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Fyrir löngu var sagt að tímarnir breyttust og mennirnir 
með. Eitthvað var tilveran þá öðruvísi en nú er og ugglaust 
einfaldari í augum nútímamanna. Þær tækniframfarir og 
hraði í samskiptum sem orðið hafa á síðustu áratugum 
hafa breytt miklu í samfélagi þjóðanna. Opinber stjórn-
sýsla hefur þar ekki staðið utan framfara. Alls staðar í 
nágrannaríkjum okkar hafa rafræn samskipti borgara við 
stjórnsýsluna verið aflvaki breytinga og framfara. Íslensk 
stjórnsýsla hefur að sumu leyti haft forystu en að öðru leyti 
ekki staðið jafn vel. 

Ríkisskattstjóri hefur á síðustu árum þróað rafræna stjórn-
sýslu sem hefur fyrst og fremst það markmið að auðvelda 
borgurum landsins samskipti þeirra við stjórnsýslu skatta-
mála. Þar skiptir mestu hvernig framtalsgerð einstaklinga 
og lögaðila hefur verið háttað á síðustu árum. Sérstök raf-
ræn framtalsform með fyrirfram árituðum upplýsingum 
hafa auðveldað öllum þá fortakslausu skyldu að standa skil 
á skattframtali ár hvert á tilskildum tíma. Leitast er þannig 
við að þjónusta framteljendur og að tæknin mæti þeirri 
fjölgun einstaklinga og lögaðila á síðustu árum. Frekari 
þróun er framundan með rafrænni fyrirtækjaskrá og enn 
einfaldari framtalsskilum einstaklinga sem koma munu til 
framkvæmda á næstu misserum. 

Álagning opinberra gjalda á einstaklinga og lögaðila er eitt 
af kjarnaverkefnum ríkisskattstjóra. Álagningin ár hvert var 
um margra ára skeið í föstum skorðum. Framtölum ein-
staklinga var skilað snemma á hverju ári og síðan tók við 
vinna skattstjóra við að yfirfara framtölin og gera á þeim 
breytingar fyrir álagningu. Framtölum var skilað á pappír 
og niðurstöður handskráðar. Fagaðilar, endurskoðendur 
og bókarar, höfðu rýmri tíma en almennir framteljendur 
til skila á framtölum. Tímamörkin voru þó mun knapp-
ari en nú er því allri álagningu opinberra gjalda var lokið 
í júlí ár hvert. Framkvæmd þessi stóð óbreytt áratugum 
saman en með nokkrum tilbrigðum, einkum um hvernig 

framtalsskilum fagaðila á framtölum var háttað, en undan-
tekninga lítið var öllu lokið í júlí. Engum datt þá í hug að 
leggja á lögaðila að hausti. Svo bar við á árinu 1998 að 
uppi voru sérstakar aðstæður og það tókst hreinlega ekki 
að ljúka lögaðilaálagningunni. Gripið var þá til þess ráðs 
að fresta álagningunni til haustsins. Endurtaka þurfti þetta 
verklag árið eftir og hefur svo verið síðan, þrátt fyrir að allt 
tækniumhverfi sé gjörbreytt frá því sem þá var. 

Ríkisskattstjóri hefur margsinnis viðrað þá nauðsyn að 
færa álagningartíma lögaðila aftur til fyrra horfs eða nær 
því sem áður var. Af því hefur ekki getað orðið, einkum 
þar sem endurskoðendur og bókarar hafa talið tormerki 
á slíku, m.a. vegna þess að gögn berist þeim ekki nægjan-
lega skilvirkt. Ýmsar aðrar ástæður hafa verið nefndar, svo 
sem veruleg fjölgun lögaðila en á móti kemur fækkun ein-
staklinga í sjálfstæðum atvinnurekstri.

Þær auknu tækniframfarir sem orðið hafa á síðustu árum 
kalla á nýjar og auknar kröfur samfélagsins. Þar eru  skýrastar 
óskir - og kröfur - um að álagningu sé flýtt til að hraða upp-
gjöri, nýta hagrænar upplýsingar sem birtast í álagningu 
opinberra gjalda og tryggja betri og skilvirkari innheimtu. 
Hagstjórnin í landinu þarf upplýsingar fyrr en áður og hið 
sama á raunar við um ýmsa hagsmunaaðila sem nýta hag-
rænar upplýsingar. Flýting álagningar einstaklinga á árinu 
2016, þótt aðeins væri um einn mánuð, var þáttur í því að 
uppfylla þau markmið sem hér að framan voru rakin um 
skjótara uppgjör, betri upplýsingar og öruggari innheimtu. 
Aðgerð þessi mæltist gríðarlega vel fyrir hjá almenningi 
öllum og mun meiri ánægja var með þessa breytingu en 
gert var ráð fyrir.

Flýting álagningar er skýrt dæmi um þróun í því að 
 birting upplýsinga sé greið og án tafa. Þegar væntingar 
eru til framfara verður að bregðast við þeim og svara þeim 
kröfum sem til stjórnvalda eru gerðar. Upplýst samfélag 

Álagning lögaðila 
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byggist á rauntímaupplýsingum og ákvarðanataka ætti 
þannig ætíð að grundvallast á marktækum forsendum, þ.e. 
þeim nýjustu gögnum sem unnt er að fá. Ríkisfjármálin 
og forsendur fyrir afkomu og fjárþörf ríkissjóðs taka mið 
af margvíslegum þáttum í þjóðarbúskapnum og samspili 
við umheiminn. Einn af þeim þáttum sem hafður er til 
hliðsjónar er þróun skatttekna ríkissjóðs. Staðgreiðsla opin-
berra gjalda, sem skilað er mánaðarlega, gefur ótvírætt til 
kynna hvernig launagreiðslur í þjóðfélaginu þróast innan 
ársins. Sömuleiðis sýna veltutölur í virðisaukaskattsskilum 
umsvif atvinnulífsins. Þessar tölfræðilegu upplýsingar eru 
þó ekki ótvíræðar upplýsingar um afkomu fyrirtækja og 
væntanlegar skatttekjur ríkissjóðs, þar sem endanlega 
verður ekki skorið úr um grundvöll skattlagningar fyrr en 
við álagningu.

Allt ber þetta að sama brunni - brýnt er að flýta álagningu 
lögaðila verulega frá því sem nú er. Birting álagningar þegar 
10 mánuðir eru liðnir frá lokum tekjuárs er einfaldlega of 
langur tími og fjarri því að vera ásættanlegur. Fyrirkomulag 
af þessu tagi, með svona síðbúnum skilum lögaðilafram-
tala, er óþekkt í nágrannalöndum okkar. Horfa þarf til þarfa 
samfélagsins og hverfa frá svo síðbúinni álagningu lögað-
ila. Verkefnið er að leita leiða til þess að svo megi verða. 

Ríkisskattstjóri og endurskoðendur hafa um margra ára-
tuga skeið átt langt og gagnlegt samstarf, m.a. um hvernig 
skattskilum skuli háttað í tíma. Undanfarin misseri hafa 
samráðsfundir verið óvenju tíðir. Ástæðan er einkum sífellt 
versnandi framtalsskil lögaðila á undanförnum árum, þótt 
skiladagar hafi verið formlega óbreyttir. Samráðsfundir hafa 
skilað nokkrum árangri og á framtalsárinu 2017 standa 
vonir til að skattskil lögaðila verði betri og jafnari en á 
undanförnum árum en álagningartíminn er þó óbreyttur 
að sinni. 

Ljóst er að núverandi fyrirkomulag er óviðunandi og að á 
því þarf að verða breyting. Spurningin er í reynd hvernig 
að slíkum breytingum skuli standa. Ríkisskattstjóri lítur svo 
á að flýting álagningar lögaðila sé sameiginlegt verkefni 

ríkisskattstjóra og þeirra fagaðila sem sýsla með uppgjör 
lögaðila. Nýtt fyrirkomulag á skilum þarf að verða sem 
fyrst. Sjónarmið endurskoðenda hafa m.a. verið þau að 
illa gangi fyrir þá að fá gögn frá viðskiptamönnum sínum. 
Við slíku er unnt að bregðast með ýmsum hætti, svo sem 
að leggja auknar kröfur á stjórnendur lögaðila um að skila 
gögnum til endurskoðenda og bókara fyrr en verið hefur, 
rekstrarhlutauppgjör skuli fara fram oftar og þá eftir til-
teknum viðmiðunum, svo ekki verði jafnmikil vinna við 
frágang lögaðilaframtala eftir að rekstrarárinu lýkur. Álita-
málið er hvernig unnt verði að flytja þá vinnu sem unnin 
hefur verið að mestu eftir lok rekstrarárs inn á rekstrarárið 
þannig að uppgjör og framtalsgerð taki styttri tíma. Takist 
þetta, mögulega innan fárra ára, ætti í framhaldinu að vera 
unnt að standa við þá tímafresti sem settir verða. Ríkisskatt-
stjóri getur breytt ýmsu við framtalsskil smærri lögaðila til 
einföldunar. Hvernig sem allt verkast eiga endurskoðendur, 
bókarar og starfsmenn skattyfirvalda fyrir höndum að leita 
leiða við að finna lausn á því hvernig mætt verði ákalli um 
að álagning lögaðila verði fyrr lokið en nú er.

Skúli Eggert Þórðarson
 ríkisskattstjóri

Ingvar J. Rögnvaldsson
vararíkisskattstjóri
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Vettvangseftirlit hefur á síðustu árum orðið mjög mikilvægur hluti af því skatteftirliti 
sem fram fer á vegum RSK og með heimsóknum og beinum samskiptum nær það til 
mun fleiri rekstraraðila en mögulegt er með hefðbundnu skatteftirliti.

Vettvangseftirlit RSK
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Eftirlitið hefur verið í stöðugri þróun frá 
árinu 2009 og hefur smám saman verið 
að taka á sig núverandi mynd. Markmið 
vettvangseftirlits eru margvísleg. Því er 
ætlað að vera sýnilegt, leiðbeinandi en 
jafnframt mjög ákveðið fari aðilar ekki 
eftir leiðbeiningum. Vettvangseftirlit 
gegnir grundvallar hlutverki í að uppgötva 
frávik í rekstri sem ekki koma fram við 
hefðbundið skatteftirlit, þ.e. frávik sem 
eru oftar en ekki birtingarmyndir þess sem 

í daglegu tali er kallað svört atvinnustarf-
semi eins og óskráð starfsemi, óuppgefin 
laun, sala án reikninga, vanskil á stað-
greiðslu og virðisaukaskatti. Þegar farið 
var að beita vettvangseftirliti við skatt-
eftirlit kom strax í ljós að það vantaði 
tilfinnanlega úrræði í lög til að hægt væri 

að takast með skilvirkari hætti á við brot 
af þessu tagi. Með lagabreytingum í stað-
greiðslulögum vorið 2013 og í lögum um 
virðisaukaskatt ári síðar fékk ríkisskatt-
stjóri úrræði til að knýja fram úrbætur á 
grundvelli lokunarheimilda. Þær höfðu í 
för með sér að unnt var að stórefla eftir-
litið og í byrjun árs 2016 var föstum 
eftirlitsfulltrúum fjölgað úr þremur í sjö 
sem hafði bein áhrif á fjölda heimsókna 
og möguleika til að fylgja tilmælum eftir. 

Tölfræðin sýnir að ekki er vanþörf á 
öflugu vettvangseftirliti þar sem af tæplega 
3500 skráðum málum árið 2016 er aðeins 
68,3% lokið án munnlegra eða skriflegra 
athugasemda. Jákvæðar breytingar á milli 
ára benda þó til þess að ástandið sé heldur 
að batna. 

Viðfangsefni, viðurlög og 
stöðvun atvinnureksturs 
Þar sem núgildandi úrræði vettvangseftir-
litsins byggja alfarið á lokunarheimildum 
má segja til einföldunar að eftirlitið gangi 
út á að kanna hvort ákveðin skattaleg 
skilyrði séu til staðar þannig að rekstraraðili 
hafi heimild til að „hafa opið“. Að sumu 
leyti má því líkja eftirlitinu við eftirlit 
annarra eftirlitsstofnana sem fylgja því 
eftir að afmörkuð lögbundin skilyrði séu 

til staðar að viðlögðum viðurlögum sbr. 
brunaeftirlit, heilbrigðiseftirlit og um-
ferðareftirlit. Hugmyndafræðin byggir eftir 
sem áður á mikilvægi jákvæðra samskipta 
og að fá rekstaraðilann til að leiðrétta sín 
mál með leiðbeinandi tilmælum þar sem 
því verður mögulega við komið.

