 

Hjón og samskattað sambúðarfólk 
telur fram saman. Það skilar sameigin-
legri skattskýrslu, tekjur þeirra og eignir 
eru skattlagðar saman og því má líta á 
það sem sjálfstæða einingu, fjölskyldu 
eða framteljanda. Einhleypingar, þar 
með talin ungmenni sem urðu 16 ára á 
tekjuárinu og eru enn á framfæri foreldra 
sinna, skila einnig sérstöku framtali og 
eru skattlagðir sérstaklega og þeir eru því 
einnig sjálfstæð skattaeining eða fjöl-
skylda í þessum skilningi. 

Hrunið  
og skattarnir

Páll Kolbeins  
er rekstrarhagfræðingur að mennt 
og hefur starfað hjá ríkisskattstjóra 
í rúman áratug. Áður starfaði hann 

hjá fjármálaráðuneytinu. Páll 
hefur séð um birtingu og vinnslu 

skattatölfræði á vef ríkisskattstjóra 
og úrvinnslu tölfræðilegra 

upplýsinga til birtingar í Tíund 
síðustu ár.

Framan af fyrsta áratugi aldarinnar ríkti mikil hagsæld hér á 
landi. Laun hækkuðu, eignir hækkuðu í verði, gjaldmiðillinn var 
til þess að gera stöðugur og landsmenn bjuggu við aukna og 
almenna velsæld. Á þessum tíma var lánsfé auðsótt og margir 
steyptu sér í skuldir. Árið 2008 urðu alger umskipti. Verðgildi 
gjaldmiðilsins féll og raunvirði tekna og eigna lækkaði eða 
hrundi. Skuldirnar héldu hins vegar verðgildi sínu. Frá árinu 2009 
hafa stjórnvöld breytt sköttum og bótum sem hefur leitt til þess 
að færri greiða skatta og flestir greiða lægri skatta. Tekjuhæstu 
fjölskyldurnar greiða hins vegar meiri skatta af minni tekjum nú 
en fyrir nokkrum árum. Ráðstöfunartekjur hafa almennt lækkað. 
Árið 2011 var nær helmingur skatta lagður á 10% fjölskyldna. 
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Heildartekjur

Árið 2001 voru tekjur einstaklinga 844.992 
milljarðar. Þær voru 1.367,2 milljarðar 
árið 2007 mælt í sama gjaldmiðli, eða á 
verðlagi í lok árs 2010. Rauntekjur lands-
manna jukust því um 61,8% á tímabilinu. 
Sem kunnugt er sló í bakseglin árið 2008. 
Einstaklingar öfluðu 944,6 milljarða í 
tekjur árið 2010, miðað við rúma 1.367 
milljarða árið 2007. Tekjur minnkuðu því 
um rúman þriðjung á þessum tíma. Lands-
menn gátu því keypt 44,7% meira af ýmis 
konar vörum og þjónustu árið 2007 en 
árið 2010.

Almenn tekjulækkun
Tekjur framteljenda hækkuðu mikið á 
árunum 2001 til 2007. Tekjuhækkunin 
var almenn en tekjur tekjuhæstu framtelj-
endanna hækkuðu sýnu meira en hinna 
sem báru minna úr býtum. Þegar tekið 
hefur verið tillit til verðlags var fjórðungur 
framteljenda með minna en 1.998.660 kr. 
í tekjur árið 2001, helmingur framteljenda 
var með minna en 3.841.598 kr. í tekjur 
og fjórðungur með meira en 7.267.118 kr. 
í tekjur. Fimm prósent framteljenda voru 
með meira en 13.735.407 kr. í tekjur og 
eitt prósent með meira en 21.935.357 kr. 
í tekjur. 

Tekjur hækkuðu fram til ársins 2007 
en þá voru neðri fjórðungsmörk tekna 
2.414.915 kr., miðgildi var 4.580.156 kr., 
efri fjórðungsmörk voru við 8.555.502 
kr., fimm prósent voru með meira en 
18.004.696 kr. í tekjur og tekjuhæsta eitt 
prósentið var með meira en 41.274.974 
kr. í tekjur. Neðri fjórðungsmörk höfðu 
hækkað um 17,9%, miðgildi um 19,4% 
og efri fjórðungsmörk um 17,2%. Þá 
höfðu mörk tekjuhæstu fimm prósenta 
framteljenda hækkað um 23,9% og mörk 
tekjuhæsta eins prósents framteljenda 
um 31,1%. Sem fyrr segir hækkuðu tekjur 
landsmanna hins vegar um 61,8% á tíma-
bilinu. Það er því ljóst að tekjuhækkun 
um 61,8% er ekki lýsandi fyrir 99% 
fjölskyldna. 

Tekjumunur eykst
Á árunum 2001 til 2007 jókst tekjumunur 
í landinu. Árið 2001 lá miðgildi 92,2% yfir 
neðri fjórðungsmörkum, þ.e. tekjuhæsti 
hluti framteljenda var með meira en 92% 
hærri tekjur en sá fjórðungur framteljenda 
sem var með lægstu tekjurnar. Á þessum 
tíma lágu efri fjórðungsmörk heildartekna 
89,2% hærra en miðgildi, tíundarmörk 

lágu 186,9% ofar en miðgildi, tekjuhæsti 
tuttugasti hluti framteljenda var með 
meira en 257,6% hærri tekjur en miðgildi, 
og sá hundraðshluti fjölskyldna sem var 
með hæstu tekjurnar var meira en 471% 
hærri en miðgildið. 

Árið 2007 var miðgildi 89,7% fyrir ofan 
neðri fjórðungsmörk, efri fjórðungsmörk 
heildartekna voru 86,8% hærri en mið-
gildi þannig að dregið hafði saman með 
þeim helmingi framteljenda sem lá á milli 
fjórðunganna. Bilið árið 2001 var 263,6% 
en 254,3% árið 2007. Það dró hins vegar 
í sundur með efri fjórðungsmörkum og 
þeim sem voru þar fyrir ofan. Árið 2007 

lágu efri tíundarmörk 198,2% ofar en 
miðgildi, tekjuhæstu fimm prósent fram-
teljenda voru með meira en 293,1% hærri 
tekjur en miðgildi, og sá hundraðshluti 
fjölskyldna sem var með hæstu tekjurnar 
hafði tekjur sem voru 801,2% hærri en 
miðgildið. Tekjur þess hundraðshluta fjöl-
skyldna sem hafði hæstu tekjurnar höfðu 
því augljóslega hækkað mun meira en 
tekjur hinna 99%. 

Það er rétt að taka fram að við saman-
burð milli ára er í mörgum tilvikum ekki 
um sömu einstaklingana að ræða. Þvert 
á móti má segja að ákveðin umskipti hafi 
orðið á þessu tímabili. Fólk sem hafði 
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Stór hluti hækkunar tekna var vegna aukinna fjármagnstekna, söluhagnaðar og arðgreiðslna lítils 
hluta landsmanna. Nú hafa fjármagnstekjur lækkað mikið. Tekjur einstaklinga hafa því almennt 
lækkað mun minna frá árinu 2007 en heildartekjur landsmanna.

Rauntekjur landsmanna hækkuðu mikið á árunum 2004 til ársins 2007. Síðan þá hafa þær lækkað 
töluvert eða um rúman þriðjung. Árið 2010 voru þær svipaðar því sem var árið 2003. 
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vermt toppinn á tekjuskalanum árið 2001, 
fengsælir aflamenn, bankastjórar, forstjórar 
og fólk sem tilheyrir svonefndum fag-
stéttum, s.s. sérfræðilæknar og lögmenn, 
féllu niður um tekjuhóp, en til sögunnar 
kom ný stétt alþjóðlegra fésýslumanna sem 
virtist hafa sjálfdæmi um kaup og kjör. 

Margir efnuðust
Hátekjumönnum fjölgaði mikið á árunum 
2001 til 2007, en sem dæmi má nefna 
að árið 2001 voru 1.577 fjölskyldur, eða 
aðeins eitt prósent fjölskyldna, með meira 
en 21.935.334 kr. í tekjur. Árið 2007 voru 
5.739 fjölskyldur með tekjur yfir þessum 
mörkum. Það árið þurftu menn að afla 
41.274.959 kr. í tekjur til að teljast til þess 
hundraðshluta sem aflaði hæstu teknanna. 
Hins vegar voru aðeins 473 fjölskyldur, 
eða þrjár af hverjum 1000, með meira en 
41.274.959 kr. í tekjur árið 2001. Stór hluti 
tekna þessa fólks var fjármagnstekjur og 
stór hluti fjármagnstekna féll þessari nýju 
stétt fjársýslumanna í skaut. 

Hrunið
Frá árinu 2007 hafa tekjur almennt 
lækkað. Tekjur landsmanna lækkuðu á 
árunum 2001 til 2010 um hátt í þriðjung, 
eða 30,9%. Tekjur flestra landsmanna 
lækkuðu hins vegar umtalsvert minna. 
Árið 2010 var fjórðungur fjölskyldna með 
minna en 1.905.602 kr. í tekjur. Tekjumörk 
tekjulægsta fjórðungs lækkuðu því um 
21,1% frá árinu 2007. Helmingur fram-
teljenda var með minna en 3.687.084 kr. í 
tekjur. Þessi mörk höfðu lækkað um 19,5% 
frá árinu 2007. Fjórðungur framteljenda 

var með meira en 6.956.287 kr. í tekjur. 
Efri fjórðungsmörk höfðu því lækkað um 
18,7% frá árinu 2007. 10% framteljenda 
voru með meira en 11.145.649 kr. í tekjur. 
Tíundarmörk höfðu lækkað um 18,4%. 
Fimm prósent tekjuhæstu framteljendanna 
voru með meira en 14.064.148 kr. í tekjur 
árið 2010. Mörk tekjuhæstu fimm prósenta 
framteljenda höfðu lækkað um 21,9% frá 
árinu 2007. Tekjuhæstu framteljendurnir, 
það eina prósent sem var með mestar 
tekjur, var með meira en 22.485.271 kr. 
í tekjur árið 2010. Mörk tekjuhæsta eins 
prósents fjölskyldna höfðu því lækkað um 
45,5% frá árinu 2007, sem skýrir það af 
hverju tekjumörk lækkuðu almennt minna 
en tekjurnar. 

Tekjumunur minnkar
Tekjur tekjuhæstu framteljendanna hafa 
lækkað meira en tekjur hinna og því hefur 
tekjumunur minnkað. Miðgildi lá 93,5% 
fyrir ofan neðri fjórðungsmörk árið 2001. 
Efri fjórðungsmörk lágu 88,7% fyrir ofan 
miðgildi. Efri tíundarmörk lágu 202,3% 
fyrir ofan miðgildi. Tekjuhæsti tuttugasti 
hluti framteljenda var með meira en 
281,4% hærri tekjur en þær fjölskyldur sem 
voru um miðja tekjuröðunina og tekju-
hæsta eitt prósent framteljenda var með 
meira en 509,8% hærri tekjur en miðgildi. 

Hér er vert að taka fram að þó að 
tekjuröðunin riðlist eitthvað er ekki 
þar með hægt að slá því föstu að tekjur 
einstakra fjölskyldna hafi breyst á 
tímabilinu. Ef margir flytjast til landsins 
árið sem verið er að skoða má búast við 
því að þeir lendi neðst í tekjustiganum. 

Tekjulágu fólki fjölgar og því lækka 
meðal tekjur í þjóðfélaginu. Sama gerist 
þegar margir flytja frá landinu eða hverfa 
af vinnumarkaði. Tekjuröðunin riðlast 
þegar margir hverfa af vinnumarkaði 
þó að tekjur þeirra sem enn eru á 
vinnumarkaði hafi ekkert breyst. Þá 
hafa breytingar á hjúskaparstöðu eða 
þjóðfélagsgerðinni áhrif á röðunina. 
Tekjumörkin lækka ef fleiri eru einhleypir 
eða lengur í námi og afla því ekki tekna 
á sama hátt og væru þeir í fullu starfi. 
Tekjumörkin hækka hins vegar ef tekju-
lágum ungmennum fækkar. Það er því að 
mörgu að gæta í þessu tilliti. 

Tekjur efnamanna minnka
Eins og þegar hefur komið fram voru 
tekjur tekjuhæstu fjölskyldnanna mun 
minni árið 2010 en árið 2007. Lækkunin 
var mun meiri en hjá öðrum tekjuhópum. 
Tekjuhæstu fjölskyldurnar öfluðu umtals-
verðra tekna og því má að talsverðu leyti 
rekja þróun heildartekna í landinu til 
lækkunar tekna þeirra. Tekjur landsmanna 
lækkuðu um 422.625 milljónir á milli 
áranna 2007 og 2010. Tekjur tekjuhæstu 
10% fjölskyldnanna lækkuðu um 283.203 
milljónir, fóru úr 585.391 milljón í 
302.782 milljónir. Þetta er lækkun um 
48,3% á tímabilinu. Rúma 2/3 hluta 
tekjulækkunarinnar, eða 66,9%, var því 
hægt að rekja til minni tekna þeirra 10% 
fjölskyldna sem voru með hæstu tekjurnar 
á hverjum tíma. 

Þar sem tekjur þeirra efnameiri hafa 
minnkað meira en annarra hefur hlutur 
þeirra í heildartekjum rýrnað. Tekjuhæstu 
10% fjölskyldna öfluðu 42,8% tekna ein-
staklinga í landinu árið 2007 en árið 2010 
voru tekjuhæstu fjölskyldurnar með 32,1% 
heildartekna. 

Hlutur tekjuhæstu fjölskyldnanna í 
eignum, skuldum og sköttum hefur einnig 
breyst. Tekjuhæstu 10% fjölskyldna áttu 
35,9% eigna, skulduðu 27% skulda lands-
manna, og höfðu 42,4% tekna eftir skatt 
til ráðstöfunar árið 2007. Þær greiddu þá 
44,9% skatta í landinu. Árið 2010 áttu 
tekjuhæstu fjölskyldurnar 31,3% eigna 
og skulduðu 25,5% skuldanna. Hlutur í 
eignum og skuldum hafði lækkað. Hlutur 
þeirra tekjuhæstu í sköttum hafði hins 
vegar aukist í 46% af heildarskattbyrði. 
Eftir skatta komu 28,5% ráðstöfunartekna í 
hlut tekjuhæstu 10% fjölskyldna. 

Tekjuhæstu fimm prósent fjölskyldna 
voru með 446.448 milljónir í tekjur árið 
2007, sem var þá um 32,7% tekna lands-
manna. Tekjur tekjuhæstu fimm prósenta 
fjölskyldna voru 257.647 milljónum, 
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Stór hluti tekjulækkunar í landinu er vegna lægri tekna þeirra tekjuhæstu. Hlutur tekjuhæstu 10% 
fjölskyldna í heildartekjum jókst talsvert á árunum 2001 til 2007 en lækkaði aftur á árunum 2008 
til 2010. 
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eða 57,7%, minni árið 2010 en hjá sama 
tekjuhópi árið 2007. Árið 2010 var þessi 
tekjuhópur með 188.800 milljónir í tekjur 
sem voru þá 20% tekna einstaklinga í 
landinu. Hlutur þessa hlutfallshóps í 
eignum hefur einnig minnkað úr 25% 
í 20,3%. Hlutur hans í skuldum hefur 
minnkað úr 16,1% í 13,9%. Tekjuhæstu 
fimm prósent fjölskyldna greiddu hins 
vegar 30,1% skatta árið 2010, sem er lægra 
hlutfall en árið 2007 en þá stóð þessi 
hópur undir 31,4% skatta landsmanna. 

Umskiptin voru enn meiri hjá þeim allra 
tekjuhæstu. Eitt prósent fjölskyldna var 
með 271.737 milljónir í tekjur árið 2007, 
sem var þá tæpur fimmtungur, eða 19,9% 
tekna í landinu. Árið 2010 var þessu fólki 
ekki jafn gjöfult. Allra tekjuhæstu fjölskyld-
urnar voru með 64.561 milljón í tekjur það 
árið, 207.177 milljónum minna en sami 
hlutfallshópur árið 2007. Hér munar 76,2%. 
Tekjur í landinu lækkuðu um 422.625 millj-
ónir á milli áranna 2007 og 2010 og því má 
rekja nær helming eða 49% lækkunarinnar 
til minni tekna hjá allra tekjuhæstu fjöl-
skyldunum. Þessi hlutfallshópur aflaði 6,8% 
heildartekna árið 2010. 

Tekjuhæsta eina prósent fjölskyldna 
átti 11,8% eigna í landinu árið 2007. Árið 
2010 áttu þær fjölskyldur sem skipuðu sér í 
þennan hóp 8,8% eigna. Hlutur þessa hóps 
í heildarskuldum minnkaði úr 5,8% árið 
2007 í 3,3% árið 2010. Þessi hlutfallshópur 
stóð undir 15,2% skatta í landinu árið 
2007. Árið 2010 var þetta hlutfall 11,2%. 

Það er athyglisvert að árið 2007 var 
hlutur tekjuhæstu framteljendanna í 
ráðstöfunartekjum landsmanna hærri 
en hlutur þeirra í tekjum. Tekjuhæsta 
eitt prósent fjölskyldna var með 19,9% 
heildartekna árið 2007. Hlutur þeirra í 
ráðstöfunartekjum það árið var hins vegar 
20,9%. Þessar fjölskyldur, þrátt fyrir að 
greiða 37.540 milljónir í skatta, eða 15,2% 
skatta í landinu, greiddu lægra hlutfall 
tekna sinna í skatta en almennt þekktist 
meðal skattgreiðenda. Skattbyrði þeirra var 
13,8% en meðalskattbyrði var þá 18,1%. 
Tekjulægstu 40% fjölskyldna greiddu þá 
minna en 13,4%. Allir aðrir greiddu hærra 
hlutfall tekna í skatt. Árið 2010 hafði orðið 
breyting á. Þá greiddu tekjuhæstu fjöl-
skyldurnar 32,9% tekna í skatt en þá var 
meðalskattbyrði 20,2%. Hlutur þeirra í ráð-
stöfunartekjum var 5,7%. 