Skilyrðin eru skilgreind út frá lokunar-
heimildum í 29. gr. laga nr. 45/1987 um 
staðgreiðslu og 5. mgr. 28. gr. laga nr. 
50/1988 um virðisaukaskatt en þau fela 
í sér að eftir ítrekuð skrifleg tilmæli um 
úrbætur er ríkisskattstjóra heimilt að láta 
lögreglu stöðva atvinnureksturinn sem 
sætir tilmælunum. Á grundvelli þeirra 
er ávallt athugað hvort eftirfarandi atriði 
séu í samræmi við lög og reglugerðir þess 
efnis:

✔  Skráning á staðgreiðsluskrá og 
virðisaukaskattsskrá og skil á greiðslu  
í samræmi við innsendar skilagreinar.

✔  Að staðgreiðslu sér skilað fyrir  
einstaka starfsmenn.

✔  Að eigandi reksturs reikni sér laun í 
samræmi við viðmiðunarreglur RSK.

✔  Að erlendir aðilar sbr. erlend 
þjónustufélög og starfsmannaleigur  
og starfsmenn á þeirra vegum séu 
skráðir með réttum hætti. 

✔  Tekjuskráningarkerfi og notkun þess 
(reikningar, sjóðvélar, sölukerfi).

✔  Önnur bókhaldsgögn til frekari 
könnunar eftir aðstæðum.

Heimsóknir 2014 2015 2016

Fjöldi fyrirtækja 1.795 1.435 3.442

Fjöldi kennitalna 4.455 3.569 8.969

1. tilmæli 41 70 309

2. tilmæli 18 27 84

Lokun starfsstöðvar 2 13 22

Lokið án athugsemda 1.046 937 2.352

Hlufall af heild 58,3% 65,3% 68,3%

Vettvangseftirlit gegnir grundvallar hlutverki í 
að uppgötva frávik í rekstri sem ekki koma fram 
við hefðbundið skatteftirlit
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Stöðvun atvinnurekstrar er sterkt inngrip í 
starfsemi fyrirtækja og fer þannig fram að 
lögregla setur eftir atvikum starfsstöðvar, 
skrifstofur, útsölur, tæki og vörur undir 
innsigli þar til úrbætur eru gerðar ásamt 
því að vísa starfsmönnum af starfsstöð. 
Aðgerðin er í mörgum tilvikum mjög 
sýnileg og bitnar ekki eingöngu á þeim 
sem sætir stöðvuninni heldur einnig á 
viðskiptavinum hans, t.d. þegar um er 
að ræða verktaka sem starfar ekki á eigin 
starfsstöð. Því er til mikils að vinna fyrir 
rekstraraðila að haga málum með þeim 
hætti að ekki þurfi að koma til þessarar 
aðgerðar. 

Tilmæli ríkisskattstjóra duga í flestum 
tilvikum til að knýja fram úrbætur áður en 
til stöðvunar kemur en á árinu 2016 fengu 
309 aðilar skrifleg fyrstu tilmæli, 84 fengu 
önnur tilmæli og starfsemi var stöðvuð í 
22 skipti eða í 7% þeirra tilvika sem fengu 
skrifleg fyrstu tilmæli.

Annað sem bendir til skattundanskota 
og krefst endurákvörðunar skatta eða 
sekta frekar en að hægt sé að stöðva hátt-

semi með lokunartilmælum er sent sem 
ábending innan eftirlitssviðs til mögu-
legrar endurákvörðunar skatta eða til 
skattrannsóknarstjóra, en vettvangseftir-
litið sendi 24 aðila til nánari skoðunar árið 
2016. Eru það félög sem voru í alvarlegri 
brotastarfsemi sem tók til vanskila virðis-
aukaskatts, staðgreiðslu og tryggingagjalds 
og varðaði hundruð einstaklinga. Má 
áætla að undanskot vegna þessara aðila 
nemi nokkrum milljörðum króna. 

Framkvæmd eftirlits  
og eftirlitsfulltrúar 
Eftirlitsfulltrúar framkvæma eftirlit í 
tveggja manna teymum og eru með 
eftirlitsskírteini sem vísa í heimildir ríkis-
skattstjóra til eftirlits á grundvelli 102. gr., 
samanber einnig 94. gr. tekjuskattslaga, 26. 
gr. staðgreiðslulaga og 38. gr. virðisauka-
skattslaga. Þeir eru jafnframt búnir 
fartölvum sem tengja þá beint við kerfi 
RSK svo hægt sé að sannreyna upplýsingar 
og í ríkara mæli bregðast jafnóðum við 
frávikum og brotum á réttri skattfram-

kvæmd. Heimsóknir eru ekki tilkynntar 
fyrirfram og mega rekstraraðilar því eiga 
von á vettvangseftirliti RSK hvenær sem 
er á opnunartíma reksturs. Þar sem um er 
að ræða eftirlit með afmörkuðum þáttum í 
rekstri taka heimsóknir yfirleitt ekki langan 
tíma og ganga í langflestum tilvikum mjög 
vel fyrir sig hvort sem athugasemdir eru 
gerðar eða ekki.

Eftirlitsfulltrúar eru allir með háskóla-
menntun og þjálfaðir til skatteftirlits á 
vettvangi. Starfið krefst mikilla hæfileika 
í mannlegum samskiptum auk hæfni í að 
tileinka sér víðtæka þekkingu og greina 
og leysa úr málum á skömmum tíma, 
bæði með skriflegum og munnlegum 
tilmælum. Með viðvarandi eftirliti og 
sérhæfingu starfsmanna safnast þekking 
og reynsla sem kemur að góðum notum 
við val á viðfangsefnum og úrlausn þeirra. 
Aukin samskipti við rekstraraðila leiða til 
þess að eftirlitsfulltrúar læra á rekstrarum-
hverfið á annan hátt en þeir sem sitja við 
skrifborðið og geta til dæmis glöggvað sig 
betur á vísbendingum sem benda til þess 

Starfsgrein 1. tilmæli 2. tilmæli Lokun 
starfsstöðvar

Lokað án 
starfsstöðvar Ennþá lokað

Byggingageirinn 93 32 0 17 15

Verslun og þjónusta 57 16 3 0 2

Veitingastaðir 21 6 1 0 0

Gisting og ferðaþjónusta 105 22 1 0 0

Verkstæði og bílaþjónusta 20 5 0 0 0

Önnur starfssemi 13 3

Samtals 309 84 5 17 17

Lokunartilmæli

Úrvinnsla og eftirfylgni er mikilvægur þáttur.
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að um frávik geti verið að ræða, t.d. ef að 
baki þeim standa einstaklingar sem hafa 
tengst fleiri fyrirtækjum sem eru í ólagi. 

Starfið er lifandi og enginn dagur 
öðrum líkur og tekur oft óvænta stefnu 
þvert á skipulag. Vettvangsfulltrúar verða 
að vera útbúnir fyrir allar mögulegar að-
stæður sem flokkast oft á tíðum með hátt 
áhættumat eins t.d. byggingasvæði þar 
sem aðstæður bjóða upp alls kyns príl upp 
stiga og stillansa og varasöm tæki og efni 
eru allt um kring. Einnig má nefna mikinn 
og langan akstur um land allt, kvöld-
heimsóknir á öldurhús og skemmtistaði 
og almennt má segja að bein samskipti 
við aðila um viðkvæm málefni geti verið 
áhættusöm upp að ákveðnu marki. Öll 
áhætta er þó lágmörkuð og á sama hátt 
og stáltáin og annar lögbundinn búnaður 
hefur leyst „hælaskó“ eftirlitsfulltrúa af 
hólmi á byggingasvæðum þá er óskað 
eftir fylgd lögreglu, oft í formi samvinnu, í 
vettvangsheimsóknir ef talin er þörf á því. 
Almenn kurteisi og fagleg framkoma eru 
svo lykilinn að góðum og árangursríkum 
samskiptum hvar og hvenær sem er. 

 
Samstarf við hagsmunaaðila  
og stofnanir 
Starfsmenn í vettvangseftirliti hafa frá 
upphafi verið í góðum samskiptum við 
aðrar stofnanir og aðila sem sinna eftirliti 
á vinnumarkaði og er t.d. vísað í átaks-
verkefni RSK, ASÍ og SA „Leggur þú þitt af 
mörkum“ sumrin 2011-2013. Sameigin-

legar heimsóknir og aðgangur að kerfi 
þar sem eftirlitsfulltrúar ASÍ skrá niður 
kennitölur hefur nýst vel í gegnum tíðina 
við markvissara eftirlit. Einnig hefur RSK 
ávallt verið í góðu samstarfi við Vinnu-
málastofnun t.d. með því að senda þeim 
upplýsingar um bótaþega að störfum. Í 
kjölfar mikils uppgangs í atvinnulífinu, 
og þá sérstaklega í byggingastarfsemi 
og ferðaþjónustu, hefur komið til aukið 

samstarf við stofnanir sem koma helst að 
eftirliti í þeim geirum þ.e. Vinnumála-
stofnun og Vinnueftirlitið auk ASÍ. Á 
árinu 2016 fóru þessir aðilar í fjölda sam-
eiginlegra eftirlitsheimsókna og deildu 
með sér upplýsingum sem nýttust ekki síst 
við að hafa eftirlit með réttri skráningu 
og réttindum útlendinga við vinnu. Þrátt 
fyrir að þessar stofnanir og aðilar hafi oft 
á tíðum sameiginlegan eftirlitsvettvang 
og geti þannig sameinað krafta sína að 
einhverju marki starfa þær á grundvelli 
ólíkra laga sem afmarka eftirlitsþætti og 
úrvinnslu. Vegna endurskipulagningar 

vettvangseftirlitsins hefur nú verið gert 
hlé á sameiginlegum heimsóknum á 
vegum þessara aðila en góðu samstarfi 
verður haldið áfram í formi samskipta 
við þær stofnanir sem hafa heimildir til 
að deila upplýsingum samkvæmt lögum 
þar um. 

Unnið er markvisst að því að hafa gott 
og aukið samstarf við lögregluna. Má þar 
fyrst nefna lögbundið samstarf þegar vett-

vangseftirlitið beitir heimildum sínum til 
að láta lögreglu stöðva atvinnustarfsemi 
þegar ekki er orðið við tilmælum um úr-
bætur. Auðsótt hefur verið fyrir eftirlitið 
að fá samfylgd og aðstoð lögreglu við 
þær aðstæður sem hafa kallað á slíkt en 
auk þess er skipulögð samvinna varð-
andi eftirlit með leyfisskyldri starfsemi 
innan ferðaþjónustunnar eins og eftirlit 
í tengslum við fólksflutninga á vinsælum 
ferðamannastöðum og kvöldheimsóknir á 
veitingastaði. Fyrirhugað er að auka enn á 
samstarf við lögreglu t.d. með sameigin-
legum heimsóknum á byggingarsvæði. 

Starfsmenn í vettvangseftirliti hafa frá upphafi 
verið í góðum samskiptum við aðrar stofnanir og 
aðila sem sinna eftirliti á vinnumarkaði

Starfsmenn í vettvangseftirliti á byggingasvæði.
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Frávikagreining
Frá upphafi hefur verið lögð áhersla á að 
taka niður kennitölur á vettvangi og ganga 
úr skugga um að staðgreiðslu sé skilað af 
launum og að eigendur reksturs og tengdir 
aðilar reikni sér laun skv. vinnuframlagi 
og viðmiðunarlaunum. Sú áhersla hefur 
áhrif á tölfræðina um frávikamælingu 
sem sýna að árið 2016 voru athugasemdir 
varðandi staðgreiðslu gerðar í 20% tilvika 
á meðan athugasemdir við tekjuskráningu 
voru einungis gerðar í 4% tilvika.

Á árinu 2017 má búast við því að 
skráðum frávikum í tekjuskráningu fjölgi 
til muna þar sem aukin áhersla verður 
lögð á að skoða réttmæti tekjuskráningar 
og þá sérstaklega hjá smásöluverslunum 

og þjónustuaðilum sem skrá sölu sína í 
sjóðvél. Algengt er að færsla greiðslukorts 
í frístandandi posa sé látið jafngilda því 
að skrá söluna jafnóðum í sjóðvélina 
og þá sé annað hvort hægt að sleppa 
því að færa söluna í sjóðvélina eða gera 
það eftir því sem tími vinnst til, oft eftir 
lokun. Einnig ber á því að greiðslur með 
reiðufé séu ekki skráðar í sjóðvél, skúffa 
sjóðvélar alltaf opin og fleira í þeim dúr. 
Nú verður því lögð aukin áhersla á eftirlit 
með tekjuskráningu, bæði í þeim tilgangi 
að kortleggja ástandið og einnig verður 
gripið til aðgerða eins og að telja upp úr 
skúffum sjóðvéla og bera saman skrán-
ingu í sjóðvél við útprentun úr posa. Í ljósi 
tækniframfara og almennrar notkunar 

greiðslukorta munu verða gerðar tillögur í 
þá átt að aðilum verði í auknum mæli gert 
skylt að nota viðurkennd rafræn kassakerfi 
þar sem posar eru beintengdir við sjóðvél 
til að hámarka líkur á því að allar tekjur 
verði skráðar með réttum hætti. 

 
Skipting milli starfsgreina 
og eftirlit með ákveðnum 
atvinnugreinum
Eins og sést á myndinni hér að neðan 
fyrir árið 2016 var lögð mikil áhersla á 
eftirlit með félögum í byggingastarfsemi 
og ferðaþjónustu. Um er að ræða greinar 
í miklum uppgangi sem eru auk þess 
mannaðar að miklu leyti með erlendu 
vinnuafli, sem er að hluta til ekki skráð 
vegna þess að það er á vegum erlendra 
aðila, eða af aðilum sem starfa í verktöku. 
Í ferðaþjónustunni hefur, auk heim-
sókna á hótel og veitingastaði, verið farið 
reglulega í eftirlit með skráningu og skatt-
skilum af bílstjórum, leiðsögumönnum 
og öðrum ferðaþjónustuaðilum á vin-
sælum ferðamannastöðum. Slíkt eftirlit 
er gjarnan gert með aðstoð lögreglu eða í 
samvinnu við hana. 

Eftirlit á byggingasvæðum
Byggingastarfsemi er mjög mannaflafrek 
og þar er að finna flest allt fyrirkomulag 
sem unnt er að hafa um launagreiðslur 
og skil á staðgreiðslu og launatengdum 
gjöldum starfsfólks. Í stærri verkum er 
algengt að myndist mis umfangsmiklar og 

Vettvangseftirlit - skipting milli starfsgreina 2016

Tegundir frávika árið 2016

Úrtak heimsókna er valið með ýmsum hætti og 
mjög oft er um að ræða handahófskennt úrtak innan 
ákveðinna atvinnugreina og/eða ákveðins svæðis. 
Vettvangseftirlitið beinist að fyrirtækjum á öllu 
landinu og er engin atvinnugrein þar undanskilin.

   Gisting og ferðaþjónusta

   Veitingastaðir

   Verslun og þjónusta

   Byggingageirinn

   Verkstæði og byggingaþjónusta

   Önnur starfsemi

39%

20%

25%

7%

6%

3%

Staðgreiðsla TekjuskráningVirðisaukaskattur

738

307

141
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langar verktakakeðjur þar sem lögaðilar og 
einyrkjar selja þjónustu sína upp keðjuna 
til aðalverktaka. 

Sem dæmi má nefna verkstöð þar sem 
75 starfsmenn eru að störfum og af þeim 
eru einungis 24 launamenn hjá aðalverk-
takanum sem auglýsir verkið undir sínu 
nafni. Hinir 50, eða 75% starfsmannanna, 
tilheyra undirverktökum sem eru 30 tals-
ins og aðeins 14 þeirra heyra beint undir 
aðalverktakann. Þegar óskað er skýringa 
hjá aðalverktaka um hina undirverk-
takana er oftar en ekki komið að tómum 
kofunum og í ofangreindu dæmi vissi 
aðalverktakinn ekki deili á 12 af undir-
verktökum sinna undirverktaka og vissi 
þar af leiðandi ekki út á hvern þeir gáfu 
reikninga eða um kjör þeirra almennt. Við 
eigum nóg af dæmum eins og verkkaup-
ann sem fullyrti að hann hefði einungis 
einn undirverktaka og sá verktaki væri 
með fimm launþega á sínum vegum, 
en við nánari athugun kom í ljós að sá 
undirverktaki hafði einn starfsmann og 
hinir fjórir voru á vegum þriggja annarra 
félaga. Allt of oft kemur fyrir að komið er 
að starfsmönnum við störf sem enginn 
á svæðinu kannast við að hafa á sínum 
snærum. Starfsmennirnir vita þá oft ekki 
sjálfir hjá hverjum þeir vinna og benda 
gjarnan á fyrirtæki sem eru mun ofar í 
keðjunni en þau sem síðar kemur í ljós 
að greiða þeim launin. Þegar málin standa 
þannig er það oft vísbending um að sá 
aðili sé með allt niður um sig hvað varðar 
skattskil. Þegar við bætist að stór hluti 
starfsmanna er óskráður í landinu þar 
sem hann er á vegum erlendra fyrirtækja 
þá vandast enn málið og ekki er hægt að 
sjá hvernig unnt er að vinna þessi mál 
nema á grundvelli vettvangseftirlits. 

Eins og tölur sýna gera eftirlitsfull-
trúar ítrekað tilmæli til undirverktaka og 
beita hiklaust stöðvunarheimildum, en 
starfsemi 17 undirverktaka í byggingar-
starfsemi var stöðvuð árið 2016 með því 
að lögregla fjarlægði starfsmenn og inn-
siglaði tæki á starfsstöð aðalverktaka. 
Eftirlitið hefur þó ekki síður leitt í ljós 
hversu aðkallandi er að innleidd verði lög 
um einhverskonar keðjuábyrgð verktaka 
á vinnumarkaði þannig að aðalverktaki/
verkkaupi geti ekki skotið sér undan 
ábyrgð á skattskilum með því að benda 
á verktaka neðar í keðjunni. Lögin gætu 
t.d. takmarkað fjölda í keðju undirverk-
taka og kveðið á um ábyrgð aðalverktaka/
verkkaupa á skattskilum undirverktaka. 
Í dag er staðan þannig að þar sem eftir-
litsfulltrúar geta ekki beint tilmælum 
sínum að aðalverktaka þegar undir-

verktaki verður ekki við tilmælum um 
úrbætur þá kemur oft til einhvers konar 
eltingaleiks með tilmæli á vafasama aðila 
neðarlega í keðjunni sem stundum finnast 
aldrei. Á meðan ekki er til staðar ábyrgð 
efst í keðjunni höfða eftirlitsfulltrúar til 
aðalverktakans með því að benda á að 
stöðvunaraðgerðir gagnvart undirverk-
tökum bitni beint á verkinu í heild sinni. 

Markvisst vettvangseftirlit hefur greint 
og dregið fram í dagsljósið undanskots-
mynstur í byggingageiranum sem byggist 
á útgáfu tilhæfulausra reikninga og vinnu 

sem er að hluta til greidd undir borðið. 
Um er að ræða skipulagða misnotkun á 
virðisaukaskattskerfinu þar sem félög eru 
beinlínis stofnuð til að gefa út reikninga 
sem eru nýttir til að hækka gjöld og inn-
skatt hjá félögum ofar í keðjunni. Ýmist 
getur verið um að ræða félög sem gefa út 
tilhæfulausa reikninga eða þar sem svört 
vinna þrífst í skjóli þeirra eða blanda af 
hvoru tveggja. Með dæmum getum við 
sýnt fram á milljarða sem hafa lekið í 
gegnum kerfið í formi tilhæfulauss inn-
skatts og vangreiddrar staðgreiðslu af 
svörtum launum. Þess háttar misnotkun 

uppgötvast oftar en ekki við vettvangs-
eftirlit þar sem reikningarnir eru bornir 
saman við raunverulegt vinnuframlag. 

Með puttann á púlsinum
Reynslan af viðvarandi og öflugu vett-
vangseftirliti hefur verið afar góð og þykir 
nauðsynleg viðbót við hefðbundið skatt-
eftirlit til að knýja fram rétt skattskil. 

Með heimsóknum nær eftirlitið til mun 
fleiri fyrirtækja og aflar upplýsinga og 
greinir mynstur í svartri atvinnustarfsemi 
sem ekki væri unnt að gera með öðrum 

hætti eins og t.d. tengsl veltu og vinnu-
framlags starfsmanna eða skattundan skota 
í gegnum ranga tekjuskráningu. 

Vettvangseftirlit byggist á þeirri hug-
myndafræði að stöðva ólögmæta hegðun 
með því knýja fram úrbætur. Nýttar eru 
lokunarheimildir í lögum um staðgreiðslu 
og virðisaukaskatt. Þar sem úrtak til vett-
vangseftirlits tekur mið af því hvort unnt 
sé að beita fyrrnefndum úrræðum er 
markvisst leitast við að ná fram auknum 
heimildum í formi lagabreytinga til að 
auka vægi þess.  ■
   RDÞ/SJ

Markvisst vettvangseftirlit hefur dregið fram í 
dagsljósið undanskotsmynstur í byggingageiranum 
sem byggist á útgáfu tilhæfulausra reikninga og 
vinnu sem er að hluta til greidd undir borðið

Þegar komið er á byggingarstað eru starfsmenn ríkisskattstjóra í merktum fatnaði og í viðeigandi 
öryggisklæðnaði.
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Samkvæmt 65. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, skal ríkis-
skattstjóri taka til afgreiðslu umsókn manns um lækkun 
á tekjuskatts- og útsvarsstofni þegar svo stendur á sem 
nánar er fjallað um í sex töluliðum ákvæðisins. Slík lækkun 
á skattstofnun gengur almennt undir heitinu ívilnun. 

Ívilnanir byggja m.a. á því að um veruleg útgjöld vegna 
tiltekinna atvika sé að ræða umfram það sem venjulegt 
getur talist og sem hafa eftir atvikum skert gjaldþol við-
komandi gjaldanda. Jafnframt geta tilteknar aðstæður eða 
tilvik verið grundvöllur fyrir ákvörðun á ívilnun. Reglur um 
hvenær veita skuli ívilnun og með hvaða fjárhæðum verða 
því aldrei tæmandi að öllu leyti, enda eru ákvarðanir þar að 
lútandi í eðli sínu matskenndar. Við ákvörðun á ívilnunum 
þarf þó alltaf að gæta ákveðins samræmis.

Ríkisskattstjóri setti reglur um skilyrði 
fyrir ívilnun og voru þær auglýstar í 
B-deild Stjórnartíðinda sem reglur nr. 
212/1996. Nú hafa verið auglýstar nýjar 
reglur nr. 495/2017, sbr. auglýsingu þar 
um í B-deild Stjórnartíðinda. Tekið er 
skýrt fram í reglunum að umsækjandi um 
ívilnun þarf að gera grein fyrir aðstæðum 
og sýna fram á útlagðan kostnað á við-
komandi ári. Hann þarf að leggja fram 
fullnægjandi gögn til að unnt sé að taka 
afstöðu til umsóknarinnar að öðrum kosti 
er beiðninni synjað að svo stöddu. 

Hinar nýju reglur eru viðmiðunarreglur 
um ákvörðun á ívilnun, þ.m.t. ívilnunar-
fjárhæðum, og gilda þær við álagningu 
opinberra gjalda á árinu 2018. Eldri reglur 
eru ekki eins ítarlegar og þær yngri. Gert 
er ráð fyrir að viðmiðunarreglur þessar 
verði gefnar út árlega hér eftir og þótt 
eldri reglur haldi gildi sínu fyrst um sinn, 
eftir því sem við getur átt, munu þær síðan 
verða felldar úr gildi.  

Það sem fyrst og fremst bætist við í 
nýjum viðmiðunarreglum er að  skilgreint 
er hvað sé venjulegur heilbrigðiskostn-

Ívilnanir
Nýjar viðmiðunarreglur

Skilgreint er hvað sé venjulegur heilbrigðis
kostnaður og kostnaður vegna lyfjakaupa 
og gengið almennt út frá því að ekki komi til 
ívilnunar ef kostnaður er ekki umfram það

Elín Alma Arthursdóttir
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aður og kostnaður vegna lyfjakaupa og 
gengið almennt út frá því að ekki komi 
til ívilnunar ef kostnaður er ekki umfram 
það. Þetta á við um ívilnun samkvæmt 
1. og 2. tölul. 65. gr., þ.e. ef ellihrörleiki, 
veikindi, slys eða mannslát hafa skert 
gjaldþol manns verulega, eða ef á framfæri 
manns er barn sem haldið er langvinnum 
sjúkdómum eða er fatlað. Er í þessu sam-
bandi miðað við kostnaðarþátttökureglur 
ríkisins vegna lyfja og lækniskostnaðar 
og miðað við að þar sé skilgreint hvað 
telst venjulegur kostnaður sem hverjum 

Efri mynd: Helgi Guðnason. 