Það er ljóst að nokkrar breytingar 
urðu á tekjudreifingunni í landinu á milli 
áranna 2007 og 2010. Tekjur lækkuðu og 
þá sérstaklega mjög háar tekjur sem oft 
voru eignatekjur eða fjármagnstekjur. Árið 
2010 voru vextir, arður og söluhagnaður 

aðeins brot af því sem var árið 2007. Stór 
hluti fjármagnstekna féll í skaut lítils hluta 
landsmanna sem greiddi hlutfallslega lægri 
skatta af fjármagnstekjum en flestir greiddu 
af launum og lífeyri. Hátekjufólki hafði 
fækkað, skattar á tekjur þessara einstaklinga 
hækkað og fyrir vikið var tekjudreifingin 
orðin jafnari en var fyrir nokkrum árum. 

Skattar
 

Skattar eru lagðir á tekjur og eignir og því 
ráðast skatttekjur af þróun skattstofna og 
skattsins sem lagður er á skattstofninn. Á 
uppgangsárunum í byrjun fyrsta áratugar 

21. aldar jukust skattar ár frá ári eins og 
tekjurnar sem þeir voru lagðir á. Skattar 
hækkuðu þó minna en tekjur. Á árunum 
2001 til 2007 hækkuðu tekjur um 61,8% 
en á sama tíma hækkuðu tekjur af sköttum 
að frádregnum bótum um 38,3%. Ástæða 
þess að tekjur af sköttum af tekjum og 
eignum einstaklinga jukust minna en 
skattstofnar má rekja til tveggja þátta. 
Annars vegar þess að skatthlutföll almenns 
tekjuskatts voru lækkuð og sérstakur 
tekjuskattur og eignarskattar voru lagðir 
af, sem lækkaði skattbyrði hátekju- og 
eignafólks, og hins vegar til þess að fjár-
magnstekjur sem báru 10% skatt jukust 
mun meira en laun, hlunnindi og lífeyrir á 
tímabilinu. Skattar lækkuðu þó um 23,1% 
frá árinu 2007 til 2010, minna en tekjur 
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af þeim til ríkisins.
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sem lækkuðu um 30,9%. Á þessu tímabili 
fóru skattar að frádregnum bótum úr því 
að vera 21,2% af tekjum árið 2001 niður 
í 18,1% af tekjum árið 2007 og 20,2% af 
tekjum árið 2010. 

Flestir greiða minna í skatt
Þrátt fyrir að skattar sem hlutfall af tekjum 
hafi lækkað á árunum 2001 til 2007 
greiddu fleiri hærri skatta árið 2007 en árið 
2001. Árið 2001 greiddi fjórðungur minna 
en 106.134 kr. í skatta að frádregnum 
bótum, helmingur landsmanna greiddi 
meira en 637.653 kr., fjórðungur greiddi 
meira en 1.666.800 kr., 10% greiddu meira 
en 2.943.954 kr., fimm prósent fram-
teljenda greiddu meira en 3.868.972 kr. og 
eitt prósent framteljenda greiddi meira en 
6.681.738 kr. Árið 2007 lágu neðri fjórð-
ungsmörk við 169.730 kr., miðgildi var við 

723.879 kr. og efri fjórðungsmörk höfðu 
hækkað í 1.754.020 kr. 10% fjölskyldna 
greiddu meira en 3.227.159 kr., fimm pró-
sent greiddu meira en 4.387.216 kr. og það 
eina prósent fjölskyldna sem mest greiddi í 
skatt greiddi meira en 8.578.819 kr. 

Á þessum tíma höfðu skattar þess 
brots skattgreiðenda sem minnsta skatta 
greiddi árið 2001 hækkað einna mest 
sem og hinna sem greiddu mesta skatta. 
Neðri fjórðungsmörk hækkuðu um 
59,9%, miðgildi hækkaði um 13,5%, efri 
fjórðungsmörk hækkuðu um 5,2% og efri 
tíundarmörk hækkuðu um 9,6%. Mörk 
þeirra fimm prósenta sem greiddu mesta 
skatta hækkuðu um 13,4%. Loks hækkuðu 
skattmörk þess eina prósents sem mesta 
skatta greiddi um 28,4%, þó minna en 
tekjumörkin. Tekjumörk tekjuhæsta eins 
prósentsins hækkuðu um 45,5%. Á þessum 
tíma höfðu skattleysismörk hækkað minna 
en almenn launaþróun í landinu sem 
leiddi til þess að fleiri greiddu skatta. Þá 
höfðu bætur einnig lækkað að raungildi. 
Árið 2001 fengu þau fimm prósent skatt-
greiðenda sem minnst greiddu 66.689 kr. 
greiddar í bætur umfram skatta. Árið 2007 
hafði þeim fækkað verulega sem voru með 
neikvæða skattbyrði. 

Hærri skattar tekjuhæstu fjölskyldnanna 
skýrast af því að tekjur þessa hóps höfðu 
aukist meira en tekjur annarra sem leiddi 
til þess að þeir greiddu meiri skatta þrátt 
fyrir að skatthlutföll hefðu lækkað. 

Frá árinu 2007 hafa skatttekjur 
almennt lækkað og flestir greiða minna 
í skatt en þeir gerðu þá. Árið 2010 höfðu 
helmingsmörk skatta lækkað um 39% 
frá árinu 2007 og stóðu þá í 465.479 kr. 
Fjórðungur heimila greiddi meira en 
1.410.556 kr. í skatt af tekjum. Þessi mörk 
lágu 19,6% neðar en árið 2007. 10% fjöl-
skyldna greiddu meira en 2.840.502 kr. 
í skatt árið 2010 og höfðu þessi mörk 
því fallið um 12% frá árinu 2007. Fimm 
prósent fjölskyldna greiddu meira en 
3.931.378 kr. sem er 10,4% minna en 
sami hópur greiddi árið 2007. Mörk þess 
hundraðshluta sem greiddi mesta skatta 

árið 2010 voru við 7.267.259 kr. Þessi 
mörk höfðu lækkað um 15,3% frá árinu 
2007. 

Efnafólk greiðir meira 
Sem fyrr segir hækkuðu tekjur ríkisins af 
sköttum framan af síðasta áratugi. Árið 
2001 voru skattar að frádregnum bótum 
179.189 milljónir en þar af voru 72.585 
milljónir lagðar á þau 10% gjaldenda 
sem mest greiddu. Þetta voru þá 40,5% 
skatta. Það eina prósent sem mest var 
lagt á greiddi þá 15.658 milljónir í skatta 
sem var þá 8,7% heildarskatta. Árið 2007 
höfðu tekjur í landinu aukist mikið. 
Þá voru 247.767 milljónir lagðar á ein-
staklinga, 38,3% meira en árið 2001, en 
þar af voru 113.838 milljónir lagðar á 
þau 10% framteljenda sem mesta skatta 
greiddu, sem var þá 45,9% heildarskatta. 
Heildarskattar þeirra fimm prósenta gjald-
enda sem mest greiddu hækkuðu á þessu 
tímabili úr 179.189 milljónum í 247.767 
milljónir, eða um 38,3%, og hlutur þeirra 
í heildarskattbyrði hækkaði úr 25,8% í 
32,4%. Sá hundraðshluti fjölskyldna sem 
mest greiddi í skatta greiddi 15.658 mill-
jónir í skatta árið 2001 sem var þá 8,7% 
álagðra skatta. 

Fram til ársins 2007 hækkuðu skattar 
hæstu skattgreiðendanna um 23.806 
milljónir, þ.e. í 39.464 milljónir, eða um 
152% sem var þá 15,9% heildarskattbyrði. 
Á sama tíma hækkuðu skattar í landinu 
um 68.578 milljónir og því voru 34,7% 
hækkunarinnar skattar sem lagðir voru á 
þennan hundraðasta hluta fjölskyldna. 
Vert er að hafa í huga að á þessum tíma 
var sérstakur tekjuskattur aflagður. Á 
móti kom að tekjur þess hundraðshluta 
skattgreiðenda sem mest greiddi í skatta 
hækkuðu um 318,9% á tímabilinu, mun 
meira en tekjur almennt í þjóðfélaginu 
sem hækkuðu um 61,8% á tímabilinu. 
Skattbyrði þessara skattgreiðenda lækkaði 
úr 25,2% árið 2001 í 15,2% árið 2007. 
Þau 10% sem mest greiddu í skatt greiddu 
41.253 milljónum meira í skatt árið 2007 
en sami hópur gerði árið 2001, og því 
mátti rekja 60,2% tekjuauka af sköttum til 
hærri skatta sem lagðir voru á þetta brot 
landsmanna. 

Árið 2010 höfðu tekjur og tekjuskattar 
minnkað umtalsvert en til viðbótar 
sköttum á tekjur var lagður skattur á svo-
kallaða auðlegð, eða öllu heldur á eignir 
efnamanna. Heildarskattar einstaklinga 
voru þá 190.462 milljónir og höfðu 
lækkað um 57,3 milljarða, eða 23,1%, frá 
árinu 2007. Af þeim 190.462 milljónum 
sem lagðar voru á einstaklinga í skatta 
árið 2010 voru 89.876 milljónir lagðar á 
þau 10% fjölskyldna sem mest greiddu, 
eða 47,2% heildarálagningarinnar. Skattar 
tekjuhæstu 10% framteljenda voru því 
21% minni en árið 2007. Skattar þessa 
hlutfalls fjölskyldna lækkuðu um 23.962 
milljónir, eða 21%, en þetta voru 41,8% 
heildarlækkunar skatta.

Eitt prósent skattgreiðenda greiddi 
22.471 milljón í skatta árið 2010, 16.993 
milljónum minna en árið 2007. Skattar 
þeirra voru því 43,1% minna en árið 
2007. Um 29,7% lækkunar skatta voru 
hjá hæsta hundraðshlutanum. Hlutur 
þessa hundraðshluta í skattbyrði hafði 
minnkað úr 15,9% í 11,8%. Þessir 1.832 
framteljendur öfluðu 6,6% tekna, áttu 
9,8% eigna og skulduðu 3% skulda í 
landinu. Eftir að skattar höfðu verið 
greiddir komu 5,3% tekna í hlut þessara 
framteljenda. 

Það er athyglisvert að 68,7% álagðra 
tekju- og eignarskatta eru lagðir á 20% 
fjölskyldna í landinu. Á undanförnum 
árum hefur hlutur 10% fjölskyldna lands-
manna í heildarskattbyrði farið vaxandi 
en árið 2001 greiddu þessir framteljendur 
61,8% álagðra skatta. 

Á undanförnum árum hefur hlutur 10% fjöl-

skyldna landsmanna í heildarskattbyrði farið 

vaxandi en árið 2001 greiddu þessir framteljendur 

61,8% álagðra skatta
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Skattbyrði
 

Það segir sig sjálft að breytingar á skatt-
byrði hafa áhrif á tekjur að frádregnum 
sköttum. Fjármagnstekjur og mjög háar 
fjármagnstekjur, sem eru fátíðar í dag, 
báru iðulega lægri skatt en sömu upp-
hæðir sem flokkaðar voru sem laun, 
hlunnindi, lífeyrir, tryggingabætur og 
aðrar félagslegar greiðslur. Þá var og er 
ekki greitt útsvar af fjármagnstekjum. Hér 
þarf þó að taka tillit til þess að skattur var 
greiddur af hverri krónu sem menn höfðu 
í fjármagnstekjur og verðbætur en tekjur 
þeirra sem höfðu lægstar tekjur voru að 
stórum hluta undanþegnar skatti, þ.e. 
skattur var aðeins greiddur af þeim hluta 
tekna sem var umfram skattleysismörk. 
Engu að síður greiddu menn iðulega 
hærra hlutfall af launum og hlunnindum 
en af fjármagnstekjum. 

Sem fyrr segir hækkuðu heildartekjur 
einstaklinga á árunum 2001 til 2007 um 
61,8%. Á þessum tíma hækkuðu tekjur 
að frádregnum sköttum um 68,1%, eða 
um 10,2% meira en tekjurnar. Árið 2001 
héldu landsmenn eftir 78,8% af þeim 
tekjum sem þeir öfluðu. Ríkið tók 21,2 
krónur af hverjum 100 krónum í sinn 
hlut. Árið 2007 tók ríkið rúmlega 18 
krónur af hverjum 100 í skatt, eða 18,1%, 
þ.e. 14,5% minna en árið 2001. Það er þó 
ekki hægt að segja að um almenna skatta-
lækkun hafi verið að ræða. Þessa lækkun 
má skýra annars vegar með lækkun skatt-
hlutfalla og hins vegar með því að árið 
2007 voru fjármagnstekjur 23,4% tekna 
en aðeins 8,2% árið 2001.

 
Skattbyrði einstaklinga
Skattkerfið er þannig upp byggt að fáir 
greiða sama hlutfall tekna í skatt. Skattur 
af tekjum ræðst af samspili tekna, eigna, 
skattleysismarka, skatthlutfalla og bóta 
sem ráðast aftur af tekjum, eignum og 
fjölskylduhögum. Skattar hvers skatt-
greiðanda hækka með hækkandi tekjum. 
Hærri tekjur á uppgangsárunum leiddu 
því til þess að stór hluti gjaldenda greiddi 
hærra hlutfall tekna í skatt þrátt fyrir að 
skatthlutföll væru lækkuð. 

Talsverðar breytingar hafa nú verið 
gerðar á skattkerfinu. Gamla stað-
greiðslukerfið með einu skatthlutfalli og 
persónuafslætti sem verið hafði við lýði 
allt frá árinu 1988 var aflagt árið 2009 en í 
staðinn var tekið upp margþrepa skattkerfi. 
Laun lækkuðu á árunum 2007 til 2010 
sem að óbreyttu hefði þýtt að einstaklingar 

greiddu lægri skatt. Skattkerfinu var hins 
vegar breytt þannig að stighækkun var 
aukin og hærri skattur greiddur af fjár-
magnstekjum en áður. Tekjuþróun og 
breytingar á skattkerfinu hafa leitt til þess 
að stærstur hluti landsmanna greiddi lægra 
hlutfall tekna í skatt árið 2010 en árið 2007. 

Árið 2007 greiddu um 16% fjölskyldna 
engan skatt af tekjum og eignum. Hlut-
fall skattlausra hafði lækkað lítillega úr 
17% árið 2001. Árið 2010 voru um 22% 
tekjulægstu fjölskyldnanna skattlausar eða 
fengu meira greitt í bætur en þær greiddu 
í skatta. Árið 2001 greiddu þau 20% fjöl-
skyldna sem voru með hæstu tekjurnar að 
jafnaði 25,9% af tekjum í skatt. Árið 2007 
var þetta hlutfall 19,9% og árið 2010 var 
það 26,8%. 

Tekjuhæstu 10% framteljenda greiddu 
26,3% tekna í skatt árið 2001, 19% árið 
2007 og 29% árið 2010. Það eina prósent 
fjölskyldna sem var með hæstar tekjur árið 
2001 greiddi 21% tekna í skatt. Skattar 
þeirra lækkuðu í 13,8% árið 2007. Árið 
2010 greiddi þessi hópur 32,9% skatt af 
tekjum og eignum. Tekjuhæsta prósentið 
greiddi því 138,3% hærri skatt af tekjum 
árið 2010 en 2007. Skattbyrði þeirra 
tekjuhæstu hefur því hækkað umtalsvert á 
undanförnum árum. 

Sem fyrr segir drógust tekjur mikið 
saman á árunum 2007 til 2010, hvort 
heldur litið er til hæstu launatekna eða 
fjármagnstekna. Fjármagnstekjuskattur var 
hækkaður úr 10% í 20%, eða um helming, 
og hæsta skattþrep almenns tekjuskatts 
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var hækkað verulega, úr 35,72% í 46,12%. 
Þessar breytingar á skattstofnum og 
sköttum hafa leitt til þess að skattar á tekju-
hæstu einstaklingana hafa hækkað þrátt 
fyrir að tekjur hafi dregist saman. Tekju-
hæstu 10% framteljenda öfluðu 42,8% 
af tekjum árið 2007 en greiddu þá 44,9% 
skatta. Árið 2010 voru tekjuhæstu 10% 
fjölskyldna með 32,1% tekna í landinu 
en greiddu 46% skatta. Skattar þessa hóps 
lækkuðu um 23.616 milljónir, eða 21,2%. 
Á heildina litið lækkuðu álagðir skattar um 
57.305 milljónir og því mátti rekja 41,2% 
lækkunar á sköttum til þessa tekjuhóps. 

Ef tekjuhæsti hundraðshluti fjölskyldna 
er skoðaðar sést að umskiptin eru enn 
meiri. Þessi hópur greiddi 37.540 milljónir 
í skatta árið 2007. Árið 2010 höfðu skatt-
greiðslur þessa tekjuhóps lækkað um 
16.291 milljón, eða 43,4%. Því mátti rekja 
28,4% lækkunar álagðra skatta til þessa 
tekjuhæsta hóps framteljenda. Hlutur 
þeirra lækkaði á þessum tíma úr 15,2% í 
11,2% af heildarskattbyrði. 

Það er ljóst að tiltölulega lítill hluti 
heimila aflar mestra tekna og rís undir 
bróðurparti skatta í landinu. Þannig aflaði 
fimmtungur fjölskyldna ríflega helmings 
tekna í landinu árið 2010, eða 50,4%. 
Þessar fjölskyldur greiddu 2/3 hluta, eða 
67% tekju- og eignarskatta. 

Ráðstöfunartekjur
 

Ráðstöfunartekjur hækkuðu um 68,1% 
frá árinu 2001 til 2007. Hækkun ráðstöf-
unartekna var almenn. Mörk tekjuhæstu 
hópanna hækkuðu þó meira en annarra 
tekjuhópa. Árið 2001 var fjórðungur fjöl-
skyldna með minna en 1.786.034 kr. í 
tekjur eftir skatta. Helmingur var með 
minna en 3.220.063 kr. Efri fjórðungsmörk 
lágu við 5.654.551 kr. 10% framteljenda 
voru með meira en 8.119.949 kr. í ráð-
stöfunartekjur, fimm prósent voru með 
meira en 9.918.194 kr. í tekjur eftir skatta 
og tekjuhæsta eitt prósent fjölskyldna í 
landinu var með 15.530.087 kr. í tekjur 
eftir skatta og bætur. 