Til hægri: Guðrún Bjarnþórsdóttir.
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og einum sé ætlað að standa undir. Al-
mennt verður því ekki um að ræða neina 
ívilnun ef kostnaður er ekki umfram það 
sem kostnaðarþátttökukerfi ríkisins gerir 
ráð fyrir. Þá er einnig miðað við að útgjöld 
vegna veikinda og slysa séu almennt ekki 

orðin „veruleg“ fyrr en þau ná tvöföldum 
venjulegum kostnaði. 

Settar eru ákveðnar viðmiðunarreglur 
um útreikning í þeim tilvikum sem skerð-
ing á gjaldþoli er forsenda fyrir ákvörðun 

á ívilnun en það á við um 1. og 6. tölul. 
65. gr., þ.e. ívilnun vegna veikinda og 
slysa og taps á útistandandi kröfu. Við 
ákvörðun á ívilnun vegna veikinda og 
slysa er litið til útlagðs kostnaðar umfram 
venjulegan kostnað, neysluviðmiða vel-
ferðarráðuneytisins, tekna umsækjenda 
og peningalegra eigna, auk fjölda barna 
undir 18 ára á heimilinu. Við ákvörðun á 
ívilnun vegna taps á útistandandi kröfu er 
tekið tillit til hreinnar peningalegrar eignar 
umsækjanda.

Þá eru settar viðmiðanir um fram-
færslukostnað og ákveðið hámark við 
útreikning á ívilnun samkvæmt 3. tölul. 
65. gr. sem tekur til framfærslu foreldra 
eða annarra vandamanna. Þar er tekið til-
lit til allra tekna vandamannsins sem og 
eigna sem staðið geta undir framfærslu 
hans. Við ákvörðun á því hvort ívilnun 
kemur til álita er litið til grunnneysluvið-
miða velferðarráðuneytisins. Sýna þarf 
fram á þann stuðning sem um ræðir og 
almennt getur hámark ívilnunar orðið 
helmingur þess sem umsækjandi hefur 
lagt til framfærslu vandamannsins að 
teknu tilliti til framfærslukostnaðar og 
tekna hans.  

Að því er vaðar ívilnun vegna eignatjóns, 
sbr. 5. tölul. 65. gr. eru sett viðmið um 
það hvað teljist verulegt tjón og í því sam-
bandi miðað við hreina eign umsækjanda. 
Þá er vegna 5. og 6. tölul. sett ákveðin lág-
marksfjárhæð tjóns til þess að það teljist 
verulegt samkvæmt umræddum tölu-
liðum og einnig hámark á lækkun sem 
hlutfall af fjárhæð tjónsins.   

Öll tilvik sem til álita koma við 
ákvörðun á ívilnunum byggja á skýrum 
lagaákvæðum sem kveða á um að við 
tilteknar aðstæður sé heimilt að lækka 
skattstofna. Þótt byggja þurfi ákvörðun 
um fjárhæð ívilnunar, ef yfir höfuð er til-
efni til slíkrar ákvörðunar, á heildstæðu 
mati á aðstæðum umsækjanda þá verður 
það mat að byggjast á framangreindum 
lagaheimildum sem setja ákveðnar 
skorður í þessum efnum. Þannig geta 
skattyfirvöld ekki lækkað skattstofna ein-
stakra gjaldenda á öðrum forsendum, né 
umfram það sem lagafyrirmæli segja til 
um. Viðmiðunarreglur skýra síðan þessi 
ákvæði enn betur og við þær er almennt 
miðað við hverja ákvörðun, þótt alltaf 
sé litið heildstætt á aðstæður hvers og 
eins.   ■

Ingibjörg Eiríksdóttir.

Við ákvörðun á því 
hvort ívilnun kemur 
til álita er litið til 
grunnneysluviðmiða 
velferðarráðuneytisins
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Guðmundur Guðbjarnason
- kveðjuorð frá samstarfsmönnum -

Guðmundur Guðbjarnason var skattamaður frá innstu hjartarótum. Hann varði nánast 
allri starfsævi sinni hjá skattyfirvöldum eða verkefnum þeim tengdum. Hann lét ekki 
staðar numið fyrr en hann var búinn að taka saman helstu minningarbrot um það sem 
helst hafði drifið á daga hans þau ár sem hann var við störf. 

Þegar andlát hann spurðist eftir skammvinn veikindi varð okkur samferðamönnum 
hans hugsað til þess tíma þegar hann sat yfir hugmyndinni um að láta vélarnar vinna 
verkin. Hugmyndin um ábendingaskrá og forsendur þess frumkvöðlastarfs átti hug hans 
allan um langt árabil. Leitaði Guðmundur þar hlutrænna leiða til að velja skattframtöl 
til skoðunar eftir málefnalegum mælikvörðum og forsendum. Slíkt var mikilvægt skref 
í samræmingu skattframkvæmdarinnar. Átti Guðmundur á þessum tíma drjúgan þátt í 
þeim framfaraskrefum sem stigin voru og var hann áberandi í starfsliði ríkisskattstjóra. 
Þegar skattstjórar voru kallaðir til skrafs og ráðagerða við starfsmenn ríkisskattstjóra 
var Guðmundur oftast einn af frummælendum og talaði þá gjarnan fyrir notkun á 
ábendingaskránni. Kynnti hann hugmyndir um valkerfi sem velja myndi framtöl til 
nánari skoðunar sem væri róttæk breyting frá þeim vinnubrögðum sem þá tíðkuðust.  

Það var gott að eiga samtal við Guðmund um ýmis flókin álitamál. Hann var bóngóður 
og tók beiðnum um liðsinni vel. Við slíkar aðstæður naut hann sín best og gat sökkt sér 
niður í viðfangsefnið. Hann var einstaklega góður samstarfsmaður, hlýr í framkomu og 
notalegt að eiga við hann spjall. 

Samstarfsmenn kveðja hann með virðingu og þökk. Þórunni og öðrum ástvinum er 
vottuð innileg samúð.
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Meginverkefni ríkisskattstjóra er að leggja skatta á landsmenn. Í raun eiga 
allir einstaklingar og lögaðilar í landinu samskipti við stofnunina með einum 
eða öðrum hætti. Hér er um mjög viðamikið verkefni að ræða og safna fáar 
stofnanir jafn miklum upplýsingum um hagi landsmanna. Hér er um að ræða 
upplýsingar af eyðublöðum, skattframtölum og fylgiskjölum með framtölum, 
skýrslum og ýmsar upplýsingar sem embættið aflar í eftirlitsskyni. Þessar 
upplýsingar veita einstaka sýn á hagi landsmanna og atvinnulífsins og þær 
eru því mikilvægar fyrir þá sem þurfa að taka ákvarðanir um landshagi.

Ríkisskattstjóri hefur til fjölda ára birt 
upplýsingar sem byggja á skattfram-
tölum og álagningarseðlum einstaklinga 
á staðtöluvef embættisins en þar er að 
finna yfirgripsmikið safn upplýsinga um 
skattstofna og álagningu einstaklinga og 
lögaðila, auk þess sem hægt hefur verið að 
panta sérvinnslu upplýsinga úr gögnum í 
vörslu embættisins. Talsvert hefur verið 
um að ráðuneyti, stofnanir, hagsmuna-
samtök, fræðimenn og fjölmiðlar óski eftir 
því að upplýsingar sem byggja á gögnum 
embættisins séu unnar sérstaklega. 

Þann 9. desember sl. opnaði nýr stað-
töluvefur embættisins greining.rsk.is, sem 
er hugsaður sem einskonar mælaborð 
ríkisskattstjóra. Markmiðið með nýju 
mælaborði RSK er að auka og bæta upp-
lýsingagjöf embættisins til almennings og 

annarra sem kunna að hafa gagn af. Eins 
og gefur að skilja er uppbygging gagna-
grunna embættisins sniðin að þörfum 
skattyfirvalda og því þarf að einfalda 
þær upplýsingar sem eru birtar á vefnum 
þannig að það sé á færi sem flestra að lesa 
úr þeim. Upplýsingarnar eru því settar 
fram með myndrænum og gagnvirkum 
hætti þannig að notandinn geti leitað 
svara við sem flestum spurningum. 

Það er ekki síður mikilvægt fyrir 
almenna skattgreiðendur sem eiga í sam-
skiptum við ríkisskattstjóra að geta fylgst 
með því hvernig skattkerfið virkar heldur 
en embættið sjálft. Mikilvægt er að auka 
þekkingu almennings á sköttum, skatt-
kerfinu, svo þeir sem áhuga hafa geti á 
aðgengilegan hátt leitað sér upplýsinga 
um um virkni skattkerfisins og áhrif 

Jón Þór Hallgrímsson

Mælaborð RSK

GREINING RSK
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breytinga á sköttum, hvort skattar á 
ákveðna hópa séu að hækka eða lækka, 
hvernig skattbyrði hafi breyst og hverjir 
beri þyngstu byrðarnar. Mælaborði RSK 
er þannig ætlað að sýna mælikvarða á
afrakstur, skilvirkni og ástand skattkerfisins. 

Á greining.rsk.is, er nú að finna upp-
lýsingar sem byggja á skattframtölum og 
álagningu einstaklinga og lögaðila en í 
framtíðinni er stefnt að því að upplýsingar 
af fleiri eyðublöðum verði settar inn, s.s. af 
virðisaukaskattsskýrslum, launamiðum og 
skilagreinum í staðgreiðslu. Mælaborðinu 
er skipt niður í tvo hluta. Annars vegar 
upplýsingar um einstaklinga og hins vegar 
um lögaðila (atvinnurekstur). Stefnt er 
að því að birtar séu nýjustu upplýsingar 
hverju sinni og mælaborðin verði upp-
færð reglulega.

Upplýsingar um einstaklinga eru einkum 
byggðar á skattframtölum einstaklinga og 
álagningarseðlum og ná þær til áranna 
1993 til 2015. Á mælaborðum einstaklinga 
er m.a. hægt að nálgast upplýsingar um 
fjölda skattgreiðenda, launatekjur, eignir 
og skuldir. Hægt er að skoða meðaltöl og 

heildartölur fyrir ákveðna aldurshópa, eftir 
landsvæðum, kyni og hjúskaparstöðu.

Upplýsingar í mælaborðum lögað-
ila eru unnar upp úr skattframtölum 
rekstraraðila, virðisaukaskattsskilum, 
eyðublöðum og fylgiskjölum. Á mæla-
borðum lögaðila er m.a. að finna helstu 

Vefurinn RSK greining er myndræn 
framsetning og samanburður á tölulegum 

upplýsingum úr gagnagrunnum RSK.
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Tryggvi Þór Herbertsson, Jón Þór Hallgrímsson, Páll Kolbeins og Guðni Björnsson hafa unnið að gerð mælaborðs RSK.

rekstrarupplýsingar, þ.e. upplýsingar um 
rekstrartekjur, rekstrargjöld, eignir, skuldir, 
eigið fé og fleira. Birtar eru heildartölur frá 
árinu 2001 en upplýsingar sem hægt er að 
bera saman eftir atvinnugreinum ná til 
ársins 2008 eða frá því að nýtt atvinnu-
greinaflokkunarkerfi (ÍSAT 2008) var tekið 
í notkun. 
Allar upplýsingar í mælaborðinu eru 
rýndar og skoðaðar reglulega. Lagfæringar 
eru gerðar eftir þörfum og nýjum mæla-
borðum bætt við. Framundan eru frekari 
endurbætur á vefnum með virkri upp-
lýsingamiðlun.  ■

Markmiðið með 
nýju mælaborði 
RSK er að auka og 
bæta upplýsingagjöf 
embættisins til 
almennings og 
annarra sem kunna 
að hafa gagn af
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Greiða skal í ríkissjóð virðisaukaskatt af 
viðskiptum innanlands á öllum stigum, 
svo og af innflutningi á vöru og þjónustu. 
Öll vara og þjónusta sem er seld hér á 
landi ber því virðisaukaskatt, nema hún 
sé sérstaklega undanþegin. Erlendir verk-
takar sem koma hingað til lands eiga 
því alla jafna að leggja virðisaukaskatt 
á selda vinnu, svo framarlega sem hún 
fellur ekki undir undanþáguákvæði laga 
nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Sömu 
skyldur eru lagðar á aðila sem kaupa 
þjónustu erlendis frá en þeim ber að sjá 
til þess að virðisaukaskatti sé skilað af 
umræddri þjónustu. Eftirlitssvið ríkisskatt-
stjóra hefur á undanförnum árum yfirfarið 
framtöl lögaðila með tilliti til þess hvort 
að virðisaukaskatti hafi verið skilað af 
aðkeyptri þjónustu erlendra aðila. Komið 
hefur í ljós að nokkur vanhöld hafa verið 
á því að það hafi verið gert og hafa ríf-
lega sex milljarðar verið endurákvarðaðir 
vegna þessa á síðustu árum. 

Ákvæði 35. gr. laga nr. 50/1988
Í 35. gr. laga nr. 50/1988 er fjallað um 
virðisaukaskatt af aðkeyptri þjónustu 
erlendis frá. Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 
35. gr. skal aðili, sem kaupir þjónustu 
sem talin er upp í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. 
laganna erlendis frá til nota að hluta eða 
öllu leyti hér á landi, greiða virðisauka-
skatt af andvirði hennar. Sama gildir 
um þjónustu erlends aðila sem veitt er 
hér á landi, enda hafi hinn erlendi aðili 

hvorki starfsstöð né umboðsmann hér á 
landi. Þrátt fyrir framangreint er skráður 
aðili undanþeginn skyldu til greiðslu 
virðisaukaskatts ef hann gæti að fullu 
talið virðisaukaskatt vegna kaupanna 
til innskatts. Þetta gildir þó ekki þegar 
þjónusta er veitt eða hennar notið í 
tengslum við innflutning á vöru. Sam-
kvæmt 3. mgr. 35. gr. skal aðili, sem 
skyldugur er til að greiða virðisaukaskatt 
samkvæmt ákvæðum 1. mgr., ótil-
kvaddur, gera ríkisskattstjóra grein fyrir 
kaupum á þjónustu í sérstakri skýrslu í því 
formi sem ríkisskattstjóri ákveður. Nánar 
er kveðið á um skattlagningu samkvæmt 
35. gr. laga nr. 50/1988 í reglugerð nr. 
194/1990, um virðisaukaskatt af þjónustu 
fyrir erlenda aðila og af aðkeyptri 
þjónustu erlendis frá. Þar kemur fram í 
3. mgr. 8. gr. að ef erlendur aðili, sem ekki 
hefur hér umboðsmann eða fyrirsvars-
mann, veitir skattskylda þjónustu hér á 
landi og vanrækir að tilkynna til skatt-
stjóra um starfsemi sína, ber kaupandi 
þjónustunnar ábyrgð á virðisaukaskatts-
skilum hins erlenda aðila vegna þeirrar 
þjónustu sem hann er kaupandi að.

Athugun ríkisskattstjóra  
og niðurstöður hennar
Á árunum 2010 og 2011 hóf eftirlits-
svið ríkisskattstjóra átak í að skoða 
virðisaukaskattsskil lögaðila sem höfðu 
keypt þjónustu af erlendum aðilum. Var 
þar fyrst og fremst um að ræða fyrirtæki 

í starfsemi undanþeginni virðisauka-
skatti, sérstaklega fjármálafyrirtæki sem 
greitt höfðu fyrir sérfræðiráðgjöf. Lausleg 
athugun á skattskilum þessara aðila leiddi 
í ljós að fyllsta ástæða væri til að kanna 
þessi mál frekar. Í framhaldinu voru 
480 aðilar teknir í úrtaki og skattframtöl 
áranna 2007 til 2011 (seinna voru árin 
2012-2014 skoðuð) yfirfarin til að ganga 
úr skugga um að rétt hefði verið staðið 
að virðisaukaskattsskilum vegna hinnar 
aðkeyptu erlendu þjónustu. Samanlagt var 
um hátt í 900 framtöl að ræða. 

Athugun á framtölum lögaðila sem 
undanþegnir eru skattskyldu leiddi í ljós 
að kanna þurfti 95 þeirra 480 aðila nánar 
þar sem skattskil þeirra kröfðust frekari 
skýringa. Undir lok árs 2016 var búið 
að endurákvarða í 23 málum þar sem 
ekki hafði verið skilað virðisaukaskatti, 
ýmist að öllu leyti eða hluta, einkum af 
aðkeyptri þjónustu erlendis frá. Þessum 
aðilum var gert að greiða rúmar 6.873 
milljónir í virðisaukaskatt auk álags. 

Á það skal bent að fyrsti úrskurður 
yfirskattanefndar um ofangreint gekk 
árið 2012, með úrskurði nr. 591/2012. 
Síðan þá hefur yfirskattanefnd úrskurðað 
í nokkrum málum er varða virðisaukaskatt 
af aðkeyptri þjónustu erlendis frá og hafa 
þeir úrskurðir bæði mótað skattfram-
kvæmd og gert hana skýrari. Þeir úrskurðir 
eru nr. 283/2013, 128/2015, 19/2016, 
153/2016, 154/2016 og 155/2016. 

  PK/GB

Virðisaukaskattur af aðkeyptri 
þjónustu erlendra aðila

Öll vara og þjónusta sem er seld hér á landi ber virðisaukaskatt, 
nema hún sé sérstaklega undanþegin. 

Ár Fjöldi stofnaðra mála Fjöldi með gj.br. Gjaldabreytingar Lækkun á tapi

2012 2 2 1.580.258.198

2013 15 6 51.429.036

2014 30 7  1.839.763.100

2015 12 3  2.585.833.478

2016 36 5  815.985.436  27.889.881

Samtals 95 23 6.873.269.248 27.889.881
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Skattstjórar og skattstofur  
1922–1962

Ný lög um framkvæmd álagningar
Hinn 20. maí 1921 var samþykkt frumvarp um tekju- og eignar-
skatt fyrir alla þjóðina en tekjuskattskerfi hafði verið tekið upp 
fyrir hluta hennar árið 1877. Lögin voru staðfest 27. júní og 
tóku gildi 1. janúar 1922. 

Mun ítarlegri ákvæði um framtöl, skattanefndir, álagningu, 
kærur og viðurlög við brotum voru í nýju lögunum en hinum 
eldri. Sem fyrr báru þriggja manna skattanefndir hitann og 
þungann af álagningunni um land allt en um Reykjavík voru 
þó sett sérákvæði vegna stærðar bæjarins. Í 23. grein laganna var 
mælt fyrir um að þegar búið væri að semja um nýja framkvæmd 
álagningar skatta og niðurjöfnun útsvara við bæjarstjórn myndi 
konungleg tilskipun verða gefin út um það. Fljótlega eftir að 
skattalögin höfðu verið staðfest í lok júní hófust viðræður fulltrúa 
stjórnvalda og fulltrúa bæjarstjórnar Reykjavíkur um framkvæmd 
laganna í bænum og leiddu þær til þess að 30. nóvember 1921 var 
gefin út konungleg tilskipun um hvernig álagningu skatta yrði 
háttað. Með tilvísun í 23. greinina var mælt svo fyrir um að fjár-
málaráðherra skyldi ráða mann með starfsheitið skattstjóri ríkisins 
í Reykjavík frá 1. janúar 1922 til að hafa með höndum í bænum 
þau störf sem skattanefndir önnuðust á öðrum stöðum. Enn-
fremur skyldi ráða varaskattstjóra og þrjá menn í yfirskattanefnd 
til sex ára og tvo til vara. Sem fyrr áttu niðurjöfnunarnefndir að 
jafna niður útsvörum í Reykjavík og um land allt. 

Samkvæmt lögunum skyldu framtöl í fyrsta sinn vera skrifleg 
og bar skattstjóra að senda út eyðublöð fyrir framtalsskýrslur 
í janúar. Snemma í júní bar honum að senda lögreglustjóra 
skattskrá bæjarins og seinna aukaskattskrá, með hugsanlegum 
breytingum yfirskattanefndar, til afnota við innheimtu. Innan 
þessara tímamarka gat hann mótað starf sitt nánar. Þóknun til 
embættismannanna bar að greiða úr ríkissjóði, svo og skrifstofu-
kostnað hins nýja embættis. Á sama tíma og þetta gerðist luku 
starfsmenn Stjórnarráðsins við gerð fyrstu skattframtalseyðu-
blaðanna, annars vegar fyrir einstaklinga og hins vegar fyrir 
fyrirtæki. Þá var Magnús Guðmundsson fjármálaráðherra búinn 
að ganga frá ráðningu Einars Arnórssonar lagaprófessors í stöðu 
skattstjóra og var um hlutastarf að ræða sem hann gegndi með 
starfi sínu við Háskólann. Hafði hann 3700 krónur í árslaun en 
sinnti skattstjóraembættinu mest fyrri hluta hvers árs og sam-
kvæmt launalögum töldust þetta hálf laun. Eftir því sem næst 
verður komist var Sigurjón Markússon lögfræðingur ráðinn 
varaskattstjóri og í yfirskattanefnd völdust dr. Björn Þórðarson 
hæstaréttarritari og seinna forsætisráðherra, Sighvatur Bjarna-
son bankastjóri og Þórður Sveinsson bankaritari.  

Friðrik er fæddur í Ólafsfirði  
árið 1950. Stúdent frá Mennta-
skólanum á Akureyri árið 1971. 
BA-próf í ensku, sagnfræði og 
uppeldisfræði frá Háskóla  
Íslands árið 1977. Próf í uppeldis- 
og kennslufræði árið 1981. 
MA-próf í sagnfræði frá HÍ árið 
1989. Hefur skrifað greinar,  
ritgerðir og bækur um sagn-
fræðileg efni. 

Friðrik G. Olgeirsson

Annáll nútíma skattasögu
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Þéttbýlismyndun var víða hröð í landinu framan af 20. 
öldinni og eftir því sem bæirnir stækkuðu komu fram óskir 
um að stofnaðar yrðu stöður skattstjóra í þeim. Í mörgum 
tilvikum var orðið við þeim kröfum og á árunum 1944–1956 
voru settar á fót níu skattstofur í jafnmörgum bæjum. Skatt-
stofurnar voru því tíu þegar grundvallarbreytingar voru 
gerðar á skattkerfinu árið 1962. Þá voru þær allar lagðar niður, 
nema Skattstofan í Reykjavík og Skattstofa Vestmannaeyja. 
Landinu var þess í stað skipt í níu skattumdæmi og embætti 
ríkisskattstjóra stofnað.

Skattstofan í Reykjavík 1922–1962

Fyrsta árið á Hverfisgötu 21
Einar Arnórsson tók til starfa 1. janúar 1922 og var skattstofan 
fyrsta árið í vesturhluta íbúðarhúss Jóns Magnússonar forsætis-
ráðherra á Hverfisgötu 21. Framtalseyðublöðin nýprentuðu 
voru borin út seinni hlutann í janúar samkvæmt síðasta 
manntali og 1. febrúar tók Skattstofan í Reykjavík formlega 
til starfa. Skilafrestur framtalanna var til 15. febrúar en daginn 
eftir birtist auglýsing frá skattstjóranum um framlengingu 
til 22. þess mánaðar. Um nýjung var að ræða og viðbúið að 
mörgum þætti erfitt að telja fram, væru því jafnvel mótfallnir. 
Leiðbeiningar fylgdu skattframtölunum, dagblöðin birtu 
útskýringar og þeim sem voru með mikinn rekstur var bent 
á reglugerð Stjórnarráðsins frá 14. nóvember 1921 um nánari 
tilhögun framtalsreglna. Samt bar mikið á því að fólk kvartaði 
og þætti framtalið flókið. Skattstjóri fékk birta tilkynningu í 
blöðum 26. febrúar um að allra síðustu forvöð til að skila skatt-
framtalinu væru tveimur dögum seinna. Lokaáskorun hans um 
skil kom svo fram í auglýsingu 20. mars. Skattstofan var opin 
frá klukkan 13 til 16 á hverjum virkum degi en utan þess tíma 
var hægt að stinga framtölunum inn um lúgu á útidyrahurðinni 
og féllu þau þá í læstan kassa. 

Síðustu dagana í mars gafst fólki kostur á að koma á skattstofuna 
og leiðrétta framtöl sín ef þess þurfti. Þá hófst álagningin af krafti 
og 2. júní var skattskráin lögð fram til sýnis á bæjarþingsstofunni 
þangað sem fólk gat komið frá klukkan 12 til 17 síðdegis og 
var kærufrestur til 16. júní. Eftir að fresturinn rann út tók yfir-
skattanefnd Reykjavíkur til starfa og hafði hún opna skrifstofu 
á skattstofunni daglega klukkan 13 til 16 meðan kærufrestur til 
hennar stóð sem var til 18. júlí. Til skattstofunnar bárust 5288 
framtöl en einnig var lagt á 1258 aðila til viðbótar, líklegast voru 
það þeir sem ekki höfðu skilað framtali og þeir sem ekki hafði 
náðst í þegar framtalseyðublaðinu var dreift. Samtals var því 
lagt á 6546 einstaklinga, félög og fyrirtæki og tekju- og eignar-
skatturinn nam 1.437.803 krónum. Við leiðréttingu skattstjóra 
og yfirskattanefndar var gjaldendum fækkað í 6463 og gjöldin 
lækkuð í 1.103.269 krónur. Til samanburðar má geta þess að 
íbúar landsbyggðarinnar greiddu tæplega 400 þúsund krónur. 
Reykvíkingar og fyrirtæki í bænum greiddu því um 70% tekju- 
og eignarskattsins þetta fyrsta starfsár Skattstofunnar í Reykjavík. 