Þegar skattar höfðu verið greiddir lágu 
efri fjórðungsmörk heildartekna 95,6% 
hærra en miðgildi, tíundarmörk lágu 
152,2% ofar en miðgildi og mörk tekju-
hæstu fimm hundraðshluta lágu 208% 
ofar en miðgildi. Tekjur þess hundraðs-
hluta fjölskyldna sem voru með hæstu 
tekjurnar voru 382,3% hærri en miðgildið. 

Árið 2007 lágu neðri fjórðungsmörk í 

2.139.696 kr. og höfðu hækkað um 19,8% 
frá árinu 2001. Miðgildi hafði hækkað 
um 19,3% og stóð í 3.843.019 kr. og efri 
fjórðungsmörk höfðu hækkað um 22% 
og stóðu í 6.901.291 kr. Ráðstöfunartekjur 
tekjuhæstu tíundar framteljenda höfðu 
hækkað um 28,9% og stóðu í 10.463.528 
kr. Tekjuhæstu fimm prósentin voru með 
meira en 13.585.938 kr. en þessi tekjumörk 
höfðu hækkað um 37%. Loks höfðu tekju-
mörk tekjuhæsta eins prósents fjölskyldna 
hækkað í 33.700.215 kr., eða 117%. 

Eftir að skattar höfðu verið greiddir 
voru efri fjórðungsmörk heildartekna 
79,6% hærri en miðgildi þannig að 
dregið hafði sundur með miðgildi og efri 

fjórðungsmörkum þrátt fyrir að tekjumun-
urinn hefði minnkað. Tíundarmörk lágu 
172,3% ofar en miðgildi, tekjuhæstu fimm 
hundraðshlutarnir lágu 253,5% ofar en 
miðgildi og sá hundraðshluti fjölskyldna 
sem var með hæstu tekjurnar hafði tekjur 
sem voru 776,9% hærri en miðgildið. 
Tekjur þess hundraðshluta fjölskyldna sem 
hafði hæstu tekjurnar höfðu því augljós-
lega hækkað mun meira en tekjur hinna 
99%. Annars vegar hafði tekjumunur í 
landinu aukist, að hluta til vegna aukinna 
fjármagnstekna, og hins vegar voru skattar 
lækkaðir á þessum tíma. Það segir sig sjálft 
að skattalækkanir koma þeim helst til góða 
sem greiða mesta skatta. 
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Mikil aukning fjármagnstekna og skattalækkanir á árunum 2001 til 2007 leiddu til þess að 
ráðstöfunartekjur landsmanna jukust meira en heildartekjur. Á árunum 2008 til 2010 snérist dæmið 
við. Ráðstöfunartekjur landsmanna minnkuðu meira en heildartekjur. 

Tekjur landsmanna drógust mikið saman á árunum 2008 til 2010. Það heyrði sögunni til að fólk hefði 
mjög háar tekjur af arði eða söluhagnaði. Á sama tíma voru skattar á hátekju- og efnafólk hækkaðir. 
Ráðstöfunartekjur tekjuhæstu fjölskyldnanna hafa því minnkað meira en annarra fjölskyldna í landinu 
og hlutur þeirra því minnkað.
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Skipting ráðstöfunartekna
Ráðstöfunartekjur hækkuðu um 453.607 
milljónir, eða 68,1%, fram til ársins 2007, 
úr 665.805 milljónum í 1.119.410 millj-
ónir. Af þessum tekjuauka voru 277.015 
milljónir tekjur tekjuhæstu 10% fjöl-
skyldna, eða 61,1% af tekjuaukningunni. 
Ráðstöfunartekjur þessa hluta fjölskyldna 
hækkuðu úr 197.882 milljónum í 474.897 
milljónir, eða um 140%. Hlutur þeirra í 
heildarráðstöfunartekjum hækkaði á tíma-
bilinu úr 29,7% í 42,4%. 

Athyglisvert er að bera saman breyt-
inguna sem varð á ráðstöfunartekjum 
þess hundraðasta hluta fjölskyldna sem 
var með hæstar ráðstöfunartekjur árið 
2001 og 2007. Árið 2001 var eitt prósent 
fjölskyldna með 53.881 milljón í ráð-
stöfunartekjur sem var þá 8,1% þess sem 
einstaklingar höfðu til ráðstöfunar í þjóð-
félaginu. Árið 2007 voru ráðstöfunartekjur 
þess hóps sem mestar ráðstöfunartekjur 
hafði 234.555 milljónir, eða 180.674 
milljónum hærri en árið 2001. Ráðstöf-
unartekjur þessa hundraðshluta voru 
þá 335,5% hærri en árið 2001. Á þessu 
tímabili hækkuðu ráðstöfunartekjur um 
453.607 milljónir og því voru 39,8% 
aukningarinnar vegna aukinna ráð-
stöfunartekna þess eina prósents sem hafði 
úr mestu að spila eftir skatta. 

Þegar tillit hefur verið tekið til skatta og 
bóta má segja að á árunum 2001 til 2007 
hafi ráðstöfunartekjur landsmanna almennt 
hækkað um 30 - 40% en ekki 68,1% eins 
og ætla mætti þegar á heildina er litið. Það 
verður þó auðvitað ekki litið fram hjá því 
að almenn 30 - 40% hækkun á ráðstöfunar-
tekjum á sex árum er umtalsverð hækkun. 

Umskiptin
Uppgangur áranna fyrir 2007 er fyrir 
margar sakir áhugaverður en það er ekki 
síður áhugavert að skoða breytinguna sem 
orðið hefur frá hinum miklu umskiptum 
sem urðu hér á landi haustið 2008. Sem 
fyrr segir lækkuðu tekjur landsmanna á 
árunum 2007 til 2010 um 422.625 millj-
ónir, eða 30,9%. Skattarnir sem lagðir voru 
á tekjur og eignir lækkuðu um 57.305 kr., 
eða 23,1%. Tekjur að frádregnum sköttum 
og bótum, ráðstöfunartekjur, lækkuðu 
um 365.320 milljónir kr., eða 32,6%, úr 
1.119.410 milljónum í 754.090 milljónir, 
þ.e. tiltölulega meira en tekjurnar. Sem fyrr 
segir tók ríkið nú stærri hlut tekna sem til 
urðu í þjóðfélaginu í skatt. 

Árið 2010 var fjórðungur fjölskyldna 
með minna en 1.802.170 kr. í tekjur eftir 
skatta. Þessi mörk höfðu lækkað um 15,8% 
frá árinu 2007. Þau voru 0,9% hærri en 

árið 2001. Helmingur fjölskyldna var með 
minna, eða meira, en 3.167.513 kr. í tekjur 
eftir skatta. Raungildi miðgildis ráðstöfun-
artekna hafði lækkað um 17,6% frá árinu 
2007, eða 1,6% frá árinu 2001. Fjórðungur 
fjölskyldna var með meira en 5.684.151 
kr. í ráðstöfunartekjur árið 2010. Efri fjórð-
ungsmörk höfðu þá lækkað um 17,6% 
frá árinu 2007 og voru þá aðeins hálfu 
prósenti hærri en þau voru árið 2001. 

10% fjölskyldna voru með meira en 
8.394.674 kr. í ráðstöfunartekjur árið 2010. 
Tíundarmörk ráðstöfunartekna lágu þá 
19,8% lægra en árið 2007 en þó 3,4% 
hærra en árið 2001. Þá voru fimm prósent 
fjölskyldna með meira en 10.222.336 kr. 
í tekjur eftir skatt árið 2010. Þessi mörk 
tekjuhæstu fimm hundraðshluta fjöl-
skyldna höfðu lækkað um fjórðung, eða 

24,8%, frá árinu 2007. Þau voru þó ennþá 
3,1% hærri en árið 2001. 

Ráðstöfunartekjur tekjuhæstu fjöl-
skyldnanna lækkuðu mest. Eitt prósent 
fjölskyldna var með meira en 15.506.161 
kr. í tekjur eftir skatt árið 2010. Mörk þessa 
tekjuhóps færðust niður um 54% frá árinu 
2007 og lágu 0,2% neðar en þau gerðu árið 
2001. 

Tekjulækkun undanfarinna ára hefur 
þannig verið almenn þó að ætla megi að 
tekjur þeirra sem búa við rýmstan fjárhag 
hafi minnkað meira en hinna sem hafa 
haft úr minna að spila. Annars vegar hafa 
tekjur þeirra tekjuhæstu lækkað. Hins vegar 
hafa skattar á hátekju- og efnafólk hækkað. 

Skipting ráðstöfunartekna
Ráðstöfunartekjur lækkuðu um 365.320 
kr., eða 32,6%, á milli áranna 2007 og 
2010. Það voru þó aðeins tekjur tekju-
hæstu 10% fjölskyldna sem lækkuðu um 
meira en meðallækkunina. Almennt lækk-
uðu ráðstöfunartekjur mun minna, eða á 
bilinu 13 - 17%. Ráðstöfunartekjur tekju-
hæstu 10% framteljenda voru 277.015 
milljónum lægri árið 2010 en árið 2007. 
Um 70,8% lækkunar ráðstöfunartekna 
skýrist því af því að ráðstöfunartekjur 
tekjuhæsta tíundarhluta fjölskyldna 
hafa lækkað um 54,4% frá árinu 2007. 
Tekjuhæstu 10% framteljenda voru með 
216.421 milljón í ráðstöfunartekjur árið 
2010, sem voru þá 27,7% þeirra tekna sem 

einstaklingar höfðu til ráðstöfunar árið 
2010. Árið 2007 var þetta hlutfall 42,4%. 

Ef skoðuð eru tekjuhæstu fimm prósent 
hjóna þá sést að bróðurpartur tekjulækk-
unarinnar á milli áranna 2007 og 2010 
er hjá þessum hópi. Ráðstöfunartekjur 
þeirra fimm prósenta framteljenda sem 
voru með mestar ráðstöfunartekjur voru 
237.374 milljónum lægri en þessa hlutfalls 
framteljenda árið 2007. Um 65% lækk-
unar ráðstöfunartekna kemur því fram í 
efsta hluta tekjustigans, en ráðstöfunar-
tekjur þeirra fimm prósenta fjölskyldna 
sem höfðu hæstar ráðstöfunartekjur voru 
64,2% lægri árið 2010 en árið 2007. Best 
settu fimm prósent fjölskyldna voru með 
17,5% ráðstöfunartekna árið 2010 saman 
borið við 33% árið 2007. 
Loks er athyglisvert að skoða þann 

hundraðasta hluta fjölskyldna sem var 
með hæstu ráðstöfunartekjurnar árið 2010. 
Þessi hópur var með 234.555 milljónir 
í ráðstöfunartekjur árið 2007 og 44.025 
milljónir árið 2010. Ráðstöfunartekjur 
höfðu lækkað um 190.529 milljónir á 
tímabilinu, eða um 81,2%. Um 52,2% 
lækkunar ráðstöfunartekna í þjóðfélag-
inu voru vegna lægri tekna þess hóps 
sem er með hæstu ráðstöfunartekjurnar. 
Árið 2007 hafði eitt prósent fjölskyldna 
21% tekna til ráðstöfunar. Árið 2010 var 
þetta hlutfall komið niður í 5,8%. Þessi 
hundraðs hluti aflaði 19,8% tekna í land-
inu árið 2007 en 6,7% árið 2010. 

Það er vissulega athyglisvert að árið 
2007 hafði sá hluti landsmanna sem 
hafði mestar tekjur stærri hlut af tekjum 
í landinu eftir skatta en af tekjum fyrir 
skatta. Meira var dregið af flestum öðrum. 
Þó að tekjuhæstu skattgreiðendurnir hafi 
vissulega greitt umtalsverðar fjárhæðir í 
skatt greiddu þeir þó hlutfallslega minna 
en þeir sem kalla mætti millitekjufólk, 
sem skýrir það af hverju þeir voru með 
stærri hlut ráðstöfunartekna í landinu en 
heildartekna. Árið 2007 voru skattar að frá-
dregnum bótum 18,1% af heildartekjum. 
Þá greiddi sá hópur sem hafði hæstar ráð-
stöfunartekjur 13,5% af tekjum í skatta. 
Árið 2010 höfðu þeir sem voru með mestar 
tekjur eftir skatta greitt að jafnaði 30,6% 
af tekjum í skatt en þá var meðalskattbyrði 
fjölskyldnanna í landinu 20,2%. 

Annars vegar hafa tekjur þeirra tekjuhæstu lækkað og 

hins vegar hafa skattar á hátekju- og efnafólk hækkað
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Neikvæðar ráðstöfunartekjur
Árið 2010 dugðu tekjur 59 fjölskyldna 
ekki fyrir sköttum. Þessar fjölskyldur voru 
með 430 milljónir í tekjur en greiddu 829 
milljónir í skatta og því voru skattarnir 
399 milljónum hærri en tekjurnar. Þessar 
fjölskyldur þurfa að ganga á sparnað eða 
selja eignir til að geta framfleytt sér og 
greiða skattana sem lagðir eru á þær. Aug-
ljóslega er ástæða þess að skattar voru 
hærri en tekjur sú að 1,25% skattur var 
lagður á hreina eign einhleypinga sem áttu 
meira en 90 milljónir, svokallaða auðlegð. 
Auðlegð hjóna var skilgreind sem eignir 
umfram 120 milljónir. Fjölskyldurnar 
59 sem þurftu að selja eignir til að geta 
greitt skatta áttu eignir sem metnar voru 
á 30.513 milljónir. Á móti eignum stóðu 
skuldir upp á 829,4 milljónir. 

Eignir
 

Sömu sögu er að segja af eignum og 
tekjum. Framan af fyrsta áratugi þessarar 
aldar jukust eignir einstaklinga mjög hratt. 
Matsverð fasteigna og hlutabréfa hækkaði 
í kjölfar þess að auðveldara var að taka fé 
að láni fyrir kaupunum. Árið 2001 áttu 
einstaklingar eignir sem metnar voru á 
2.349.881 milljón. Eignir einstaklinga 
hækkuðu svo um 2.061.383 milljónir fram 
til ársins 2007 eða um 87,7%. Þær voru 
4.411 milljarðar árið 2007 en frá þeim 
tíma hafa eignir lækkað með hverju árinu 
sem hefur liðið. Fjölskyldur töldu fram 
eignir sem metnar voru á 3.466 milljarða 
í árslok 2010. Matsverð eigna lækkaði því 
um 21,4% á milli áranna 2007 og 2010. 
Það hefur því gengið á eignir einstaklinga 
á undanförnum árum. Þær hafa fyrnst, 
rýrnað, tapast eða lækkað í verði. Þó svo 
að raunvirði eigna hafi almennt lækkað 
minna en gjaldmiðillinn hafa þær þó 
almennt ekki haldið verðgildi sínu gagn-
vart neysluvöru við þær sérstöku aðstæður 
sem hafa verið í landinu á síðustu árum. 

Vaxandi auðlegð
Eignir fjölskyldna í landinu hækkuðu 
mikið fram til ársins 2007 en hafa síðan 
lækkað nokkuð. Sem fyrr er hér talað 
um heimili eða fjölskyldu í merkingunni 
sjálfstæður skattaaðili. Um fjórðungur fjöl-
skyldna sem skilgreindar eru á þennan hátt 
á engar, eða litlar sem engar, eignir. Í árslok 
árið 2001 átti helmingur fjölskyldna í land-
inu eignir sem metnar voru á 10.265.060 
kr. eða meira, efri fjórðungsmörk lágu 

við 21.707.547 kr., 10% áttu meira en 
35.634.879 kr., fimm prósent áttu meira 
en 45.462.595 kr. Eitt prósent átti meira en 
85.992.868 kr. í eignum. 

Sem fyrr segir hækkuðu eignir almennt 
í þjóðfélaginu á árunum 2001 til 2007. 
Á sama tíma jókst munur á ríkidæmi 
landsmanna umtalsvert. Því meiri sem 
eignirnar voru fyrir, þeim mun meira uxu 
þær. Á þessum tíma hækkuðu miðgildis-
mörk eigna um 29,7%, efri fjórðungsmörk 
hækkuðu um 58,9%, mörk efnuðustu 
tíundarinnar hækkuðu um 66,9%, mörk 
efnuðustu fimm prósenta fjölskyldna 
hækkuðu um 71,4% og mörk auðugasta 

eins prósents fjölskyldna hækkuðu um 
84,1%. Á sama tíma og almennt ríkidæmi 
jókst í landinu dró nokkuð í sundur með 
þeim auðugu og þeim allra auðugustu 
annars vegar, og hins vegar dró í sundur 
með venjulegu millistéttarfólki og þeim 
efnameiri.

Eignir rýrna
Frá árinu 2007 til ársins 2010 lækkuðu 
eignir landsmanna aftur. Árið 2010 var 
miðgildi eigna 9.924.588 kr., fjórðungur 
heimila átti meira en 26.020.049 kr., 10% 
heimila áttu meira en 45.038.071 kr. og 
fimm prósent áttu meira en 60.868.617 
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Á árunum 2001 til 2007 jukust eignir landsmanna mikið. Matsvert fasteigna og verðbréfa hækkaði 
í kjölfar þess að tekjur hækkuðu og lánsfé var auðsótt. Árið 2008 urðu mikil umskipti. Eignir hafa 
fyrnst, rýrnað, tapast eða lækkað í verði. Þær hafa að mestu haldið verðgildi sínu gagnvart krónu en 
lækkað gagnvart neysluvöru.
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kr. Auðugasta eitt prósent fjölskyldna átti 
meira en 126.664.310 kr. Eignamörk höfðu 
þannig almennt lækkað um 20 - 25% en 
sem fyrr segir lækkuðu eignir um 21,4% á 
þessum tíma. Eignamörk þeirra sem voru 
um miðja eignaröðunina lækkuðu um 
fjórðung. Eignamörk þeirra sem voru við 
efri fjórðungsmörk lækkuðu um 24,6%, 
eignamörk efstu tíundar lækkuðu um 
24,3%, eignamörk ríkustu fimm prósenta 
fjölskyldna lækkuðu um 21,9% og eigna-
mörk ríkasta eins prósents fjölskyldna 
lækkuðu um 20%. 

Þróun síðustu 10 ára, fyrst hækkun 
þar sem eignir eignamanna hækka meira 
en hinna, og svo lækkun þar sem eignir 
eignamanna minnka minna en hinna, 
hefur því leitt til þess að munur á eignum 
fjölskyldna í landinu hefur aukist. 

Munur á miðgildi og efri fjórðungs-
mörkum var 159,1% árið 2007. Þá var 
munur á miðgildi og efri tíundarmörkum 
346,5%, munur á miðgildi og efnuðustu 
fimm prósentunum var 485,2% og munur 
á eignum meðalfjölskyldu og eignum þess 
eina prósents fjölskyldna sem átti mestar 
eignir var 1.088,8%. Þeir áttu meira en 
11,9 sinnum meiri eignir en sá sem var um 
miðjan hóp. 

Árið 2010 var munur á eignum þess 
sem var í miðju eignaröðunarinnar og efri 
fjórðungsmörkum 162,2%. Þá var munur 
á miðgildi og efri tíundarmörkum 353,8%, 
munur á miðgildi og efnuðustu fimm 
prósentunum var 513,3% og munur á 
eignum meðalmannsins og eignum þess 
eins prósents fjölskyldna sem átti mestar 
eignir var þá 1.176,3%. Hinir efnamestu 
áttu meira en 12,8 sinnum meiri eignir en 
sá sem var um miðjan hóp. Munurinn í 
fjárhæðum hafði hins vegar minnkað. Árið 
2007 skildu 144.996.677 kr. á milli miðgildis 
og ríkasta eins prósentsins. Árið 2010 skildu 
116.739.100 kr. á milli þessara eignamarka. 

Sem fyrr er rétt að hafa það í huga að 
hér er ekki verið að fjalla um breytingu 
á eignum einstakra hópa heldur mis-
mun á hópum sem skilgreindir eru á 
ákveðinn hátt. Fjölskyldur flytjast á milli 
eignahópa eftir því sem eignir breytast. 
Þegar þúsundir útlendinga sem áttu litlar 
eignir til að telja fram hér á landi fluttu 
til landsins fluttust þeir sem áttu eignir 
upp í eignastiganum þó svo að engin 
breyting hefði orðið á eignum þeirra. Þá 
er vert að gefa því gaum að mun stærra 
hlutfall fjölskyldna taldi fram eignir árið 
2010 en árin þar á undan. Framan af 
síðasta áratugi töldu um 25% fjölskyldna 
ekki fram neinar eignir. Bankainnstæður 
í árslok 2008 voru hins vegar forskráðar 

á skattframtal einstaklinga við álagningu 
árið 2009. Þá kom í ljós að um 100 fjöl-
skyldur höfðu aldrei hirt um að telja þessar 
eignir fram eins og þeim hafði borið skylda 
til lögum samkvæmt. 

Eignir hvers eignahóps 
Þar sem eignamörk hafa þróast á ýmsa 
vegu frá árinu 2007 má búast við því að 
skipting heildareigna hafi einnig breyst 
nokkuð. Eignir efnuðustu fjölskyldnanna 
jukust mun meira en eignir annarra fjöl-
skyldna á árunum 2001 til 2007. Á þessu 
tímabili jukust eignir landsmanna um 
2.061,4 milljarða eða 87,7%. Það voru hins 
vegar aðeins eignir þeirra 10% fjölskyldna 
sem voru í mestum álnum sem náðu 
þessari hækkun. Þessi eignahópur átti um 
1.052,7 milljónum meira að raunvirði 
árið 2007 en árið 2001. Eignirnar fóru úr 
932.147 milljónum í 1.984.853. Rúmur 
helmingur eignaaukningarinnar, 51,1%, 
sem varð á milli áranna 2001 og 2007 féll 
í skaut tíundahluta fjölskyldna. Hlutur 
tíundarinnar í heildareignum landsmanna 
fór úr 27,9% í 35,9%. Eignir 90% fjöl-
skyldna sem stóðu neðst í eignastiganum 
jukust um 1.008.677 sem var 71,1%. 
Tæpur helmingur, 48,9%, eignaaukningar-
innar sem varð á þessum tíma kom í hlut 
þessara 90% framteljenda. 

Líkt og með tekjur fæst skýrari mynd 
af eignadreifingunni ef sá hundraðshluti 
fjölskyldna sem átti mestar eignir er skoð-
aður. Eitt prósent fjölskyldna átti eignir 
sem metnar voru á 498.616 milljónir í 
árslok árið 2007, sem var þá um 14,8% 

eigna landsmanna. Árið 2001 átti ríkasta 
fólk landsins eignir sem metnar voru á 
150.839 milljónir kr. eða 10,7% eigna í 
landinu. Eignir ríkasta fólksins árið 2007 
voru því 347.777 milljónum meiri en 
sambærilegs hóps nokkrum árum fyrr. 
Munurinn er 230,6%. Um 17,6% eigna-
aukningarinnar í landinu á þessum tíma 
var hjá litlum hluta heimila. 

Eignir þessa hlutfalls fjölskyldna lækk-
uðu um 147.732 milljónir frá árslokum 
2007 til ársloka 2010, eða um 22,7%, en þá 
áttu þessar fjölskyldur eignir sem metnar 
voru á 503.016 milljónir, sem var þá 14,5% 
eigna í landinu, saman borið við 14,8% 
árið 2007. Hlutur þessara fjölskyldna í 
skuldum var 3,1% árið 2001, 5,2% árið 
2007 og 3,5% árið 2010. Hlutur í tekjum 
hefur einnig minnkað úr því að vera 5,8% 
árið 2001 í 16,2% árið 2007 og svo í 4,2% 
árið 2010. Þrátt fyrir stóreignaskatt hefur 
hlutur þess eins prósents fjölskyldna sem á 
mestar eignir í heildskattbyrði minnkað úr 
11,1% í 7,6% á milli áranna 2007 og 2010. 
Þessir framteljendur greiddu 5,2% skatta 
árið 2001. 

Í þessu sambandi má nefna að bróður-
partur eigna almennings er bundinn í 
fasteignum. Verðbréf eru hins vegar stór 
hluti eigna þeirra sem eiga mest og stór 
hluti þessara eigna er í eigu efnamestu 
einstaklinganna. Þá áttu margir kost á því 
á þessum árum að taka lán til að kaupa 
verðbréf sem hækkuðu meira í verði en 
fasteignir. Þar var oft um verulega háar 
fjárhæðir að ræða. Þetta sést betur þegar 
skuldirnar eru skoðaðar. 
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Þróun matsverðs eigna og eignadreifingar síðasta áratuginn hefur gert það að verkum að þeir 
sem mest eiga nú eiga stærri hlut eigna landsmanna en sambærilegur eignahópur átti í upphafi 
síðasta áratugar.
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Skuldir
 

Framan af síðasta áratug hækkuðu skuldir 
einstaklinga í takt við tekjur, eignir og 
fjölda skattgreiðenda. Árið 2004 varð 
hinsvegar breyting á en frá þeim tíma 
fóru skuldir að aukast mjög hratt, hraðar 
en tekjur og eignir. Árið 2001 skulduðu 
einstaklingar í landinu 915.141 milljón. 
Skuldir einstaklinga hækkuðu svo um 
897.626 milljónir fram til ársins 2007, eða 
um 92,3%. Sífellt stærri hluti eigna ein-
staklinga var í skuld auk þess sem lán voru 
tekin fyrir neyslu, bifreiðum, verðbréfum 
og öðru sem flokkast sem aðrar skuldir, 
þ.e. skuldir vegna lána sem tekin voru 

fyrir öðru en kaupum á húsnæði. Frá þeim 
tíma hafa eignir lækkað með hverju árinu 
sem hefur liðið, mun meira en skuldir sem 
þó lækkuðu í fyrsta skipti í mörg ár, um 
77.069 milljónir frá árslokum árið 2009 
til ársloka árið 2010. Þær voru 1.955.112 
milljónir árið 2009 en 1.878.044 milljónir 
í árslok árið 2010 og lækkuðu því um 3,9% 
á milli ára. Framtalsskyldar eignir lækk-
uðu um 945.243 milljónir að raunvirði 
á milli áranna 2007 og 2010. Skuldirnar 
hafa lækkað um 118.653 milljónir. Eigið fé 
rýrnaði því um 1.064.896 milljónir.

Það er athyglisvert að skuldir jukust 
umtalsvert meira en tekjur á þessu tímabili 
hvort heldur litið er til raunvirðis eða 
hlutfallsbreytingar. Stór hluti eyðslufjár 
landsmanna var tekinn að láni. Á meðan 

tekjur landsmanna jukust um 61,8% 
hækkuðu skuldir um 92,3%. Ef allir hefðu 
lagst á eitt hefðu árstekjur greitt upp 95% 
af öllum skuldum einstaklinga árið 2001. 
Skuldirnar hefðu verið greiddar upp á 
einu ári og 30 dögum. Árið 2004 hefði það 
tekið um eitt ár og einn og hálfan mánuð 
að greiða upp skuldirnar. Árið 2007 hefðu 
landsmenn þurft eitt ár og fjórðung úr ári 
til að greiða allar skuldir sínar. Árið 2010 
hefði tekið eitt ár og 10 mánuði að greiða 
upp allar skuldir einstaklinga með þeim 
tekjum sem þeir öfluðu það árið. 

Dreifing skulda
Auðvitað eru ekki allir jafn skuldum vafðir 
og ætla mætti af því hvernig eignir, skuldir 
og tekjur hafa þróast á síðustu árum. Það 
er rétt að skuldir einstaklinga hafa aukist 
og skuldasöfnunin verið almenn, en það 
vekur athygli að einungis lítill hluti lands-
manna hafði tækifæri til að steypa sér í 
verulegar skuldir á árabilinu frá 2004 til 
2007 og fremur stór hluti skulda lands-
manna var vegna þessa litla hóps. 

Þá ætti að vera óhætt að segja að skilið 
hafi í sundur með þeim sem mest skulduðu 
og hinum. Árið 2001 skuldaði helmingur 
landsmanna meira en 1.179.299 kr. Árið 
2007 hafði miðgildi skulda hækkað í 
1.715.660 kr., eða um 45,5%. Fjórðungur 
heimila skuldaði meira en 9.782.106 kr. 
árið 2001. Árið 2007 höfðu þessi mörk 
hækkað í 15.351.143 kr., eða um 56,9%. 
Tíundi hluti framteljenda skuldaði meira 
en 16.904.740 kr. árið 2001 en þessi mörk 
lágu við 28.165.125 kr. árið 2007 og höfðu 
því hækkað um 66,6%. Fimm prósent fjöl-
skyldna skulduðu meira en 21.611.548 kr. 
en árið 2007 höfðu þessi mörk hækkað í 
37.108.261, eða um 71,7%. Þá skuldaði sá 
hundraðshluti hjóna sem mest skuldaði 
árið 2001 meira en 34.287.071 kr. en 
árið 2007 höfðu þessi mörk hækkað í 
63.354.364 kr., eða um 84,8%. 

Framtaldar skuldir voru almennt meiri 
árið 2010 en árið 2007. Helmingur fjöl-
skyldna skuldaði meira en 1.889.894 kr. 
árið 2010. Þessi mörk höfðu því hækkað 
um 10,2% frá árinu 2007. Fjórðungur 
skuldaði meira en 15.232.067 kr. en fjórð-
ungsmörk lágu 0,8% neðar árið 2010 
en árið 2007. Þau 10% fjölskyldna sem 
skuldsettust voru skulduðu 29.185.172 kr. 
eða meira árið 2010. Tíundarmörk lágu 
3,6% ofar en árið 2007. Fimm prósent 
skulduðu 39.956.702 kr. en þessi mörk 
lágu 7,7% hærra árið 2010 en árið 2007. 
Mörk skuldugasta eins prósents fjölskyldna 
höfðu hækkað mest, eða um 17,7%, úr 
63.354.364 kr. í 74.565.556 kr. 
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Frá árinu 2004 fóru skuldir einstaklinga að hækka mjög hratt, hraðar en tekjur og eignir. Frá árinu 
2008 hafa skuldir að mestu haldið verðgildi sínu, ólíkt tekjum og eignum.
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Sem fyrr segir voru innstæður einstaklinga 
í árslok 2008 forskráðar á skattskýrslu árið 
2009. Skuldir við lánastofnanir voru svo 
forskráðar ári síðar eða á framtal ársins 
2010. Þetta gæti skýrt að nokkru leyti það 
að um 45% fjölskyldna töldu ekki fram 
neinar skuldir í árslok 2007 en árið 2010 
var aðeins um fimmtungur fjölskyldna 
skuldlaus. 

Skuldir fjölskyldna
Það segir sig sjálft að ef skuldir allra fram-
teljenda hefðu þróast með sama hætti 
hefðu mörk hverrar tíundar skuldara 
einnig þróast með sama hætti. Sú var hins 
vegar ekki raunin. Breyting skuldamarka 
sýnir að skuldir fjölskyldna hafa þróast 
með misjöfnum hætti síðustu árin. Skuldir 
einstaklinga hækkuðu um 92,3% á 
árunum 2001 til 2010. Það voru þó aðeins 
skuldir skuldugustu 10% fjölskyldna sem 
hækkuðu þetta mikið. Skuldir þeirra jukust 
um 108,1%, úr 399.971 milljón í 832.479 
milljónir. Á þessu tímabili jukust skuldir 
einstaklinga um 844.249 milljónir og því 
var rúmur helmingur eða 51,2% skulda-
aukningarinnar hjá 10% heimila. 10% 
fjölskyldna skulduðu 43,7% heildarskulda 
árið 2001 en hlutur þeirra í skuldum 
hækkaði í 47,3% árið 2007. Á móti 
skuldunum stóðu hins vegar eignir upp á 
502.386 milljónir árið 2001 og 1.127.075 
milljónir árið 2007. 

Skuldir einstaklinga héldu áfram 
að aukast fram til ársins 2009 en hafa 
farið heldur lækkandi síðan. Árið 2010 
skulduðu einstaklingar 1.878.044 miljónir, 
118.653 meira en árið 2007. Skuldugustu 
10% fjölskyldna skulduðu samanlagt 
921.923 milljónir, sem var þá 49,1% 
skulda einstaklinga. Skuldir skuldugustu 
10% fjölskyldna voru 89.444 milljónum 
hærri en skuldir þessa hlutfallshóps árið 
2007. Það lítur því út fyrir að 75,4% 
skuldaaukningar áranna 2007 til 2010 hafi 
verið vegna skuldugustu fjölskyldnanna. 
Á móti skuldum voru 764.428 milljónir 
í eignum. 10% skuldugustu fjölskyldna í 
landinu höfðu mikið umleikis. Þær áttu 
22,1% eigna og öfluðu 19,1% tekna. Þær 
greiddu líka 19,9% beinna skatta sem 
lagðir voru á tekjur og eignir. 

Skuldugasti hundraðshluti landsmanna 
skuldaði 86.488 milljónir árið 2001, 215.346 
milljónir árið 2007 og 234.016 milljónir 
árið 2010. Skuldir þessa hóps jukust um 
18.670 milljónir á milli áranna 2007 og 
2010 þannig að 15,7% skuldaaukningar á 
tímabilinu var hjá þessum skuldarahópi. 
Þetta er svipað hlutfall og á milli áranna 
2001 og 2007. Hlutfall skulda þessa hóps af 

heildarskuldum einstaklinga óx úr 9,5% árið 
2001 í 12,2% árið 2007 og 12,5% árið 2010. 

Hlutur skuldugustu fjölskyldnanna í 
eignum hefur vaxið úr 4,3% heildareigna 
árið 2001 í 6,5% árið 2007 í 4,5% árið 
2010. Skuldugasta eitt prósent framteljenda 
aflaði 2,8% tekna árið 2001 og 6,1% 
tekna árið 2007. Árið 2010 var skuldugasti 
hópurinn með 2,4% tekna. Skattar eru 
lagðir á tekjur og eignir umfram skuldir og 
því hefur hlutur skuldugustu landsmanna 
í sköttum lækkað úr 5,4% í 2,8% heildar-
skatta. Það er ljóst að einhverjir hafa tekið 
lán fyrir arðberandi eignum sem hafa 
skilað miklum tekjum árið 2007. Eignirnar 
sem stóðu á móti þessum skuldum árið 
2001 voru 100.293 milljónir. Árið 2007 átti 
skuldugasti hópurinn eignir sem metnar 
voru á 285.747 milljónir sem var þá enn 
meira en skuldirnar. Árið 2010 voru eignir 
á móti skuldum 157.197 milljónir, 76.819 
milljónum lægri en skuldirnar. 

Að lokum 
Framan af síðasta áratug jukust tekjur og 
eignir mjög hratt og lífskjör bötnuðu. Frá 
árinu 2001 til ársins 2007 jukust tekjur 
um 522.185 milljónir, en þar af voru fjár-
magnstekjur 250.094 milljónir, eða 47,9%. 
Á sama tíma jukust skuldir ár frá ári mun 
meira en tekjur. Síðla árs 2007 syrti í 
álinn, tekjur minnkuðu og eignir féllu 
í verði. Skuldirnar héldu hins vegar að 
mestu verðgildi sínu. Stór hluti lækkunar 
tekna er vegna fjármagnstekna sem voru 
59.464 milljónir árið 2001, 319.631 árið 
2007 og 66.407 árið 2010. Kaupmáttur 
tekna einstaklinga rýrnaði um 422.625 
milljónir króna en þar af voru 253.224, 

eða 59,9%, vegna fjármagnstekna sem 
lækkuðu um 79,2% á milli áranna 2007 
og 2010. Aðrar tekjur hafa lækkað um 
169.401 milljón eða 16,2%. Þeir sem hafa 
háar fjármagnstekjur eru til þess að gera 
fáir á hverju ári, almennt þeir tekjuhæstu 
og því eru umskiptin einna mest hjá 
þeim. Breytingar á skattkerfinu árið 2009 
leiddu til þess að þeir sem öfluðu mestra 
tekna og áttu mestar eignir greiddu stærri 
skerf tekna í skatt af minni tekjum en 
þeir sem mest áttu undir sér árið 2007. 
Ætla má að mjög hafi þrengt í búi hjá 
þessum fjölskyldum sem þó má ætla að 
teljist vel settar, altént í samanburði við 
margar aðrar fjölskyldur í landinu. Hátt 
í helmingur tekjuskatts einstaklinga er 
lagður á tíundahluta fjölskyldna. Þessar 
fjölskyldur hafa ekki haft úr jafnlitlu að 
spila um árabil. 