Einari Arnórssyni varð fljótt ljóst að skerpa yrði á ýmsum 
dagsetningum varðandi framtöl og álagningu og það varð til 
þess að strax 1. apríl, áður en hann var búinn að ganga frá 
sinni fyrstu skattskrá, var birt konungleg tilskipun um nýjar 
dagsetningar fyrir komandi ár. Útsendingu framtalseyðublaða 
skyldi vera lokið 15. janúar og framtölum skilað í síðasta lagi 15. 
febrúar. Þeir sem ráku atvinnu á fleiri en einum stað höfðu frest 
til 31. mars og einnig gat skattstjóri heimilað öðrum atvinnu-
rekendum að fá frest til 15. mars. Skattskrá átti að vera klár fyrir 
lok apríl og vera til sýnis 1.–15. maí og kærufrestur vera til þess 
dags. Úrskurður skattstjóra í kærumálum skyldi liggja fyrir ekki 
seinna en 31. maí og kærufrestur til yfirskattanefndar vera til 
15. júní. Nefndin varð að hafa lokið störfum sínum fyrir lok 
mánaðarins. Aðeins tveimur árum seinna var gerð sú breyting 
að útsendingu framtalanna til launþega skyldi lokið 10. janúar 
og þeim skilað útfylltum 31. janúar. 

Skattstofan flyst á Laufásveg 25
Einar Arnórsson skattstjóri bjó með fjölskyldu sinni á Laufás-
vegi 25, einbýlishúsi sem hann byggði árið 1916 þegar hann 
var ráðherra landsins, síðastur þeirra fimm manna sem gegndu 
ráðherrastöðu áður en ráðuneytin komu til sögunnar 4. janúar 
1917. Árið 1922 stækkaði Einar húsið með stórri viðbyggingu, 
tveimur hæðum og risi. Fjölskylda skattstjóra fluttist á efri hæð 
nýja hússins og í risið en leigði út neðri hæðina og eldri norður-
hluta hússins. Þótti þá tilvalið að Skattstofan í Reykjavík tæki 

Halldór Sigfússon
Endurskoðandi
1933-1962

Eysteinn Jónsson
Samvinnupróf
1930-1934
Hélt stöðunni í eitt ár eftir að hann varð alþingismaður

Helgi P. Briem
Hagfræðingur
1929-1930

Einar Arnórsson
Lögfræðingur
1922-1928

Hverfisgata 21 þar sem skattstofan var til húsa fyrstu mánuðina.
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á leigu jarðhæð nýja hússins og þangað var hún komin ekki 
seinna en þegar framtölum var dreift um bæinn í ársbyrjun 
1923. Á þessum stað var skattstofan meðan Einar var skattstjóri, 
1923–1928, og var hlaðinn eldtraustur skápur úr steini í öðru 
herbergjanna til að geyma framtölin í. 

Einar skattstjóri komst að sjálfsögðu ekki einn yfir allt það 
sem gera þurfti og því voru strax ráðnir starfsmenn honum til 
aðstoðar. Það voru Aage Lárus Petersen, danskur verkfræðingur, 
og kona hans, Guðný Petersen. Eftir því sem næst verður komist 
var Aage í fullu starfi en Guðný í hlutastarfi þegar mest var að 
gera fyrstu mánuði hvers árs. Aage var mikill reikningsmaður og 
hafði næmt auga fyrir því hvernig skipuleggja mætti ýmis verk 
svo þau yrðu unnin á sem auðveldastan hátt. Lagði hann strax 
í upphafi grunninn að ýmsum þeim spjaldskrám sem embættið 
eignaðist og sagt verður betur frá á eftir. Hann starfaði á skatt-

stofunni til dauðadags árið 1959. Dóttir skattstjórans, Ingibjörg 
Einarsdóttir, betur þekkt sem Inga Laxness – fyrri eiginkona 
Halldórs Laxness, létti af og til undir með föður sínum en var 
ráðin í fullt starf árið 1931. 

Fyrstu árin var skattstofan ekki deildaskipt, til þess var hún 
of fámennur vinnustaður. Smám saman festist ákveðin verka-
skipting í sessi og jafnframt tileinkuðu starfsmennirnir sér ýmsar 
nýjungar. Má sem dæmi nefna að í ársbyrjun 1926 birti skatt-
stjóri auglýsingu þar sem hann hvatti atvinnurekendur til að 
skila sem fyrst starfsmannaskýrslum fyrir árið 1925 en það er í 
fyrsta sinn sem það orð kemur fyrir. Í kjölfarið fór skattstjóri að 
senda atvinnurekendum launamiða með kröfu um upplýsingar 
um launagreiðslur. Innkomnum var miðunum raðað upp í staf-
rófsröð og síðan festir við framtölin. Fyrstu árin var oft kvartað 
yfir því að greiða þyrfti ríkisskattana í heilu lagi einu sinni á ári 
en um miðjan þriðja áratuginn var komin á sú venja, að minnsta 
kosti í Reykjavík og stærstu bæjunum, að innheimtumenn fóru 
um og fólk gat þá borgað í smærri skömmtum, jafnvel vikulega. 
Dráttarvextir voru innleiddir hjá sveitarfélögum með útsvars-
lögunum frá árinu 1926 en hjá ríkinu ekki fyrr en árið 1935. 

Einar skattstjóri skrifaði þrjár greinar í Vísi í byrjun nóvember 
1928. Í þeim lýsti hann stuttlega þeim vinnubrögðum sem þá 
voru viðhöfð á skattstofunni og er það nokkur viðbót við það 
sem fram hefur komið. Hann sagði að eyðublöðum væri dreift 
í Reykjavík frá því upp úr miðjum desember og fram í miðjan 
janúar. Eftir að gjaldendur væru búnir að skila væri þeirri verk-
lagsreglu fylgt að fyrst færi skattstjóri yfir framtölin og kannaði 
hvort allt væri eins og það ætti að vera og sendi síðan spurningar 
til þeirra sem ekki hefðu fyllt eyðublaðið nógu skilmerkilega út. 
Sagðist hann árlega þurfa að senda athugasemdir til allt að 2 þús-
und framteljenda af um 8 þúsund með ósk um nánari skýringar 
og nótur. Þetta þyrfti allt að gerast 1.–15. febrúar. Þá fyrst væri 
farið að leggja ríkisskattana á og jafna niður útsvörum. Til þess 
væri naumur tími og þá yrði skattstjóri að vinna dag og nótt. 
Ekki mætti neitt út af bregða. Þetta hefði samt alltaf tekist nema 
árið 1926, þá hefði hann fengið lungnabólgu eftir áramótin og 
því hefði álagningin dregist fram yfir boðaðar dagsetningar. 

 
Í Edinborgarhúsinu
Sá sem tók við af Einari var Helgi P. Briem hagfræðingur og var 
hann skipaður í stöðuna 1. janúar 1929. Hann var þá 27 ára. 
Ári fyrr hafði Helgi lokið prófi frá Kaupmannahafnarháskóla. 
Fyrstu mánuðina var skattstofan áfram á Laufásveginum en 

Einar Arnórsson, fyrsti skattstjórinn 
í Reykjavík

Einar Arnórsson var fæddur 24. 
febrúar 1880 á Minna-Mosfelli í 
Grímsnesi. Hann lauk stúdents-
prófi frá Latínuskólanum í 
Reykjavík árið 1901. Við Hafnar-
háskóla las hann fyrst norræn 
fræði en skipti fljótlega yfir í 
lögfræði og lauk henni með 
hárri einkunn vorið 1906. Hann 
kynnti sér gömul íslensk lög þar 
ytra einn vetur en kom heim 
sumarið 1907. Hann var ráðinn kennari við Lagaskólann 
í Reykjavík árið 1908 en eftir stofnun Háskóla Íslands 
árið 1911 var Einar skipaður prófessor við lagadeildina til 
ársins 1915. Hann var þingmaður Sjálfstæðisflokksins eldri 
í Árnessýslu 1914–1919 og ráðherra Íslands 4. maí 1915, 
sá seinasti sem gegndi því embætti einn því þegar Einar 
lét af því 4. janúar 1917 tók við fyrsta ráðuneyti landsins, 
ráðuneyti Jóns Magnússonar. Einar varð þá á ný prófessor 
í lögum og rektor Háskóla Íslands 1918–1919, stjórnmála-
ritstjóri Morgunblaðsins og Ísafoldar veturinn 1919–1920. 
Eftir það hvarf hann aftur að prófessorsstarfinu til ársins 
1932 en var einnig skattstjóri ríkisins í Reykjavík frá árinu 
1922 til ársloka 1928 og átti sæti í Niðurjöfnunarnefnd 
Reykjavíkur 1922–1932. Hann varð aftur rektor Háskólans 
1929–1930, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík 
1930–1932 og alþingismaður sama flokks í Reykjavík 1931–
1932. Árið 1932 varð Einar hæstaréttardómari og því starfi 
gegndi hann til ársins 1945 nema á árunum 1942–1944 
þegar hann var dóms- og menntamálaráðherra í utanþings-
stjórninni. Þegar Einar var 65 ára var hann leystur frá starfi 
Hæstaréttardómara, gegn eigin vilja, og boðið sendiherra-
embættið í Kaupmannahöfn. Það þáði hann ekki og gerðist 
umsvifamikill málaflutningsmaður. Hann samdi fjölda 
rita og greina um lögfræði og sögu þjóðarinnar, starfaði 
mikið að félagsmálum og átti sæti í fjölda nefnda og ráða, 
þar á meðal sambandslaganefndinni 1918. Einar lést árið 
1955. Hans var víða minnst á næstu árum og hvarvetna 
lofsamlega. 

Laufásvegur 25, heimili Einars Arnórssonar og afgreiðsla skatt-
stofunnar í nokkur ár



TÍUND    21

14. maí var hún opnuð á nýjum stað, á annarri hæð Edin-
borgarhússins í Hafnarstræti 10. Það var reist eftir bruna eldri 
byggingar með sama nafni árið 1915 og í því var verslunin 
Edinborg og ýmis önnur starfsemi, til dæmis tók Ríkisútvarpið 
þar til starfa í árslok 1930. 