Almennt var raungildi ráðstöfunar-
tekna árið 2010 lítið eitt hærra en 
árið 2001. Munurinn var hins vegar 
sá að skuldirnar voru rúmum þúsund 
milljörðum hærri árið 2010 en 2001 
og vaxtabyrði því mun meiri. Þeir sem 
keyptu húsnæði dýrum dómum á árunum 
fyrir fall gjaldmiðilsins sitja uppi með að 
hafa greitt verð fyrir þetta húsnæði sem 
reyndist þegar upp var staðið mun hærra, 
miðað við tekjur, en menn gerðu ráð fyrir 
þegar gengið var að kaupunum. Þeir sem 
seldu húsnæði og fjárfestu í gulli eða olíu 
geta hins vegar unað glaðir við sitt. Hvað 
sem því líður þá er ekki ólíklegt að lífskjör 
dæmigerðrar fjölskyldu sem tók lán þegar 
lánsfé var auðsótt, gengið hátt og kaup-
máttur mikill, hafi almennt verið verri 
árið 2010 en árið 2001. 
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Þrátt fyrir að mörk skuldugustu fjölskyldnanna hafi hækkað umtalsvert á milli áranna 2007 og 2010 
lækkuðu skuldir þess eina prósents framteljenda sem mest skulduðu. Bróðurpartur skulda einstaklinga 
er þó vegna til þess að gera lítils hluta fjölskyldna.



Átaksverkefnið beindist fyrst og fremst að 
svartri vinnu. Þetta tímabundna átak fólst 
í heimsóknum á vinnustaði og var mark-
miðið að leiðbeina og upplýsa smærri og 
meðalstóra rekstraraðila um skyldur sínar, 
með sérstakri áherslu á að sporna gegn 
svartri vinnu. Með yfirskriftinni „Leggur 
þú þitt af mörkum?“ var skírskotað til þess 
að bæði atvinnurekendur og launafólk hafi 

víðtækar skyldur gagnvart atvinnulífinu og 
samfélaginu í heild. Í skýrslu verkefnisins 
var greint frá að svört vinna hjá smærri og 
meðalstórum rekstraraðilum mældist um 
12% af heildarvinnuafli á landsvísu og að 
það kostaði þjóðfélagið tæpa 14 milljarða 
króna á ári. 

Þar sem þessar niðurstöður voru 
nokkuð sláandi og líkur frekar á að um 
hóflegt mat væri að ræða, var ákveðið 
að fylgja átakinu eftir með frekari 
vinnustaðaheimsóknum veturinn 2011 
til 2012. Umfang þessarar eftirvinnslu 
var þó mun minna en í upphaflega 
átakinu. Í þessari grein er fjallað stutt-
lega um nokkur atriði sem vöktu athygli 
þegar niðurstöður voru dregnar saman í 
skýrslu sem kom út í maí síðast liðinn.  

Um verkefnið
Heimsóknirnar hófust 18. október 2011 
og stóðu til 27. mars 2012. Að þessu sinni 
voru 689 fyrirtæki heimsótt með alls 
2.022 starfsmönnum. Meðalstarfsmanna-
fjöldi hvers fyrirtækis var því tæpir þrír 
starfsmenn. Eins og áður voru einkum 
lítil og meðalstór fyrirtæki heimsótt með 
ársveltu undir einum milljarði. Að þessu 
sinni takmarkaðist átakið við heimsóknir 
í fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, Suður-
nesjum, Suðurlandi og Vesturlandi. Að 
öðru leyti var öll vinnan sambærileg við 
sumarið 2011, nema að allt umfang var 
minna. Áfram var megináherslan lögð 
á svarta vinnu og að greina þær upplýs-
ingar sem átakið veitti um þann þátt.

Þó svo að fara beri varlega í að túlka 
þróun talna um svarta vinnu, þá eru 
vísbendingar um að aukið eftirlit sem 
tengdist þessu átaki hafi skilað árangri. 
Það er sameiginlegt mat fulltrúa Alþýðu-
sambands Íslands, Samtaka atvinnulífsins 
og ríkisskattstjóra. Þegar tölur úr vinnslu 
verkefnisins í vetur eru bornar saman 
við talnagrunn skýrslunnar sem kom út 
í nóvember kemur ýmislegt athyglisvert 
í ljós sem má m.a. lesa af þeim töflum 
sem birtast í þessari grein. Lesandanum er 
að mestu leyti ætlað að draga sínar eigin 
ályktanir, en hér er þó hnykkt á þremur 
atriðum sem eru þess virði að skoða nánar.

Svört vinna minnkar um 36%
Tafla 1 leiðir í ljós að umfang svartrar 
vinnu minnkar um 36,3% á milli tímabila 
fyrir svæðin sem voru til skoðunar í 
vetur. Mesta lækkunin er 39,3% á höfuð-
borgarsvæðinu, en þar var eftirlitið virkast. 
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Í Tíund sem kom út í desember 2011 var sagt frá átaksverkefni 
ríkisskattstjóra, Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins 
sem gekk undir nafninu „Leggur þú þitt af mörkum?“  
Átakið hófst 15. júní 2011 og stóð til ágústloka það ár. Skýrsla með 
helstu niðurstöðum úr átakinu var gefin út 2. nóvember 2011. 

Jóhann G. Ásgrímsson  
er viðskiptafræðingur að 
mennt og hefur mikla reynslu af 
upplýsingatæknimálum, ferla-   
og áhættugreiningum.  

Aðalsteinn Hákonarson sviðsstjóri eftirlitssviðs og Jóhann G. Ásgrímsson sem stýrði átakinu.

Forvarnir og         
        eftirlit



Einnig mælist 27,8% lækkun á Suður-
nesjum, en þar var virkni eftirlitsins einnig 
mikil bæði tímabilin. Marktæk lækkun er 
einnig á hinum svæðunum. Vissulega þarf 
að hafa í huga að stærð úrtaksins núna og 
hugsanlega árstíðasveiflur geta haft veruleg 
áhrif á niðurstöðurnar. Þetta eru engu að 
síður áreiðanlegustu upplýsingarnar sem 
við höfum um þetta efni. 

Mikill bati hjá fyrirtækjum  
með veltu á bilinu 100 til 300 
milljónir króna
Þegar þessar tölur eru skoðaðar nánar sést 
í Töflu 2 að batinn er mestur hjá fyrir-
tækjum með ársveltu á bilinu 100 til 300 
milljónir króna. Að meðaltali er svört 
vinna hjá þessum fyrirtækum tæpum 62%  
minni en á tímabilinu 15. júní til 31. ágúst 
2011. Fyrirtæki á tekjubilinu 20 til 100 
milljónir króna koma einnig betur út, þó 
svo batinn sé ekki eins mikill. Áhugavert 
gæti verið að fylgjast með þróun þessara 
stærða.

Atvinnugreinaflokkun 
niðurstaðna
Til viðbótar við það sem var í skýrslunni 
sem kom út í nóvember er nú komin 
greining á svartri vinnu eftir ÍSAT atvinnu-
greinaflokkun Hagstofu Íslands. 

Tafla 3 sýnir samanburð talnanna eftir 
ÍSAT atvinnugreinaflokkuninni. Taflan 
skýrir sig sjálf en þó er athyglisvert að 
bifreiðaverkstæðin eru eina atvinnugreinin 
með umtalsverðan starfsmannafjölda, sem 
ekki bætir sig milli tímabila heldur kemur 
verr út.

Lokaorð
Niðurstöðurnar nú gefa vísbendingar 
um að dregið hafi úr svartri vinnu á milli 
þeirra tveggja tímabila sem verkefnið 
náði til. Leiða má að því líkur að átakið 
sl. sumar hafi skilað ákveðnum árangri í 
baráttunni gegn svartri vinnu. Þó ber að 
varast að draga of víðtækar ályktanir af 
þessum samanburði þar sem þættir eins 
og árstíðasveiflur og smæð úrtaksins geta 
haft veruleg áhrif á niðurstöðurnar.  
Til þess að geta skipulagt vel útfærðar for-
varnaraðgerðir staðfesta niðurstöðurnar 
mikilvægi þess að að fylgjast vel með 
þróun svartrar vinnu. Allt bendir því til 
að vel útfærðar forvarnaraðgerðir geti 
skilað þjóðfélaginu ávinningi sem munar 
um, bæði í krónum talið og siðferðis-
lega. Það er e.t.v. sú meginniðurstaða sem 
þetta átaksverkefni fulltrúa Alþýðusam-
bands Íslands, Samtaka atvinnulífsins og 
ríkisskattstjóra hefur skilað. 
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Samanburður á þróun svartrar vinnu milli tímabilanna 18. október 2011 til 27. mars 2012 og 15. júní til 31. ágúst 2011.

 
Tafla 2 - Svört vinna eftir veltu
Tímabilið 18. október 2011 til 31. mars 2012 Samanburður við 2011
 Allir Í svartri Svört v. Svört v. Mism Breyting
Tekjubil starfsm. vinnu % % % %

>1000.000 127 2 1,6 3,1 (1,5) (48,4) 
900.000-999.999 2 0 0 0 0 -
800.000-899.999 26 0 0 1,1 (1,1) -
700.000-799.999 5 0 0 4,0 (4,0)  -
600.000-699.999 38 0 0 3,3 (3,3) (100,0) 
500.000-599.999 10 0 0 1,8 (1,8)  (100,0) 
400.000-499.999 47 1 2,1 1,1 1,0 -
300.000-399.999 140 3 2,1 2,0 0,1 5,9
200.000-299.999 188 2 1,1 5,5 (4,4)  (80,6) 
150.000-199.999 181 6 3,3 5,8 (2,5)  (42,7) 
100.000-149.999 240 6 2,5 6,5 (4,0)  (61,6) 
50.000-99.999 289 19 6,6 10,1 (3,5) (34,8) 
20.000-49.999 329 18 5,5 12,2 (6,7) (55,2) 
10.000-19.999 121 26 21,5 23,0 (1,5)% (6,5) 
0-9.000 279 70 25,1 34,9 (9,8)  (28,1) 

Samtals 2.022 153 7,6 11,9 (4,3)  (36,3) 

2012 = 18. október 2011 til 27. mars 2012; og 2011 = 15. júní til 31. ágúst 2011.

Tafla 1 - Svört vinna eftir landshlutum
 Allir Svört Svört vinna Atv. leysi
Landshluti starfsm. vinna % %

Höfuðborgarsvæðið 6,7 11,1 (4,4) (39,3) 
Suðurnes 10,4 14,4 (4,0) (27,8)
Suðurland 13,1 15,1 (2,0) (13,2)
Vesturland 12,3 13,8 (1,4) (10,3)

Samtölur 7,6 11,9 (4,3) (36,3)

1) Samanburður á tímabili A 18. október 2011 til 31. mars 2012 og tímabili B 15. júní til 31. ágúst 2011.

Tafla 3 - Svört vinna eftir atvinnugreinaflokkum
Höfuðborgarsvæðið, Suðurnes, Vestur- og Suðurland. Tímabil A 1) Tímabil B 1) Mismunur

 Í svartri Í svartri Stig  Breyting
Flokkur Bálkaheiti vinnu % vinnu % % %

Bálkur I Rekstur gististaða og veitingarekstur 38 12,9 208 16,6 (3,7)  (22,1) 
Bálkur G 47 Smásöluverslun 20 8,6 135 11,5 (2,9) (25,4) 
Bálkur C Framleiðsla 18 3,8 65 7,4 (3,6)  (48,2) 
Bálkur G 45 Bifreiða- og vélaverkstæði 30 11,3 47 10,1 1,2 12,1
Bálkur G 46 Heildverslun 4 2,1 31 7,2 (5,2)  (71,3) 
Bálkur F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 11 3,9 27 17,0 (13,1)  (76,8) 
Bálkur S Hárgreiðslustofur og þjónustuiðnaður 11 9,2 27 13,4 (4,2)  (31,6) 
Bálkur N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 5 11,1 19 12,2 (1,1)  (8,9) 
Bálkur J Upplýsingar og fjarskipti 4 10,8 13 12,7 (1,9) (14,9) 
Bálkar Q, R Heilbrigðis-, íþrótta- og félagsþjónusta 2 10,5 11 26,8 (16,3)  (60,7) 
Bálkur M Sérfræðiþjónusta 2 11,1 5 4,8 6,3 131,5
Bálkur H Flutningur og geymsla 0 0 4 9,8 (9,8)  (100,0)
Bálkur U Starfsemi með úrlendisrétt / einstaklingar 0 - 4 66,7  -  -
Bálkur L Fasteignaviðskipti 3 33,3 3 25,0 8,3 33,3
Bálkar D, O og P Opinber stjórnsýsla og fræðslustarfsemi 1 33,3 1 100,0 (66,7)  (66,7) 
Bálkur A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar 4 36,4 0  -  -  -

 Samtals 153  7,6 600  11,9 (4,3) (36,4) 



Endurskoðun verklagsreglna, útgáfa 
þeirra og smíði nýs tölvukerfis í 
virðisaukaskatti eru þau stjórntæki sem 
í upphafi var ákveðið að nýta til að ná 
fram markmiðum um að endurbæta 
virðisaukaskattsframkvæmd. Við gerð 
endurskoðaðra verklagsreglna og verkferla 
var m.a. stuðst við fjölmargar hugmyndir 
og ábendingar sem komu frá starfsfólki 
skrifstofunnar á sérstökum fagfundum og 
fjarfundum starfsstöðva á landsvísu. 

Hlutverk verklagsreglna  
í virðisaukaskatti
Hlutverk verklagsreglna í virðisauka-
skatti er að tryggja að verklag við 
framkvæmdina eða veitt þjónusta við 
gjaldendur standist ákveðnar kröfur 
og að jafnræðis sé gætt gagnvart gjald-
endum óháð búsetu og því hvaða 
starfsstöð vinnur verkið. Verklagsreglur 
eiga að kalla fram öguð vinnubrögð 
þar sem horft er til langs tíma og reynt 
að koma í veg fyrir að stöðugt þurfi að 
bregðast við óvæntum aðstæðum. Þá 
er leitast við að fækka villum eins og 
kostur er. Verklagsreglum er því ætlað að 
skapa umhverfi fyrir öryggi og traust í 
virðisaukaskattsframkvæmdinni.

Hvernig koma verklagsreglur að 
sem bestum notum?
Framkvæmd virðisaukaskatts er afar 
fjölþætt og flókin eftir því. Algengt er að 
sami starfsmaðurinn hafi með höndum 
fleiri en einn verkþátt en með skýrum 
verklagsreglum er hægt skerpa skil milli 
einstakra þátta í framkvæmdinni og ekki 
síður að skerpa aðgreiningu starfa sem er 
lykilatriði í innra eftirliti. Með því að setja 
slíkar reglur með tilteknum hætti er hægt 
að bæta skilning starfsmanna á störfum 
sínum, stuðla að bættu verklagi og tryggja 
að þeir fylgi þeim flóknu lögum og reglu-
gerðum sem gilda um framkvæmdina. Þá 
er hægt með verklagsreglum að tryggja 
betur samræmi í vinnu milli einstakra 
starfsmanna og starfsstöðva og auðvelda 
virðisaukaskattsframkvæmdina. Með sam-
hæfðu verklagi má gera ráð fyrir auknum 
samlegðaráhrifum og að þekking skili sér 
betur á milli starfsmanna. Gera má ráð 
fyrir að áhrifin skili sér betur í sameinuðu 
embætti ríkisskattstjóra sem leiði m.a. til 
þess að ágreiningsmálum fækki og hraði 
á afgreiðslu mála aukist. Nýir starfsmenn 
ættu einnig að eiga auðveldara með að til-
einka sér starfið þar sem lýsing á verksviði 
þeirra er fyrir hendi.

Innra eftirlit
Verklagsreglur eru hluti af góðu innra 
eftirliti. Tilgangur innra eftirlits er m.a. 
að veita hæfilega vissu fyrir því að ríkis-
skattstjóri nái markmiðum um árangur 
og skilvirkni í starfsemi stofnunarinnar, 
bæði innan hennar sem og út á við. 
Verklagsreglur eiga að stuðla að því 
að framkvæmdin sé í samræmi við 
lög og reglur sem um hana gilda. Með 
verklagsreglum er m.a. gerð grein fyrir 
aðgreiningu starfa. Sem dæmi um slíka 
aðgreiningu má nefna að sami starfsmað-
urinn á ekki að taka afstöðu til skráningar 
tiltekins aðila á virðisaukaskattsskrá og 
jafnframt að ákvarða um álagningu hans 
á virðisaukaskatti. Þá liggur einnig fyrir 
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Verklagsreglur
í virðisaukaskatti

Pétur Ólafsson  
er viðskiptafræðingur að mennt. Hann hefur 

starfað hjá ríkisskattstjóra frá árinu 2004 en hafði 
fyrir þann tíma unnið lengi innan skattkerfisins 

og í einkageiranum. 

Við upptöku virðisaukaskatts árið 1990 var framkvæmd hans í höndum ríkisskattstjóra og níu skattstjóra 
víðs vegar um landið. Hlutverk ríkisskattstjóra var þá m.a. fólgið í því að samræma störf skattstjóra.  Í 
virðisaukaskatti var það m.a. gert með útgáfu handbókar um virðisaukaskatt, sérstakra leiðbeininga og 
verklagsreglna o.fl.  Fyrir rúmum tveimur árum voru embætti ríkisskattstjóra og skattstjóra sameinuð í 
eitt, embætti ríkisskattstjóra. Framkvæmd virðisaukaskatts er nú í höndum virðisaukaskattseiningar. Við 
sameininguna var ákveðið að endurskipuleggja og bæta virðisaukaskattsframkvæmdina innan frá og mæta 
þannig kröfum um jafnræði, samræmingu og samvinnu á milli starfsstöðva embættisins. Í þeim efnum koma 
skýrir verkferlar að góðum notum til að tryggja samræmt verklag, skilvirkni og öryggi við framkvæmdina sem 
er lykill að góðum árangri. 



nánari útlistun á meðferð mála í sam-
ræmi við lög og reglugerðir. Með þessu 
móti má tryggja betra innra öryggi.