Helgi hafði starfað um hríð við kennslu í Samvinnuskólanum, 
við eftirlit með bókhaldi sýslumanna á vegum hins opinbera og 
sem starfsmaður milliþinganefndarinnar 1928 í skattamálum. 
Hann var búinn að mynda sér ákveðna skoðun á mikilvægustu 
verkefnum skattstjóraembættisins þegar hann kom til starfa. 
Skoðun hans var sú að Einari Arnórssyni hefði tekist nokkuð vel 
að byggja upp kerfið sem að var stefnt með lögunum frá 1921, 
einkum hvað varðaði tekjuskattinn, innheimta hans væri hvergi 
betri en í höfuðstaðnum. Nú þyrfti embættið að einbeita sér að 
því að koma á markvissara eftirliti, ekki síst með eignarskatti því 
alltof algengt væri að fólk gæfi eignir sínar ekki nema að litlu 
leyti upp til skatts. Á móti hverri uppgefinni krónu væru tvær 
dregnar undan. Þá væri líka of algengt að þeir sem skulduðu 
gæfu ekki upp hverjir ættu veðskuldir og aðrar skuldir. Helgi 
lét það því verða sitt fyrsta verk í starfi að láta prenta og senda 
út eyðublað með algengustu spurningum skattstofunnar, þar 
á meðal spurningum um eignir og skuldir og skuldareigendur. 
Allir sem sögðust á framtölum skulda þúsund krónur eða meira 
voru krafðir svara um það hverjum þeir skulduðu. Í kjölfarið 
var komið á þeirri verklagsreglu að ef skuldunautur neitaði að 
gefa upp eiganda að einhverri skuld eða taldi sig ekki vita um 
hann var hvorki leyft að draga skuldina né vexti af henni frá 
framtöldum eignum. Sama gilti um þá skattskyldu aðila sem 
höfðu á hendi innheimtu afborgana og vaxta af skuldabréfum. 
Tilgreindu þeir ekki nöfn umbjóðenda sinna var þeim sjálfum 
gert að greiða skatt af hlutaðeigandi eignum og tekjum. Einnig 
krafði skattstjóri banka og fjármálastofnanir upplýsinga um inn-
eignir fólks með tilvísun í 32. grein tekjuskattslaganna en rak sig 
þar á vegg. Þó gáfu fjármálastofnanirnar upp innstæður þeirra 
einstaklinga sem skattstjóri tilgreindi sérstaklega með nafni. 
Til þess að geta síðan unnið úr framkomnum upplýsingum og 
borið gögn saman útbjó starfsfólk skattstofunnar spjaldskrá með 
nöfnum skuldara og eigenda skuldanna. Jafnframt þessu voru 
hlutafélög beðin um að senda skattstofunni upplýsingar um eig-
endur hlutanna í þeim og útbúin sérstök hlutabréfaskrá. Enn ein 
nýjungin var sú að Helgi lét starfsmenn sína útbúa skrá um hvert 
einasta íbúðarhús í bænum til að geta fylgst með því að hús-
eigendur reiknuðu sér tekjur af því að búa í eigin húsnæði, eins 
og þá var í lögum, og að upplýsingar þeirra um frádrátt vegna 
viðhalds væru sem réttastar. Í kjölfarið skar skattstjóri slíkan 
frádrátt mikið niður enda kom í ljós að margir framteljendur 
höfðu verið ótrúlega glannalegir við að búa til frádráttarliði, 
sumir virtust jafnvel hafa skipt um glugga mánaðarlega í húsum 
sínum. Einnig komu nú fram vantaldar tekjur af húsaleigu og 
töluvert af eignum sem aldrei höfðu verið taldar fram. Líka voru 
gerðar spjaldskrár yfir þinglestur skuldabréfa og tryggingarbréfa, 
þinglesin eignaskipti og fleira og allar skrárnar hafðar til hlið-
sjónar við rannsókn skattframtala. Gerð þessara skráa var brýn 
nýjung en vægast sagt óvinsæl og leiddi til blaðaskrifa. Sjálfur 
segir Helgi í minningum sínum að eftir þetta hafi hann verið 
orðinn óvinsælasti maður landsins. En þetta aukna eftirlit varð 
til þess að Reykvíkingar greiddu árið 1929 tvöfalt hærri tekju-
skatt en árið áður og eignarskattur hækkaði um helming. Um 
þetta var sérstaklega fjallað í skýrslu sem atvinnumálaráðuneytið 
gaf út árið 1931 og þar kemur fram að hækkunina mátti fyrst og 
fremst rekja til réttari framtala hátekju- og eignafólks. 

Þótt Helgi fylgdi þessu verki ekki lengi eftir vann starfsfólk 
skattstofunnar að því á næstu misserum og árum að halda við 
spjaldskránum til þess að auðvelda starfið á skattstofunni. Þar 
fór Aage L. Petersen fremstur í flokki. Spjaldskrár voru teknar í 
gagnið hjá skattanefndum víða um land á næstu árum og síðan 
öðrum skattstofum þegar þær voru stofnaðar.

Þremur mánuðum eftir að Helgi P. Briem var tekinn við sem 
skattstjóri var hann settur á full laun, 7400 krónur á ári, og 
starfið þar með viðurkennt sem fullt starf. Sumarið 1929 dvaldist 
Helgi í París og Genf, meðal annars við rannsóknir á almanna-
tryggingum, og gegndi Sigurjón Markússon varaskattstjóri þá 
störfum skattstjórans. Hann var þá stjórnarráðsfulltrúi en hafði 
áður verið sýslumaður. Er það í fyrsta skipti sem varaskattstjóri er 
nefndur með nafni og því óvíst hvort Sigurjón var nýr í stöðunni 
eða hafði verið skipaður í hana árið 1922. Varaskattstjóri starf-
aði alla jafnan ekki á skattstofunni á þessum árum, hann var 
aðeins til taks í forföllum skattstjóra og sinnti einnig nokkru 
nefndastarfi. Eftir að Helgi kom aftur til starfa hætti Sigurjón 
og tók þá Jón Guðmundsson skrifstofustjóri við af honum sem 
varaskattstjóri. Um líkt leyti kom Eysteinn Jónsson til starfa á 
skattstofunni. Eysteinn var þá aðeins 23 ára gamall og hafði 
lokið prófi frá Samvinnuskólanum og starfaði í Stjórnarráðinu. 
Helgi fór þess á leit við Eystein að hann tæki að sér að fara yfir 
framtöl fyrirtækja. Hann tók það að sér í aukavinnu eftir vinnu 
í Stjórnarráðinu og taldi sig læra mikið af verkefninu. Hann fór 
af og til í fyrirtækin, ásamt Sigurjóni Jóhannssyni og Halldóri 
Sigfússyni, og fékk að kanna reikninga og bækur þeirra. Margir 
urðu undrandi í fyrstu á þessum heimsóknum og neituðu jafn-
vel að taka á móti þeim félögum. Í heimsóknunum voru færslur 
stundum lagaðar en með lagni reyndi Eysteinn að komast hjá 
árekstrum. Þetta var nýmæli og reyndist erfitt í fyrstu en var 
gert til að skapa aðhald. Fyrst Eysteinn og seinna Halldór urðu 
eftirmenn Helga P. Briem í starfi skattstjóra.

Þegar álagningu var lokið vorið 1929 fól lögreglustjórinn í 
Reykjavík Eysteini ásamt öðrum manni að framkvæma bók-
haldsskoðun hjá kaupmönnum og öðrum bókhaldsskyldum 
fyrirtækjum en á þessum árum var það hlutverk embættis lög-
reglustjóra að hafa eftirlit með bókhaldi fyrirtækja. Ennfremur 
vann Eysteinn að nokkrum rannsóknum fyrir yfirskattanefnd. 
Áður en þeim rannsóknum lauk fór Eysteinn í júlí 1929 til Kaup-
mannahafnar að tilhlutan ríkisstjórnarinnar til þess að kynna 

Edinborgarhúsið í Hafnarstræti í Reykjavík þar sem skattstofan 
var til húsa um árabil.
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sér danska ríkisbókhaldið en Helgi P. Briem skattstjóri hafði bent 
á að ríkisreikningum og ríkisbókhaldi væri afar ábótavant, það 
væri einfaldlega gamaldags. Það var að hans frumkvæði að Ey-
steinn fór og ríkisstjórnin hugðist gera úrbætur í þessum málum, 
endurskipuleggja bókahaldskerfi ríkisins og skipan fjárlaga og 
ríkisreikninga. Var sett á fót nefnd til að sjá um þetta og var 
hún skipuð Helga P. Briem, Birni Steffensen endurskoðanda og 
Stefáni Jóhanni Stefánssyni lögfræðingi og seinna forsætisráð-
herra. Eysteinn var í Kaupmannahöfn í nokkrar vikur en þaðan 
fór hann til sumarnáms við Pitman College í Lundúnum. Hann 
kom heim í október og hélt þá áfram vinnunni fyrir lögreglu-
stjóra. Að henni lokinni sömdu Eysteinn og Sigurjón Markússon, 
fulltrúi í Stjórnarráðinu og fyrrverandi varaskattstjóri, frumvarp 
til bókhaldslaga sem samþykkt var árið 1931. Jafnframt vann 
Eysteinn við að koma nýrri skipan á bókhald ýmissa ríkisstofn-
ana og sjálft ríkisbókhaldið og fjárlögin sem aðstoðarmaður 
nefndarinnar sem vann að málinu. 

Á útmánuðum 1930 var Helgi P. Briem ráðinn einn af 
bankastjórum Útvegsbankans, sem þá var verið að stofna, 
og tók þá Eysteinn Jónsson við skattstjórastöðunni 11. apríl. 
Þeir áttu samt áfram samstarf næstu tvö árin því Helgi var 
formaður yfirskattanefndar Reykjavíkur 1930–1932 en þá 
fór hann til starfa erlendis og varð seinna sendiherra. Skatt-
stofan var áfram í Edinborgarhúsinu og varð engin breyting 
þar á meðan Eysteinn var í embætti. Skattstjórastaðan var þá 
orðin fullt starf, eins og fram hefur komið, en samt vann Ey-
steinn fyrst í stað jafnframt við áðurnefnd verkefni fyrir ríkið. 
Um miðjan júlí fór skattstjórinn ungi utan í næstum þriggja 
mánaða ferð til að kynna sér skattamál á Norðurlöndum og 
fór þá til Kaupmannahafnar, Stokkhólms og Óslóar. Haustið 
eftir vann hann meðal annars að undirbúningi frumvarps til 
laga um ríkisskattanefnd sem hann beitti sér fyrir að sett yrði 
á fót eftir margra ára vangaveltur. 

Árið 1933 var Eysteinn Jónsson kosinn á þing fyrir Fram-
sóknarflokkinn og varð fjármálaráðherra ári seinna, aðeins 27 
ára að aldri. Hann lét þá af starfi skattstjóra og tók Halldór 
Sigfússon, varaskattstjóri og endurskoðandi, við af honum. 
Halldór var ári yngri en Eysteinn og hafði lokið prófi frá Sam-
vinnuskólanum eins og hann. Árið 1930 var hann ráðinn 

endurskoðandi hjá lögreglustjóra til að fylgjast með bókhaldi 
fyrirtækja en gerðist endurskoðandi hjá Landsbanka Íslands 
vorið 1934. Þremur mánuðum fyrr var hann skipaður vara-
skattstjóri og sinnti hann verkefnum á skattstofunni meðfram 
aðalstarfi sínu hjá bankanum. Halldór tók formlega við emb-
ættinu í byrjun september 1934 og var settur fyrstu árin því 
Eysteinn hélt embættinu fyrsta kjörtímabil sitt á þingi. Halldór 
starfaði mun lengur en þeir sem á undan honum höfðu sinnt 
embættinu eða allt til ársins 1978. 

 Í Alþýðuhúsinu 
Árið 1926 var gamla Alþýðuhúsið flutt af lóðinni þar sem það 
hafði staðið á Hverfisgötu og nokkrum árum seinna var byrjað 
að byggja stórt hús á lóðinni Hverfisgötu 8 og 10 sem lokið var 
við árið 1936 og var það líka kallað Alþýðuhús. Byggingin var 
vígð og tekin í notkun með formlegum hætti 1. maí og var hún 
þá eitt mesta stórhýsið í Reykjavík. Það er tvær álmur, önnur 
meðfram Ingólfsstræti og hin meðfram Hverfisgötu. Þegar leið 
að því að byggingin yrði tilbúin var ákveðið að Skattstofan í 
Reykjavík tæki á leigu hluta hennar og í Alþýðuhúsið fluttist 
hún í byrjun apríl 1936, á efstu hæð álmunnar sem snýr að 
höfninni og Esjunni. Í bygginguna fluttust líka skrifstofur 
nokkurra verkalýðsfélaga og Alþýðuflokksins. Alþýðublaðið 
fékk þar húspláss, Alþýðuprentsmiðjan, vinnumiðlunarskrif-
stofa, Brunabótafélag Íslands og seinna var Hagstofa Íslands 
flutt þangað. Á þessum stað var skattstofan í 35 ár. Árið 1957 
fékk hún aukið húspláss og síðan enn meira árið 1958 þegar 
Brunabótafélagið fluttist á nýjan stað. 

Deildaskipting
Laust eftir 1930 var skattstofunni skipt í almenna deild og fyrir-
tækjadeild. Starfsmannahald var með þeim hætti að næstur 
skattstjóra var skrifstofustjórinn. Fyrstur í því starfi var Jón Guð-
mundsson en Stefán Jón Björnsson var skrifstofustjóri 1941–1975. 
Undir þeim störfuðu nokkrir fulltrúar, bókarar 1. stigs, bókarar 
2. stigs, ritarar 2. stigs og ritarar 3. stigs. Eru þessi starfsheiti sam-
kvæmt niðurröðun í launaflokka opinberra starfsmanna á þessum 
árum. Hve margir fulltrúarnir, bókararnir og ritararnir voru er ekki 
fyllilega ljóst en ætla má að í hverjum stöðuflokki fyrir sig hafi 

Bensínstöð í Hafnarstræti árið 1937.
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verið því sem næst fjórir starfsmenn þegar haft er í huga að á ljós-
mynd af starfsfólki skattstofunnar frá árinu 1942 eru 18 manns. 
Á háannatíma var ávallt bætt við lausafólki. 