Gerð verklagsreglna
Verklagsreglur virðisaukaskattsskrif-
stofunnar eru samsettar úr þremur megin 
þáttum: 1) Verklagsreglu og flæðiriti, 
2) vinnulýsingu og 3) gátlistum, eyðu-
blöðum, leiðbeiningum og öðrum 
viðeigandi gögnum.

1) Verklagsregla og flæðirit
Í verklagsreglu er gerð grein fyrir tilgangi 
hennar og gildissviði. Þá kemur fram hver 
ber ábyrgð á að reglunni sé haldið við, að 
unnið sé eftir henni og hverjir eigi að gera 
það, því tilgreind eru bæði starfsheiti og 
nöfn. Verklagsreglu er jafnframt lýst með 
teikningu (flæðiriti) þar sem sýndir eru 
einstakir verkþættir og tengsl milli þeirra. 
Á þeim sést einnig myndrænt hvernig 
störf eru aðgreind.

2) Vinnulýsing
Vinnulýsing er viðbót við verklagsreglu 
þar sem skilgreint er nákvæmlega verklag 
við tiltekin störf. Fylgja ber vinnulýsingu 
skref fyrir skref.

3) Gátlistar, eyðublöð, leiðbein-
ingar og önnur viðeigandi gögn
Í þessum hluta er greint frá því hvaða 
eyðublöð eiga við um þann þátt fram-
kvæmdarinnar sem verklagsreglan tekur 
til, hvernig þau skuli fyllt út, hvaða gögn 
skuli fylgja þeim og hvort formkröfum 
sé fullnægt. Hér eru einnig gátlistar sem 
hjálpa starfsmönnum við efnislega yfir-
ferð á sömu eyðublöðum eða skýrslum, 
og til að skoða þau gögn sem þeim ber að 
fylgja eða óskað er eftir sérstaklega, t.d. 
bókhaldsgögn. Að lokum er lýsing á því 
hvernig skrá skuli mál í málaskráningar-
kerfi ríkisskattstjóra.

Útgáfa verklagsreglna
Verklagsreglur virðisaukaskattsskrifstof-
unnar eru skrifaðar af stjórnendum hennar 
og eins og áður segir er í þeirri vinnu m.a. 
stuðst við hugmyndir og ábendingar 
starfsmanna skrifstofunnar. Áður en hver 
verklagsregla er gefin út gefst viðkomandi 
starfsmönnum tækifæri til að lesa hana 
yfir og gera við hana athugasemdir. Þegar 
stjórnandi hefur samþykkt verklagsreglu 
er hún send til samþykktar hjá sviðsstjóra 
sem sjá á til þess að hún sé í fullu samræmi 
við aðrar reglur. Þegar hann hefur undir-
ritað regluna tekur hún gildi. Því næst er 
haldinn innleiðingarfundur með öllum 

starfsmönnum þar sem verklagsreglan er 
kynnt. Verklagsreglur eru svo yfirfarnar og 
endurskoðaðar með reglubundnu millibili.

Handbók og innra net
Hver verklagsregla, ásamt vinnulýsingu og 
gátlistum, er sett upp með tilteknum hætti 
og gefin út í handbók til nota fyrir alla 
starfsmenn virðisaukaskattseiningar. Hver 
verklagsregla er númeruð eftir ákveðnu 
kerfi þar sem m.a. er tilgreint hvenær hún 
var gefin út og hvenær henni var breytt. 

Starfsmönnum ber að kynna sér og til-
einka sér verklagsreglur á sínu verksviði 
en hafa aðrar til afnota eftir því sem þörf 
krefur. Gert er ráð fyrir að reglurnar verði á 
innra neti ríkisskattstjóra og þannig verður 
auðvelt fyrir aðra starfsmenn embættisins 
að nálgast þær.

Niðurlag
Ritun og endurskoðun verklagsreglna er 
viðvarandi verkefni. Þörf fyrir þær verður 
sífellt fyrir hendi þar sem gerð þeirra 
tekur breytingum með breyttu vinnulagi 
og breyttum viðfangsefnum, s.s. í fram-
haldi af nýjum eða breyttum lögum og 
reglugerðum. Stöðug þróun á sér því stað á 
sviði verklagsreglna sem þarf að fylgja eftir 
á hverjum tíma.
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Vista, skrá í GoPro 
og frágangur

Móttaka og flokkun

Virðisaukaskatts-
númer stofnað

Úrskurðaðir/
staðfesting

Gögn til 
launagreiðendaskrár

VLR 1.01 Verkferill fyrir stofnskrá - nýskráning á virðisaukaskattsskrá

Skoðun 
formskilyrða.
Mál stofnað 

í GoPro

Gögnum komið til 
launagreiðendaskrár

3.1

3.2 3.5

Gjaldandi

Starfsmaður 1

Skoðun 
efnisskilyrða

Starfsmaður 2
3.43.3

Fyrirspurn - boðuð 
frávísun

Fyrirspurn - boðun 
- andsvör

Starfsmaður 
launagr. skrár

Móttaka Formskilyrði skoðuð Efnisskilyrði skoðuð Ákvörðun um skráningu Vistun, frágangur, skráning



Óheimil lækkun 
hlutafjár

Að gefnu tilefni þykir rétt að vekja athygli 
á því að samkvæmt lögum um einkahluta-
félög og hlutafélög er óheimilt að lækka 
hlutafé niður fyrir lögbundið lágmark. 
Í fáeinum tilvikum hefur framkvæmd 
lækkunar hlutafjár í hluta- og einka-
hlutafélögum verið með þeim hætti að á 
hluthafafundi hafi hlutafé verið lækkað 
niður í 0 kr. til jöfnunar á tapi og síðan 
hækkað aftur að lögbundnu lágmarki í 
næsta lið á dagskrá hluthafafundar. Hefur 
sú framkvæmd verið rökstudd þannig að 

horfa eigi til hluthafafundarins í heild og 
að í lok hluthafafundar sé hlutafé komið 
a.m.k. upp í hið lögbundna lágmark. 
Verður að telja að slík framkvæmd sé ekki 
í samræmi við ákvæði laga um hlutafélög 
nr. 2/1995 (hér eftir hfl.) og laga um einka-
hlutafélög nr. 138/1995 (hér eftir ehfl.) 

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. ehfl. skal 
hlutafé í einkahlutafélagi vera minnst 
500.000 kr. Síðar í málsgreininni er farið 
yfir undanþágu þessa skilyrðis, en þar 
segir að uppfylli einkahlutafélag kröfu um 
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lágmarkshlutafé við stofnun, sé því ekki 
skylt að hækka hlutafé sitt þótt endur-
skoðun lágmarksfjárhæðar, samkvæmt 
þeirri málsgrein, leiði til þess að hlutafé 
félagsins nái ekki lengur þeirri lágmarks-
fjárhæð. Síðan segir að hafi hlutafé í eldra 
félagi verið hækkað upp í eða yfir mörk 
1.- 4. málsl. skuli ekki fara niður fyrir það 
lágmark nema hið lága hlutafé í félaginu 
hafi verið hækkað og lækkað samtímis. 
Samkvæmt almennri lögskýringu er því 
óheimilt að hlutafé einkahlutafélags fari 
undir 500.000 kr. nema í þeim tilvikum 
sem greind eru í lögunum. Í VII. kafla ehfl. 
um lækkun hlutafjár er hvergi tekið fram 
að heimilt sé að lækka hlutafé niður fyrir 
lögbundið lágmark sé það hækkað aftur á 
sama fundi. Verður því að túlka þann kafla 
til samræmis við 1. gr. laganna þar sem 
skýrt kemur fram að hlutafé skuli minnst 
vera 500.000 kr. og að greinin sé með 
tæmandi talningu um hvenær heimilt sé 
að fara niður fyrir hið lögbundna lágmark. 

Varðandi hlutafélög þá kemur fram 
í 3. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 
2/1995 (hfl.) að hlutafé skuli minnst vera 
fjórar milljónir króna. Eru engar undan-
tekningar taldar upp í 1. gr. laganna líkt 
og með einkahlutafélög auk þess sem það 
kemur hvergi fram í VII. kafla laganna um 
lækkun hlutafjár að heimilt sé að lækka 

niður fyrir lögbundið lágmark sé hlutafé 
hækkað samtímis. 

Við lestur lögskýringagagna, svo sem 
frumvarpa er fylgja hlutafélagalögum og 
kennslubók Stefáns Más Stefánssonar, 
„Hlutafélög, einkahlutafélög og fjár-
málamarkaðir,“ kemur hvergi fram að 
heimilt sé að lækka hlutafé niður fyrir 
lögbundið lágmark. Þvert á móti gefa 
lögskýringagögnin til kynna að aðeins sé 
heimilt að lækka hlutafé niður fyrir lög-
bundið lágmark í þeim tilvikum er fram 
koma í 1. gr. ehfl., annars sé það með öllu 
óheimilt. 

Í umfjöllun Stefáns Más um lækkun 
hlutafjár í nefndri bók segir eftirfarandi: 
„Hlutafé má heldur aldrei lækka niður 
fyrir það lágmark hlutafjár sem þarf til að 
stofna hlutafélög“ (bls 215). Síðar segir að 
lækkun hlutafjár í ehfl. samsvari í megin-
atriðum ákvæðum hfl. og er hér líklegast 
verið að vísa til mismunandi 1. gr. þess-
ara laga þar sem ákvæði kafla laganna um 
lækkun eru nánast samhljóma. 

Með hliðsjón af ofangreindu verður 
að telja að lækkun á hlutafé í hluta- og 
einkahlutafélögum niður fyrir lögbundið 
lágmark hlutafjár sé með öllu óheimil 
nema í þeim tilvikum sem tíunduð eru í 
1. gr. ehfl. og er það í samræmi við hluta-
félagalög á EES-svæðinu almennt.
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Málsatvik eru þau að ríkisskattstjóri tók til 
skoðunar, á grundvelli upplýsinga í skýrslu 
skattrannsóknarstjóra ríkisins í máli stefn-
anda, hvort stefnandi hefði í raun og veru 
fellt niður heimilisfesti sína þegar hann 
skráði lögheimili sitt í Bretlandi með aftur-
virkum hætti.

Að lokinni athugun ríkisskattstjóra var 
kveðinn upp úrskurður þess efnis að þrátt 
fyrir að stefnandi hefði skráð lögheimili 
sitt í Bretlandi frá og með 1. september 
1998 þá hefði hann ekki fellt niður heim-
ilisfesti sína hér á landi og bæri þar af 
leiðandi fulla og ótakmarkaða skattskyldu 
á Íslandi allt árið 1998 og allt þar til annað 
yrði ákveðið.

Stefnandi höfðaði mál gegn íslenska 
ríkinu og krafðist ógildingar á úrskurði ríkis-
skattstjóra og jafnframt að viðurkennt yrði 
að hann hefði borið takmarkaða skattskyldu 
hér á landi frá og með 1. september 1998.

Í málatilbúnaði stefnanda kom fram 
að miðstöð persónulegra og fjárhagslegra 
hagsmuna hans hefði verið í Bretlandi þar 

sem hann hefði haft heimili sitt, heimilis-
muni og börn hans sótt skóla þar. Þá hefði 
hann dvalið að meginstefnu til í Bretlandi 
og börn hans eingöngu dvalið á Íslandi í 
skólafríum. Stefnandi vísaði til lögheim-
ilislaga þar sem fram komi að hjón skuli 
hafa sama lögheimili. Fyrrum eiginkona 
stefnanda hefði dvalið meira í Bretlandi en 
á Íslandi á þeim tíma sem um ræðir með 
börnum þeirra og af þeim sökum hlyti 
heimilisfesti stefnanda að vera þar í landi. 

Stefnandi vísaði til þess að úrskurður 
ríkisskattstjóra í máli hans væri ekki í 
samræmi við aðra dómaframkvæmd um 
sambærileg mál, sbr. sérstaklega dóm 
Hæstaréttar 2000/3587 (nr. 97/2000). 
Stefnandi vísaði til þess að umræddur 
dómur Hæstaréttar kvæði á um að 
það væri raunveruleg búseta sem réði 
ákvörðun á heimilisfesti.

Stefnandi hélt því fram að dráttur hans 
á því að sinna skattamálum sínum í Bret-
landi, ásamt þeim mistökum að skrá sig 
ekki með lögheimili þar í landi um leið 
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og hann flutti þangað, breytti engu um 
þá meginreglu sem gildi um ákvörðun 
lögheimilis og komi fram í 1. gr. lögheim-
ilislaga. Samþykki Þjóðskrár fyrir afturvirkri 
skráningu á lögheimili hefði einnig þýð-
ingu í málinu.

Stefnandi gerði ennfremur lítið úr þeim 
atriðum sem ríkisskattstjóri taldi upp í 
úrskurði sínum til að sýna fram á tengsl 
hans við Ísland, og benti m.a. á að dráttur 
á að tilkynna flutning á lögheimili hafi 
meðal annars verið vegna stjórnarsetu 
stefnanda í bankaráði Íslandsbanka-FBA. 
En samkvæmt 38. gr. þágildandi laga um 
viðskiptabanka og sparisjóði hafi banka-
ráðsmönnum borið að eiga lögheimili hér 
á landi. Stefnandi hélt því fram að um 
væri að ræða formlegt lagaskilyrði sem 
segði ekkert um raunverulegar aðstæður 
hans. 

Stefnandi vísaði ennfremur til bréfa frá 
breskum skattyfirvöldum þar sem fram 
komi að hann teljist heimilisfastur í Bret-
landi í skilningi tvísköttunarsamningsins 
milli Íslands og Bretlands.

Íslenska ríkið krafðist sýknu og studdi 
þá kröfu þeim rökum að úrskurður ríkis-
skattstjóra væri hvorki haldinn formlegum 
né efnislegum annmörkum.

Þá vísaði stefndi til þess að stefnandi 
hefði talið fram eins og hann bæri fulla 
og ótakmarkaða skattskyldu hér á landi á 
tekjuárunum 1998, 1999 og 2000. Fyrst 
á framtali 2002 vegna tekjuársins 2001 
væri minnst á flutning erlendis. Þá hefði 
stefnandi ekki staðið skil á skattframtölum 
í Bretlandi á réttum tíma. Stefnandi hefði 
þannig hvorki talið fram í Bretlandi né 
tilkynnt um breytingu á lögheimili fyrr 
en skattrannsóknarstjóri ríkisins hóf rann-
sókn á skattskilum hans og stefnandi 
þannig reynt að komast hjá réttmætri 
skattlagningu hérlendis.

Stefndi vísaði til þess að hugtakið heim-
ilisfesti í 1. gr. tekjuskattslaga sé rýmra en 

lögheimilishugtak lögheimilislaga enda 
felist í áður nefndri 1. gr. að fleiri séu hér 
skattalega heimilisfastir en þeir sem séu 
skráðir hér með lögheimili. Ákvæði lög-
heimilislaga bindi þannig ekki hendur 
ríkisskattstjóra við ákvörðun á því hvort 
viðkomandi teljist heimilisfastur hér 
skv. tekjuskattslögum. Heildstætt mat á 

aðstæðum og athöfnum viðkomandi aðila 
þurfi að fara fram, þ.e. á raunverulegum 
aðstæðum hans, s.s. tengslum við landið, 
dvöl hér, tekjuöflun, fjármálaumsvifum, 
nýtingu á þjónustu hins opinbera o.fl.

Stefndi vísaði til atriða sem fram komu 
í úrskurði ríkisskattstjóra um dvöl stefn-
anda hér á landi á árunum 1998, 1999, 
2000 og 2001, en samkvæmt yfirlitum sem 
stefnandi afhenti skattrannsóknarstjóra 
ríkisins dvaldi hann á Íslandi í 564 daga á 
þessu tímabili en 445 daga í Bretlandi og 
450 daga annars staðar. Þá vísaði stefndi 
til annarra atriða í úrskurði ríkisskattstjóra 
sem snertu tengsl stefnanda við Ísland, s.s. 
fasteignaeign, fjármálaumsvif o.fl. og þess 
að stefnandi hefði átölulaust sætt skatt-
lagningu sem 1. gr. maður og ekki óskað 
eftir leiðréttingu á þeirri skattlagningu.

Í niðurstöðum dómsins kemur fram 
að heimilisfesti falli ekki sjálfkrafa niður 
við brottflutning frá landinu, og til þess 
að heimilisfesti falli niður þurfi að sýna 
fram á að viðkomandi greiði skatta í öðru 

ríki eins og þeir sem hafa heimilisfesti þar 
og að skattskyldum hafi verið fullnægt. 
Dómarinn vísaði til framtalsskila stefn-
anda hér á landi á árunum 1998, 1999 
og 2000 og að athugasemd um flutning 
til Bretlands hefði fyrst komið fram á 
framtali 2002 vegna tekjuársins 2001. Þá 
vísaði dómarinn til þess að í tilkynningu 

stefnanda til breskra skattyfirvalda hefði 
komið fram að aðalástæða fyrir dvöl hans í 
Bretlandi væri menntun barna hans og að 
hann áætlaði að dvelja sjö til átta mánuði 
annars staðar en í Bretlandi. Framangreind 
atriði, ásamt þeirri staðreynd að stefnandi 
notfærði sér niðurgreidda heilbrigðis-
þjónustu hér á landi á árunum 1998-2001, 
yrði að túlka á þann veg að stefnandi 
sjálfur hefði talið sig heimilisfastan hér á 
landi. Jafnframt er vísað til þess að stefn-
andi hefði ekki sýnt fram á að hann hefði 
greitt skatt í Bretlandi eins og hann hefði 
verið búsettur þar. Dómarinn vísaði enn-
fremur til þess að af framlögðum gögnum 
frá breskum skattyfirvöldum væri ekki 
unnt að ráða með vissu að stefnandi hefði 
verið heimilisfastur þar í landi í skilningi 
tvísköttunarsamnings milli Íslands og 
Bretlands. Af þeim sökum kæmi ekki til 
álita að beita ákvæðum samningsins við 
ákvörðunartöku um heimilisfesti stefn-
anda. Samkvæmt þessu var íslenska ríkið 
sýknað af kröfum stefnanda.
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Ríkisskattstjóri tók til skoðunar hvort 
stefnandi gæti talist heimilisföst og skatt-
skyld hér á landi skv. 1. gr. tekjuskattslaga 
en stefnandi hafði eingöngu talið fram 
óverulegar tekjur hér á landi ásamt því að 
tilgreina á heimasíðu sinni að hún væri 
búsett og starfandi í Þýskalandi. Stefn-
anda var tilkynnt að fyrirhugað væri að 
úrskurða um heimilisfesti og skattskyldu 

hennar en engin viðbrögð bárust við boð-
unarbréfi ríkisskattstjóra. Ríkisskattstjóri 
kvað að svo komnu máli upp úrskurð þess 
efnis að stefnandi teldist ekki heimilisföst 
hér á landi og bæri samkvæmt því ekki 
fulla og ótakmarkaða skattskyldu skv. 1. gr. 
tekjuskattslaga frá og með 1. október 2004.
Stefnandi óskaði eftir því að ríkisskatt-
stjóri tæki upp úrskurð sinn m.a. á þeim 

forsendum að málið væri vanupplýst þar 
sem ekki hefði verið byggt á rannsókn á 
persónulegum högum stefnanda, sem og 
því að samkvæmt tvísköttunarsamningi 
Íslands og Þýskalands væri óumdeilt að 
stefnandi væri heimilisföst og skattskyld 
hér á landi.

Ríkisskattstjóri óskaði eftir því að 
stefnandi legði fram gögn um tekjur eða 

Í niðurstöðum dómsins kemur fram að heimilis-
festi falli ekki sjálfkrafa niður við brottflutning frá 
landinu, og til þess að heimilisfesti falli niður þurfi að 
sýna fram á að viðkomandi greiði skatta í öðru ríki 
eins og þeir sem hafa heimilisfesti þar
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tekjuleysi í Þýskalandi auk þess að upp-
lýst yrði um notkun á íbúð stefnanda í 
Reykjavík. Stefnandi synjaði því að leggja 
fram gögn um tekjur eða tekjuleysi enda 
hefði hún talið fram á Íslandi og stað-
fest að viðlögðum drengskap að innsend 
framtöl væru rétt. Ríkisskattstjóri synjaði 
um endurupptöku á þeirri forsendu að 
umbeðin gögn hefðu ekki borist.

Stefnandi stefndi að svo komnu máli 
íslenska ríkinu og krafðist þess að 
umræddur úrskurður ríkisskattstjóra yrði 
ómerktur. Kröfu sína studdi stefnandi 
þeim rökum að ákvörðun um heimilisfesti 
ætti að byggja á tengslum og að heimilis-
festi væri í því landi þar sem aðili ætti 
heima og dveldi að jafnaði. Stefnandi 
vísaði til þess að hún ætti íbúð hér á landi 
og að hún leigði íbúð í Þýskalandi. Þá væri 
ljóst að stefnandi væri heimilisföst hér 
á landi í skilningi tvísköttunarsamnings 
sem í gildi væri milli Íslands og Þýska-
lands. Stefnandi vísaði ennfremur til þess 
að ríkisskattstjóri hefði ekki rannsakað 
tengsl hennar við Ísland heldur eingöngu 

vísað til þess í úrskurði sínum að hún hefði 
ekki aflað reglulegra tekna hér á landi og 
að samkvæmt upplýsingum á heimasíðu 
stefnanda kæmi fram að hún væri búsett í 
Þýskalandi. Stefnandi benti á að hún ætti 
íbúðarhúsnæði hér á landi og að hún hefði 
haldið heimili með móður sinni en jafn-
framt búið í Þýskalandi þar sem hún hefði 
leigt íbúð. Þá væri engin vafi á því að stefn-

andi hefði náin tengsl við Ísland vegna 
fjölskyldubanda sinna – engin skyldmenni 
hennar væru í Þýskalandi. Ennfremur 
dveldi stefnandi meirihluta ársins á Íslandi 
við listsköpun sína.
Íslenska ríkið krafðist sýknu og rökstuddi 
sýknukröfu sína þeim rökum að ríkisskatt-
stjóri væri ekki bundinn af því hvernig 
skráningu lögheimilis væri háttað hjá 
Þjóðskrá Íslands heldur bæri að taka mið 
af raunverulegum aðstæðum viðkomandi, 
m.a. tengslum við landið, dvöl hér á landi, 
tekjuöflun, fjármálaumsvifum o.fl. atriðum 
þegar metið væri hvort viðkomandi gæti 
talist vera heimilisfastur hér á landi í 
skilningi tekjuskattslaga. Við þetta mat ætti 

að taka mið af ákvæðum lögheimilislaga 
eftir því sem við ætti. Þá var sýknukrafa 
byggð á því að íbúðarhúsnæði stefnanda 
hér á landi hefði ekki verið nýtt af henni 
til búsetu heldur leigt út allt frá árinu 2004 
en í Þýskalandi hafi íbúðarhúsnæði staðið 
stefnanda til ráðstöfunar. Ennfremur hefði 
listsköpun hennar og þar með sú sjálf-
stæða starfsemi sem stefnandi hafði með 
höndum farið að mestu fram erlendis. Jafn-
framt var vísað til þess að ekki væri unnt að 
draga aðrar ályktanir af færslum af banka-
reikningum og kreditkortum stefnanda en 
að hún hefði dvalið að mestu erlendis frá 
haustmánuðum 2004 og að sú fullyrðing 
að hún dveldist hálft árið hér og hálft árið 
erlendis fengi ekki staðist.

Í dómsniðurstöðunni kemur fram að 
skráning lögheimilis ein og sér ráði því 
ekki hvort viðkomandi teljist heimilis-
fastur hér á landi. Flutningur frá landinu 
geti verið skýrt merki þess að búseta hafi 
verið flutt til annars lands enda þótt að lög-
heimili sé enn skráð hér á landi. Dómarinn 
taldi að líta yrði til þeirra upplýsinga sem 
aflað hefði verið frá því að synjað var um 
endurupptöku. Dómarinn vísaði til þess 
að samkvæmt fyrirliggjandi gögnum hefði 
stefnandi horfið af landi brott 1. ágúst 
2004 og dvalið erlendis fram til þess að 
hún kom aftur til Íslands skömmu fyrir 
jól það ár. Þá hefði stefnandi farið aftur til 
Þýskalands 15. janúar 2005 og dvalið hér á 
landi mun skemur en í 183 daga eftir það. 
Ekki væru því efni til að fallast á dómkröfur 
stefnanda og var íslenska ríkið sýknað.
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Íslenska ríkið krafðist sýknu og rökstuddi sýknu-
kröfu sína þeim rökum að ríkisskattstjóri væri ekki 
bundinn af því hvernig skráningu lögheimilis væri 
háttað hjá Þjóðskrá Íslands heldur bæri að taka mið 
af raunverulegum aðstæðum viðkomandi
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YSKN 254/2011
8. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003, 
um tekjuskatt
Í úrskurði yfirskattanefndar segir að það 
teljist almennt vera veruleg breyting á 
starfsemi í skilningi 8. tölul. 31. gr. laga 
nr. 90/2003, um tekjuskatt, þegar blásið er 
nýju lífi í starfsemi félags sem ekki hefur 
haft með höndum neinn rekstur um 
árabil, sbr. m.a. samanburðarskýringu við 
ákvæði 54. gr. laga nr. 90/2003. Jafnan 
verði þó hverju sinni að taka til athug-
unar hvort breytingar á starfsemi geti talist 
gerðar í eðlilegum og venjulegum rekstrar-
tilgangi, enda sé frádráttur rekstrartaps þá 
heimill samkvæmt umræddu ákvæði 8. 
tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003, þrátt fyrir 
að um verulega breytingu á starfsemi sé 
að ræða, sbr. orðalag ákvæðisins. Taldi 
yfirskattanefnd ljóst að breytingar á 
eignaraðild kæranda í árslok 2001 tengd-
ust lokum ferðaskrifstofurekstrar félagsins 
sama ár. Rekstur kæranda hafi síðan legið 
niðri um tveggja ára skeið þegar tilgangi 
félagsins var breytt á árinu 2004 og það 
hóf þá alls óskylda starfsemi, þ.e. viðskipti 
með verðbréf. 

Ekki verði séð að ákvörðun um upphaf 
þeirrar starfsemi tengist á nokkurn hátt 
þeirri starfsemi sem kærandi hafi áður 
haft með höndum, þ.e. rekstri ferðaskrif-
stofu, eða hagsmunum henni tengdum. 

Verði ekki dregin önnur ályktun af því sem 
fram hafi komið í málinu en að tilgangur 
með því að hefja starfsemi kæranda að 
nýju hafi fyrst og fremst verið sá að nýta 
rekstrartap félagsins, en sú ráðstöfun var 
andstæð skýrum tilgangi löggjafans með 
lögleiðingu ákvæðisins. Var kröfu kæranda 
um að nýta eftirstöðvar rekstrartaps sem 
myndast höfðu í fyrri rekstri hafnað. 

Félagi í verðbréfaviðskiptum 
synjað um nýtingu rekstrartapa úr 
ferðaskrifstofurekstri. 

YSKN 283/2011 
Frestaður söluhagnaður
Kærandi seldi íbúðarhúsnæði sitt 15. 
ágúst 2007. Hagnaður varð af sölunni 
sem var skattskyldur á grundvelli 8. tölul. 
C-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003, sbr. 1. mgr. 
17. gr. sömu laga, vegna þess að eignar-
haldstími kæranda var skemmri en tvö 
ár. Kærandi óskaði eftir frestun á skatt-
lagningu söluhagnaðarins um tvenn 
áramót á grundvelli 2. mgr. 17. gr. laga 
nr. 90/2003. Kæruefni málsins var sú 
ákvörðun ríkisskattstjóra að skattleggja 
hinn frestaða söluhagnað í 15% skattþrepi 
fjármagnstekjuskatts á grundvelli bráða-
birgðaákvæðis XXIX í lögum nr. 90/2003, 
sbr. ákvæði I til bráðabirgða í lögum nr. 
70/2009, um ráðstafanir í ríkisfjármálum, 
að teknu tilliti til frítekjumarks. Byggði sú 
ákvörðun á því að um væri að ræða tekjur 
sem fallið hefðu til á tímabilinu 1. júlí til 
31. desember 2009.

Í úrskurði yfirskattanefndar sagði: 
„Ljóst er af ákvæðum 2. mgr. 17. gr. 
laga nr. 90/2003 að allt til ársloka 2009 
var kæranda unnt að festa kaup á öðru 
íbúðarhúsnæði eða hefja byggingu 

íbúðarhúsnæðis í stað hins selda húsnæðis 
við ... og færa hinn frestaða söluhagnað til 
lækkunar stofnverði hinnar nýju eignar. 
Að því virtu verður að telja að greindur 
söluhagnaður hafi ekki fallið til fyrr 
en í árslok 2009. Bar því að skattleggja 
söluhagnaðinn í 15% skattþrepi fjármagns-
tekjuskatts að teknu tilliti til frítekjumarks 
samkvæmt ákvæði til bráðabirgða XXIX í 
lögum nr. 90/2003, sbr. ákvæði til bráða-
birgða I í lögum nr. 70/2009. Verður því að 
hafna kröfu kæranda í máli þessu.“

Hagnaður af sölu íbúðarhúsnæðis á 
árinu 2007 skattlagður á skattframtali 
2010 í 15% skattþrepi.

YSKN 328/2011 
Virðisaukaskattur
Ríkisskattstjóri bakfærði innskatt kæranda. 
Forsendur ríkisskattstjóra voru þær að 
kærandi hefði á grundvelli sérstakrar 
skráningar frá 1. mars 2006 og frjálsrar 
skráningar frá 1. apríl 2006 notið inn-
skattsfrádráttar vegna framkvæmda við 
eignarhluta í fasteigninni A. Sala kæranda 
á umræddu húsnæði til G ehf. og H ehf. 
hefði hins vegar haft í för með sér breyt-
ingu á forsendum fyrir frádrætti innskatts 
og bæri því að leiðrétta innskatt kæranda 
vegna skattskyldrar starfsemi félagsins í 
samræmi við ákvæði 2. mgr. 16. gr. laga nr. 
50/1988, um virðisaukaskatt, enda hefðu 
kaupendur fasteignarinnar ekki yfirtekið 
leiðréttingarskyldu vegna eftirstöðva leið-
réttingartímabils, sbr. 15. gr. reglugerðar 
nr. 192/1993, um innskatt. Í kæru til yfir-
skattanefndar var þess krafist að ákvörðun 
ríkisskattstjóra yrði hnekkt. Í bréfi fyrir-
svarsmanns kæranda til yfirskattanefndar, 
dags. 20. desember 2010, kemur jafnframt 

Úrskurðir
Jónína B. Jónasdóttir  
er lögfræðingur að mennt. Hún hefur starfað 
við skattframkvæmd í aldarfjórðung. Hún sat í  
yfirskattanefnd í átta ár og var skrifstofustjóri hjá 
skattstjóranum í Reykjavík. Jónína starfar nú sem 
sviðsstjóri lögfræðisviðs hjá ríkisskattstjóra.
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fram að kærandi óski eftir því að hinir 
nýju eigendur eignarinnar yfirtaki leiðrétt-
ingarskyldu vegna innskatts, sbr. 15. gr. 
reglugerðar nr. 192/1993.

Yfirskattanefnd: „Í IV. kafla reglugerðar 
nr. 192/1993, um innskatt, sem sett 
hefur verið með stoð í 2. mgr. 16. gr., 
sbr. 49. gr. laga nr. 50/1988, er kveðið á 
um leiðréttingu innskatts af varanlegum 
rekstrarfjármunum. Samkvæmt 12. gr. 
reglugerðarinnar skal skattskyldur aðili leið-
rétta (bakfæra) innskatt vegna skattskyldrar 
starfsemi sinnar verði breyting á forsendum 
fyrir frádrætti innskatts vegna öflunar til-
tekinna varanlegra rekstrarfjármuna, þar 
á meðal fasteigna, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 12. 

gr. Í 1. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar segir 
að það teljist „breyting á forsendum fyrir 
frádrætti á innskatti þegar skattaðili naut 
fulls frádráttarréttar eða frádráttar að hluta 
þegar eign var keypt eða þegar verk var 
unnið, en eignin er síðar seld, leigð eða 
tekin til annarrar notkunar þar sem skatt-
aðila ber enginn frádráttarréttur eða minni 
frádráttarréttur.“ Í 14. og 15. gr. framan-
greindrar reglugerðar eru frekari ákvæði um 
leiðréttingu innskattsins.“ 

Yfirskattanefnd féllst á að sala kæranda 
á eignarhlutum í fasteigninni við A, sem 
félagið hafði notað við virðisaukaskatts-
skylda starfsemi sína, þ.e. skattskylda 
útleigu umræddra eignarhluta, hafi haft 
þau áhrif að breyting teldist hafa orðið á 
notkun fasteignarinnar sem haft hafi í för 
með sér breytingu á frádráttarrétti kæranda 
og skyldu til leiðréttingar innskatts. Hins 
vegar gæti skylda kæranda til leiðréttingar 
innskatts ráðist af því hvort kaupandi 
eignarinnar teldist hafa yfirtekið leiðrétt-
ingarskyldu í samræmi við ákvæði 15. gr. 
reglugerðar nr. 192/1993. 

Af hálfu kæranda voru ekki lagðir 
fram kaupsamningar vegna sölu félags-

ins á eignarhlutum í A, þrátt fyrir kröfu 
þar um í bréfi skattstjóra. Óumdeilt 
væri hins vegar að ekki var kveðið á 
um það í kaupsamningunum að kaup-
endur eignarhlutanna yfirtækju skyldu 
seljanda samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 
16. gr. laga nr. 50/1988 og IV. kafla 
reglugerðar nr. 192/1993 til að leiðrétta 
(bakfæra) innskatt vegna framkvæmda við 
eignarhlutana sem leiddi af breytingu á 
frádráttarrétti hans vegna sölu eignanna, 

sbr. ákvæði 15. gr. reglugerðarinnar. Þá 
var skattstjóra ekki tilkynnt um yfir-
töku kaupenda á leiðréttingarskyldu, 
sbr. ákvæði 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 
192/1993. Yfirskattanefnd tók fram að 
meðferð leiðréttingarskyldu við eigenda-
skipti á fasteign réðist fyrst og fremst af 
samkomulagi kaupanda og seljanda, en 
heimild kaupanda til að yfirtaka leiðrétt-
ingarskyldu réðist þó af því að hann hafi 
frádráttarrétt vegna viðkomandi eignar, 
sbr. 15. gr. reglugerðar nr. 192/1993. 
Almennt yrði að gera ráð fyrir því að 
álitamálum varðandi yfirtöku á leiðrétt-
ingarskyldu við sölu fasteignar væri ráðið 
til lykta þegar við gerð kaupsamnings, 
enda verði seljandi fasteignar að öðrum 
kosti að reikna með leiðréttingarfjárhæð 
í skattskilum sínum vegna þess uppgjörs-
tímabils þegar salan fer fram. Samkvæmt 
framangreindu lægi fyrir að við sölu 
kæranda á eignarhlutum í A í júlí 2008 var 
ekki gengið frá því með formlegum hætti 
að kaupendur tækju yfir skyldu seljanda 
til að leiðrétta innskattsfrádrátt yrði breyt-
ing á forsendum hans. Þá hafi yfirlýsing 
kaupenda ekki komið fram með öðrum 
hætti. Að svo vöxnu máli yrði krafa 
kæranda um niðurfellingu á leiðréttingar-
skyldu innskatts ekki tekin til greina.

Innskattur kæranda, sem skráður var 
sérstakri og frjálsri skráningu, var leið-
réttur en yfirlýsing kaupanda um yfirtöku 
kvaðar var ekki lögð fram við sölu kær-
anda á fasteign.
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Samkvæmt 12. gr. reglugerðarinnar skal skattskyldur 
aðili leiðrétta (bakfæra) innskatt vegna skattskyldrar 
starfsemi sinnar verði breyting á forsendum fyrir frá-
drætti innskatts vegna öflunar tiltekinna varanlegra 
rekstrarfjármuna, þar á meðal fasteigna
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YSKN 400 - 401/2011 
Arður greiddur til aflandsfélags 
Kærandi er félag með takmarkaðri ábyrgð 
sem skráð er í Lúxemborg. Ágreiningur 
málsins varðar skattalega meðferð arðs-
tekna frá íslensku eignarhaldsfélagi A ehf. í 
skattskilum kæranda árið 2008, þ.e. hvort 
kæranda sé heimill frádráttur vegna arðs-
teknanna á grundvelli 9. tölul. 31. gr. laga 
nr. 90/2003, um tekjuskatt. Ríkisskattstjóri 
taldi að kæranda væri slíkur frádráttur 
óheimill þar sem félagið hefði ekki verið 
heimilisfast í öðru aðildarríki á Evrópska 
efnahagssvæðinu á þeim tíma þegar arður-
inn var greiddur. 

Í málinu lá fyrir að kærandi hafði upp-
haflega komið á fót félagi í lágskattaríki, 
þ.e. á Bresku Jómfrúreyjum í Karabíska haf-
inu. Krafa kæranda um niðurfellingu hins 
kærða úrskurðar ríkisskattstjóra var byggð 
á því að á árinu 2007, þ.e. á sama ári og 
arðstekjur félagsins frá A ehf. féllu til, hafi 
félagið öðlast heimilisfesti í Lúxemborg, 
nánar tiltekið frá og með 21. desember 
2007. Taldi kærandi að frá og með þeim 
tíma teldist kærandi heimilisfastur í 
Lúxemborg í skilningi 4. gr. í tvísköttunar-
samningi milli Íslands og Lúxemborgar 
sem gerður var á árinu 1999. Þar sem 
kærandi hafði þannig öðlast heimilisfesti í 
aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu á 
árinu 2007, eða á sama ári og arðstekjurnar 
féllu til, væru skilyrði arðsfrádráttar sam-
kvæmt 9. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003 
uppfyllt í tilviki kæranda.

Í úrskurði sínum féllst yfirskattanefnd 
ekki á sjónarmið kæranda. Ljóst væri að 

þegar kæranda hlotnuðust hinar umdeildu 
arðstekjur A ehf. við úthlutun arðs á 
aðalfundi einkahlutafélagsins þann 30. 
mars 2007 hefði kærandi verið skráður 
á Bresku Jómfrúreyjum og því ekki talist 
heimilisfastur í aðildarríki á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Skráning kæranda í 
Lúxemborg í desember 2007, þ.e. eftir að 
umræddar arðstekjur féllu til, hafi ekki 
getað breytt neinu í þessu sambandi, enda 
gæti sú breyting á heimilisfesti kæranda 
ekki miðast við fyrra tímamark en þegar 
hún fór fram, þ.e. 21. desember 2007, 
samkvæmt því sem fram kæmi í gögnum 
frá skráningaryfirvöldum í Lúxemborg. 
Yfirskattanefnd taldi raunar að líta yrði á 
umrædda skráningu kæranda í Lúxemborg 
sem stofnun félags þar í landi, enda væri 
almennt ekki um það að ræða að félög 
væru flutt úr einni lögsögu í aðra með 
hliðstæðum hætti og þegar heimilisfangi 
félags væri breytt innan sömu lögsögu.

Kærandi ekki skráður á Evrópska efna-
hagssvæðinu þegar arður féll til. Skilyrði 
arðsfrádráttar því ekki fyrir hendi. 
 

YSKN 34/2012 
Endurákvörðun á sérstöku 
kílómetragjaldi staðfest
Mál þetta varðar endurákvörðun sérstaks 
kílómetragjalds kæranda á þeim for-
sendum að ökutækið hefði ekki verið skráð 
til sérstakra nota í álestrarskrá ökumæla og 
því hefði álagning kílómetragjalds verið 
lægri en hún hefði átt að vera. Kæranda 

hafði verið gert að greiða kílómetra-
gjald, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 
87/2004, af umræddu ökutæki, en ekki 
sérstakt kílómetragjald, sbr. 1. tölul. 2. mgr. 
13. gr. sömu laga. Nam mismunur álagðs 
kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds 
196.262 kr. á því tímabili sem málið tók 
til. Í málinu var óumdeilt að gjaldskylda 
hvíldi á kæranda til að greiða sérstakt 
kílómetragjald. Kærandi mótmælti endur-
ákvörðun og kvaðst ekki eiga sök á því að 
bifreiðin hafi ekki verið skráð rétt í álestrar-
skrá og hafa verið í góðri trú um réttmæti 
kílómetragjaldsins. 

 Í úrskurði yfirskattanefndar segir: 
„Ljóst er að heimildir ríkisskattstjóra sam-
kvæmt 1. mgr. 16. gr. laga nr. 87/2004 til 
endurákvörðunar kílómetragjalds og sér-
staks kílómetragjalds, þar á meðal heimild 
samkvæmt 5. málsl. 1. mgr. 16. gr., eru 
óháðar því hvort skattaðili verði talinn 
bera ábyrgð á þeim atvikum sem valdið 
hafa vanálagningu gjalda þessara eða 
honum ekki um það kennt, sbr. ákvæði 2. 
málsl. 3. mgr. 17. gr. laganna sem ber þetta 
með sér. Viðbárur í kæru um mistök skrán-
ingaraðila og góða trú fyrirsvarsmanna 
kæranda geta því ekki leitt til þess að hin 
kærða endurákvörðun ríkisskattstjóra verði 
felld niður.“ 

Eigandi ökutækis talinn bera ábyrgð á því 
að ökutækið væri rétt skráð í opinberri 
skrá. 

Frá vinstri eru Ása Ögmundsdóttir, Guðrún Jenný Jónsdóttir og Maríanna Jónasdóttir formaður 
íslensku samninganefndarinnar, Julio Pereira Gandarillas ríkisskattstjóri Chile, Liselott Kana 
formaður chileönsku samninganefndarinnar, Maria Soledad Salman og Babette Smeets.

Tvísköttunar-
viðræður
Samninganefnd um gerð 
tvísköttunarsamninga 
heimsótti skattyfirvöld í Chile 
í byrjun mars 2012. Tilgangur 
heimsóknarinnar var að hefja 
viðræður við Chile um gerð 
tvísköttunarsamnings. Viðræð-
urnar gengu vel og var ákveðið 
að þeim yrði fram haldið á 
Íslandi síðar á þessu ári.  



Ég féll fyrir Zumba þegar það var auglýst síðla kvölds á ein-
hverri lélegri enskri sjónvarpsstöð fyrir rúmum tveimur árum. 
Unnustinn benti mér á að þetta væri nú eitthvað fyrir mig og 
ég horfði sem dáleidd á dásemdina, varð strax æst í að kanna 
þetta mál betur og skráði mig á námskeið í Danmörku hálfu 
ári síðar, enda afar ólíklegt að Zumba myndi byrja á Hellu á 
Rangárvöllum rétt sí svona. Fyrir rúmlega ári fór ég svo að 
kenna Zumba. 

Zumba var „uppgötvað,“ eins og margir góðir hlutir, fyrir 
tilviljun af Alberto Perez (Beto) sem er frá Kólumbíu og var 
kennari í aerobikk. Dag einn gleymdi hann tónlistinni heima 
og datt það ráð í hug að skjótast út í bíl eftir geisladiski með 
suðrænni tónlist. Hann skellti diskinum á og dansaði út í 
eitt og eftir þennan tíma leyfðu nemendur hans honum 
aldrei aftur að gera nokkuð annað í tímum. Þetta gerðist á 
síðasta hluta 20. aldar og fór Beto með þessa frábæru hug-
mynd til Bandaríkjanna upp úr síðustu aldamótum. 10 ára 
afmælisráðstefna var haldin í Orlando, Flórída, í júlí 2011 
með 7.000 dauðsmituðum Zumbakennurum hvaðanæva að 
úr veröldinni og mér þar á meðal. Í dag iðka um 12 milljónir 
manna Zumba af miklum mætti um heim allan og búið er 
að setja á stofn frábært viðskiptafyrirbæri þar sem Zumba er 
í stöðugri þróun sem ýmis konar líkamsrækt, Wii tölvuleikir, 
fatahönnun o.fl. 

Í nútímanum vinnur margur maðurinn sitjandi við tölvuna 
allan daginn og myndi ég segja að „massaðasti“ líkamshluti 
okkar skattafólks og endurskoðenda sé vöðvinn á vísifingri 
hægri handar sem hamast á tölvumúsinni daginn út og dag-
inn inn. 

Í lok dags get ég þó staðið upp af mínum lata skattarassi, 
skellt mér í skrautleg Zumba föt og farið út að tjútta með þeim 
sem eru komnir með mér í lið. Þetta eru í rauninni „win - win“ 
aðstæður fyrir alla því að ég fæ kærkomnar aukatekjur og gef 
út reikninga. Viðskiptavinir mínir geta svo í mörgum tilfellum 
fengið reikninginn endurgreiddan hjá verkalýðsfélagi eða 
atvinnurekanda, og ef það dugar ekki til geta þeir einnig nýtt 
sér þá nýjung að styrkur til líkamsræktar falli utan skattskyldu 
upp að ákveðnu marki. Frábært framtak, ef þú spyrð mig, því 
að allir græða. Einstaklingar fá í mörgum tilfellum hluta lík-
amsræktarkostnaðar endurgreiddan og skattfrjálsan sem gefur 
fólki tækifæri til þess að skella sér í ræktina án samviskubits 
yfir því að það bitni um of á fjárhag heimilisins. 

Líkamsræktin kemur af stað „endorfíntrippi“ sem er eina 
náttúrulega og löglega víman sem vinnur á móti þunglyndi 
og ýmsum líkamlegum einkennum hreyfingaleysis. Ríkið 
græðir vegna almennt betri heilsu landsmanna auk þess að 
hjálpa til við að draga þessa atvinnustarfsemi upp úr leyndum 
og svörtum skúmaskotum. Líkamsræktarstöðvar fá meiri 
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L ífið eftir skattinn

Sigurbjörg Björgúlfsdóttir 

- orka úr suðrænni sveiflu -

. . .  l o k a o r ð i ð  h e f u r

Inga Hanna starfsmannastjóri nær í mig í gegnum framteljendaþvögu á mánudagsmorgni. Hún 
býður mér göfugmannlega að rita nokkur lokaorð fyrir hið háttvirta fréttablað ríkisskattstjóra, 
Tíund. Mér er vissulega heiður sýndur! EN! Um hvað á að skrifa? Jú, ég má víst skrifa um hvað sem 
er! Málið vandast. Ofnýttar skattaheilasellur mínar krauma. Hvað er mér efst í huga í daglegu lífi? 
Vissulega er það í þessari röð: Skattar, unnustinn, afkvæmin, hundar, hestar, sófinn, súkkulaði í 
hönd og sjónvarpið mitt. En böndin berast fljótlega að nýjustu ástríðunni sem er Zumba! 
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Starfsmenn starfsstöðvarinnar á Hellu bera Sigurbjörgu: Steinþór Haraldsson, Heiðrún Ólafsdóttir, Magnea Bjarnadóttir, Arna Ragnarsdóttir, 
Ólafía Eiríksdóttir, Elín Grétarsdóttir, Oddrún María Pálsdóttir og Sigrún Anna Ólafsdóttir.

Ég skora hér með á samstarfsmenn mína og aðra lesendur Tíundar að loka þessu 
blaði, stökkva upp af skrifstofustólnum og skella sér í næsta Zumba tíma!

viðskipti því að fólk getur frekar leyft sér að eyða pen-
ingum í ræktina. Síðast en ekki síst druslast ég sjálf upp 
úr mínum ástkæra sófa! Hringrás sem varið er í!

Þegar ég sest svo aftur niður í sætið mitt á básnum hjá 
RSK á Vegskálum 1 með flæðandi bréfabunka um borð og 
hillur, símann hringjandi, gjaldendur bíðandi í afgreiðsl-
unni og tölvuna blikkandi, kemur í ljós að áhugamálið 
hefur þau áhrif að vinnan verður auðveldari, hugurinn 
frjórri og allt viðhorf til viðskiptavina, samstarfsmanna 
og verkefnanna jákvæðara en ella. Jú. Zumbað eykur sko 
blóðstreymið til þyrstu heilasellanna. Orkan úr suðrænu 
sveiflunni skilar sér þannig inn í hversdaginn að afköstin 
aukast og allt skattaamstrið með sínum reglugerðum, 
lagaflækjum, bréfaskriftum, spurningum og svörum 
verður sem leikur einn (skyldi starfsmannastjórinn vita 
af því?) Jú, þessi kokkteill, sjóðheitt Zumba, alls konar 
RSK, staðfastur unnustinn, afkvæmin yndislegu, tryggir 
hundarnir, stæðilegu hestarnir og daglega lífið á Hellu – 
Suðurlandsins sælureit – virkar flott saman... Koma svo...



Staðgreiðsla opinberra gjalda 2012
Þrepaskiptur tekjuskattur
Staðgreiðsla skatta er nú reiknuð í þremur þrepum.
Útreikningur fyrir mánaðartekjur er sem hér segir:
 Af fyrstu 230.000 kr............................................. 37,34%
 Af næstu 474.367 kr.  ......................................... 40,24%
 Af fjárhæð umfram 704.367 kr.  ......................... 46,24% 

Hér er átt við tekjur eftir að iðgjald í lífeyrissjóð hefur verið  
dregið frá. Frá reiknuðum skatti dregst persónuafsláttur  
sem er 46.532 kr.
  
Vikulaun
Þegar laun eru greidd vikulega skal reikna staðgreiðslu  
skatta af launum sem hér segir.

 37,34% ............................................  af fyrstu 52.786* kr.
 40,24% ...................................... af 52.787-161.657** kr.
 46,24% ........................... af launum umfram 161.657 kr.

Ef laun eru breytileg er heimilt að jafna þeim milli vikna, innan  
mánaðarins, þannig að staðgreiðsla mánaðarins verði rétt.

* 2.760.000/366 * 7 = 52.786  ** 8.452.400/366 * 7 = 161.657

Annað
 Staðgreiðsla af vöxtum og arði 2012 .......................  20%
  Skatthlutfall barna yngri en 16 ára  

af tekjum umfram 100.745 kr. ...................................  6%
 Skattleysismörk tekjuárið 2012...................  1.495.407 kr.

Persónuafsláttur 2012
 Einn mánuður ...............................................  46.532 kr.
 Hálfur mánuður ............................................  23.266 kr.
 14 dagar .......................................................  21.358 kr.
 Ein vika ..........................................................  10.679 kr.
 Sjómannaafsláttur á dag ...............................  493 kr.

Tryggingagjald 
 Tryggingagjald, þ.m.t. markaðsgjald .................... 7,79%
 Sérstakt viðbótargjald v/sjómanna ........................ 0,65%

Virðisaukaskattur
 Almennt skattþrep ................................................ 25,5%
 Sérstakt skattþrep ....................................................  7,0%

Kílómetragjald, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 3/2011
Gildir frá 1. 10. 2011

 Almennt gjald, af fyrstu 10 þ. km, pr. km:  ..........  111,00 kr.

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.

Hámark barnabóta 2012
 Hjón/sambúðarfólk
    - með fyrsta barni ...............................................  152.331 kr.
    - með börnum umfram eitt  ...............................  181.323 kr.
    - Viðbót v/barna yngri en 7 ára ............................  61.191 kr.
 Einstæðir foreldrar
    - með fyrsta barni  .......................................  253.716 kr.
    - með börnum umfram eitt  .........................  260.262 kr.
    - Viðbót v/barna yngri en 7 ára  .....................  61.191 kr.
Barnabætur eru tekjutengdar og greiddar út í fjórum 
greiðslum; 1. febrúar, 1. maí, 1. ágúst og 1. nóvember.  
Reglur um útreikning barnabóta er að finna á rsk.is

Vaxtabætur 2012
Vaxtabætur eru reiknaðar út frá vaxtagjöldum af lánum vegna 
íbúðarkaupa til eigin nota. Þær geta að hámarki orðið:

 Hjá einhleypingi   ...............................................  400.000 kr.
 Hjá einstæðu foreldri  .........................................  500.000 kr.
 Hjá hjónum og sambúðarfólki  ..........................  600.000 kr.

Sérstök vaxtaniðurgreiðsla

Til viðbótar vaxtabótum kemur sérsök vaxtaniðurgreiðsla sem 
er 0,6% af skuldum vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Hún 
getur að hámarki orðið 200.000 kr. á ári fyrir hvern mann og 
300.000 kr. á ári fyrir einstætt foreldri og hjón eða samskattað 
sambýlisfólk.

Vaxtabætur eru tekjutengdar og eignatengdar. Sérstök vaxta-
niðurgreiðsla er eignatengd. Reglur um útreikning vaxtabóta 
og sérstakrar vaxtaniðurgreiðslu er að finna á rsk.is.

Dagpeningar innanlands, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 4/2011 
Gildir frá 1. 10. 2011

 Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring  ..................  20.800 kr.
 Fyrir gistingu í eina nótt  .........................................  11.100 kr.
 Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag............ 9.700 kr.
 Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag ..................... 4.850 kr.

Dagpeningar erlendis, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 1/2009
Gildir frá 1. 3. 2009 
 Almennir  Dagpeningar
 dagpeningar vegna þjálfunar, 
  náms o.fl.
 Gisting Annað Gisting Annað
 Flokkur 1  SDR 187 125 120 80
 Flokkur 2  SDR 159 106 102 67
 Flokkur 3  SDR 141 94 90 60
 Flokkur 4  SDR 125 83 80 54

Upplýsingatafla RSK