Árið 1951 voru fastir starfsmenn skattstofunnar orðnir 
28: Skattstjóri, skrifstofustjóri, sex fulltrúar, 15 bókarar og 
fimm ritarar. Eftir sem áður varð að leita mikið og oft til 
lausráðins fólks og yfirvinna og aðkeypt vinna þótti mjög 
mikil um miðja öldina. Bæði var að bæjarbúum fjölgaði ár 
frá ári og stöðugt var verið að bæta við verkefnum. Má sem 
dæmi nefna að eftir að almannatryggingum var komið á árið 
1936 var byrjað að leggja svokölluð launatengd gjöld á at-
vinnurekendur sem starfsmenn skattstofunnar reiknuðu út. 
Í fyrstu var um almannatryggingagjald, slysatryggingagjald 
og lífeyristryggingagjald að ræða, síðan bættist við iðgjald til 
atvinnuleysistryggingasjóðs árið 1956 og seinna launaskattur 
og síðast vinnueftirlitsgjald. 

Í árslok 1958 var skipulag skattstofunnar endurskoðað. Henni 
var skipt í fjórar deildir: atvinnurekstrardeild, einstaklingsdeild, 
söluskattsdeild og tryggingadeild. Jafnframt var starf varaskatt-
stjóra tengt skattstofunni að fullu án þess þó að því fylgdu mikil 
sértilgreind störf. Ragnar Ólafsson, sem starfað hafði á skatt-
stofunni að mestu frá árinu 1949, var ráðinn bæði deildarstjóri 
atvinnurekstrardeildar og varaskattstjóri. Skipulagið tók gildi í 
ársbyrjun 1959 en áður hafði deildaskipting verið fremur laus 
í reipunum. 

Starfshættir
Skattstofan var sem fyrr opin klukkan 10-12 og 13-16 – og jafnvel 
lengur síðustu dagana sem skilafrestur framtala var að renna út. 
Síðasti skiladagur þeirra var 31. janúar og skattskráin var yfirleitt 
tilbúin til sýnis í lok maí eða byrjun júní. Á árunum 1941–1945 
vildi útkoma skráarinnar dragast nokkuð vegna þess hversu 
títt skattalögunum var breytt og starfsfólki skattstofunnar og 
skattanefndum á landsbyggðinni var þá gert að bíða gildistöku 
laganna. Skattskráin var ávallt höfð til sýnis í bæjarþingsstofunni 
og útsvarsskráin hjá borgarstjóra. Einnig voru skrárnar jafnan 
gefnar út saman prentaðar og greindu dagblöðin oftast frá 
útkomu bókarinnar með þeirri athugasemd að „eftirsóttasta, 
mest umdeilda og óvinsælasta“ bók ársins væri komin út. 

Fyrrihluta árs var alltaf mikið annríki á skattstofunni, síðan 
var rólegra um mitt ár þegar búið var að leggja á og birta skatt-
skrána en svo var aftur mikið að gera í lok ársins þegar byrjað 
var að undirbúa næstu álagningu. Í rauninni var Skattstofan í 
Reykjavík að hluta til orðin að skattstofu fyrir allt landið þótt 
ekki væri hún það lagalega. Til hennar var alltaf leitað um svör 
við álitamálum og ýmis eyðublöð sem hún hannaði og lét 
prenta fóru frá henni til skattanefnda um land allt. Skattstofan 
var fyrirmyndin og lengi eina skattstofa landsins þar sem starfaði 
fagfólk á launum allt árið.

Það gefur auga leið að ýmsar verklagsreglur, eyðublaðagerð 
og allt daglegt starf á Skattstofunni í Reykjavík mótaðist smám 
saman og breyttist með árunum. Á sama tíma og byrjað var að 
senda út eyðublöð fyrir skattframtölin árið 1922 var bændum, 
og öllum öðrum sem áttu skepnur, gert að fylla út sérstakt 
eyðublað sem kalla má landbúnaðarskýrslu. Fram hefur komið 
að byrjað var að útbúa og þróa gerð skráa um húseignir, skuldir 
og eignir fólks og fleira um og eftir 1930. Árið 1934 var svo 
byrjað að senda út sérstök eyðublöð til útfyllingar fyrir þá 
sem störfuðu í sjávarútvegi. Margir atvinnurekendur í Reykja-
vík voru á sama tíma farnir óumbeðnir að láta efnahags- og 
rekstrarreikning fyrirtækja sinna fylgja skattframtölunum, oft 

endurskoðaðan af löggiltum endurskoðendum. Á fjórða ára-
tugnum festist líka í sessi sú regla að atvinnurekendur sendu 
skattstofunni, og skattanefndum úti um allt land, skýrslur 
um kaup fólks og að félög sendu inn skýrslur um hluthafa og 
arðsúthlutanir. Eyðublöðin voru öll búin til á Skattstofunni 
í Reykjavík og þeim bar að skila útfylltum fyrir 10. janúar. Í 
byrjun fimmta áratugarins bættust við skýrslur frá fyrirtækjum 
um varasjóði og nýbyggingarsjóði en það var lögboðið verkefni 
skattstofunnar að hafa eftirlit með sjóðunum. Vildu ýmsir efla 

Skattstofuna í Reykjavík enn frekar og létu opinberlega í ljós 
þá skoðun að skattstjórinn ætti að taka við mestu af störfum 
og valdi ríkisskattanefndar, sem tók til starfa árið 1932, til að 
tryggja það að fullkomið samræmi fengist varðandi framtöl 
og framkvæmd álagningar skatta um allt land. 

Viðbrögð við lögum um bókhaldsskyldu
Almenningur og fyrirtæki brugðust misjafnlega við nýjungum, 
stundum vel en oft illa. Dæmi um neikvæð viðbrögð eru 
athugasemdir smáatvinnurekenda við nýjum lögum um 
bókhaldsskyldu sem tóku gildi í ársbyrjun 1939. Flestum fyrir-
tækjum var þá gert að skyldu að færa bækur sínar eftir reglum 
tvöfaldrar bókfærslu, margt var gert strangara og viðurlög við 
brotum hert. Skattstofunni var falið að hafa eftirlit með fram-
kvæmd bókhaldslaganna í Reykjavík í umboði lögreglustjóra. 
Hún kynnti breytingarnar og gaf atvinnurekendum ársfrest 
til að uppfylla lögin og boðað var að árið 1940 yrði byrjað 
að beita sektum ef lögunum væri ekki fylgt. Undanþágu-
beiðnum rigndi yfir skattstofuna, einkum frá smáfyrirtækjum 
sem óttuðust kostnaðinn af tvöföldu bókhaldi. Skattstofan 

Morgunblaðið 25. febrúar 1940.
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samdi þá við Félag löggiltra endurskoðenda í Reykjavík um 
að senda menn á lágum kauptöxtum inn í smáfyrirtækin og 
kenna þar rétta bókfærslu samkvæmt nýju lögunum. Jafn-
framt ritaði skattstjóri grein sem birtist í dagblöðunum þar 
sem hann útskýrði breytingarnar og sýndi fram á að þær hefðu 
ekki aukinn kostnað í för með sér. Stóru fyrirtækin tóku bók-
haldslögunum nýju af meira æðruleysi enda höfðu flest þeirra 
innleitt tvöfalt bókhald hjá sér áður eða áttu auðvelt með að 
taka það upp. 

Reglurnar þrjár
Starfsfólk skattstofunnar lagði sig fram um að einfalda skatt-
framtalið með árunum en samt voru þeir undarlega fáir sem 
útfylltu það rétt að sögn Halldórs skattstjóra í gamansömu 
blaðaviðtali í janúar 1945. Þar sagði hann fjölda fólks fylgja 
einhverjum öðrum reglum en skýrsluformið segði fyrir um 
og fjárhæðir ekki færðar undir rétta töluliði, jafnvel í skakka 
dálka. Þetta ylli bæði skattstofunni og framteljendum vand-
ræðum og fyrirhöfn vegna þess að stöðugt þyrfti að vera 
að boða þetta fólk til funda. Reglurnar þrjár sem fylgja ætti 
væru að útfylla eyðublaðið rétt, skila framtalinu og gera það á 
réttum tíma. Líklega væri best að efna til „framtalsdags“ einu 
sinni á ári, dags þegar allir landsmenn fengju frí frá vinnu 
til að ganga frá framtalinu en það væru sjálfsagt draumórar! 
Í öðru léttu og skemmtilegu viðtali gerði Halldór Sigfússon 
skattstjóri enn að umtalsefni hvað erfitt væri að fá fólk til 
að skila framtölum sínum á réttum tíma, fjöldi fólks skilaði 
jafnvel alls ekki og héldi að það hagnaðist á því. Það væri 
svo undarlegt að það væri eins og fólk hefði þörf fyrir að 
hafa framtölin í höndunum sem lengst sér til augnayndis og 
ánægjuauka. Fáir kæmu á skattstofuna með beiðni um aðstoð 
fyrr en á síðasta degi þegar framtalsskjálftinn gripi menn, þá 
fylltist allt út úr dyrum og vonlítið væri að aðstoða alla. Svo 
væru þeir sem kæmu á skattstofuna eftir mánaðamótin þegar 
frestur væri útrunninn og segðu farir sínar ekki sléttar. Þeir 
hefðu verið staðráðnir í að skila á réttum tíma en ófyrirséð 
atvik hindrað þau góðu áform. Ótrúlegir krankleikar virtust 
grípa fólkið fyrirvaralaust og heilsufar yrði alltaf sérstak-
lega slæmt á þessum tíma. Sumir yrðu skyndilega ofhlaðnir 
störfum, væru skyldaðir til yfirvinnu einmitt þegar þeir hefðu 

ætlað að setjast yfir framtal sitt, verktakar í þann veginn að 
verða samningsrofar, kunningjar hefðu svikist um að koma 
framtalinu til skila, sumir hefðu orðið fastir á heiðum uppi á 
leiðinni með framtalið, aðrir duttu og sneru ökkla. Og síðast 
en ekki síst voru það óheppnir stjórnmálamenn sem gleymt 
höfðu eigin framtölum vegna anna við samningu nýrra skatta-
laga enda framtöl þeirra löngu sokkin á bólakaf innan um öll 
skattafrumvörpin. Það var Alþýðublaðið sem birti þetta viðtal 
við Halldór snemma í janúar og í kjölfar þess hvatti einn af 
dálkahöfundum blaðsins, Hannes á horninu, almenning til 
að skila á réttum tíma. Skömmu seinna hringdi skattstjóri í 
hann, þakkaði honum fyrir og sagði að skil hefðu verið með 
besta móti og þó væri enn töluvert í síðasta skiladag! 

Reynt að bæta innheimtukerfið
Á sama hátt og starfsfólk Skattstofunnar í Reykjavík reyndi 
stöðugt að einfalda og bæta skattframtalseyðublaðið, eins og 
Halldór skattstjóri greindi frá í tilvitnuðu viðtali, reyndi það í 
samvinnu við starfsmenn fjármálaráðuneytisins að bæta ýmsar 
verklagsreglur. Sumt heppnaðist, annað ekki, að minnsta kosti 
ekki strax. Meðal þess sem árangurslaust var reynt að breyta á 
tímabilinu 1935–1945 voru aðferðir við innheimtu skattsins. 
Það var um og eftir 1936 sem byrjað var að ræða af alvöru 
um nauðsyn þess að stokka innheimtuaðferðirnar upp og var 
þá einkum um það rætt að mikilvægt væri að taka upp fastar 
mánaðarlegar afborganir, eins og víðast væri gert erlendis. Þá 
fengi ríkissjóður skattpeningana jafnt allt árið en ekki nánast 
bara í árslok eins og þá var. Líka var skeggrætt um það hver ætti 
að sjá um innheimtuna, bæjarskrifstofur, tollstjóri eða jafnvel 
sérstök stofnun. Árið 1939 fór Stefán Jón Björnsson, starfsmaður 
skattstofunnar, til Danmerkur í eitt ár til að kynna sér aðferðir 
við innheimtu skatta og fleiri mál. Upplýsingarnar sem hann 
aflaði nýttust milliþinganefndinni sem árið 1940 samdi drög að 
frumvarpi um innheimtu skatta og útsvara. Bið varð þó á því að 
eitthvað gerðist og það var ekki fyrr en á 61. löggjafarþinginu 
árið 1943 að utanþingsstjórnin lagði fram innheimtufrumvarp 
sem samið var í höfuðdráttum eftir tillögum frá milliþinga-
nefndinni. Setja átti á fót Innheimtustofnun ríkisins sem bar 
að innheimta tekju- og eignarskatt í Reykjavík, útsvör til bæjar-
sjóðs, lífeyrissjóðsgjald til Lífeyrissjóðs Íslands og jafnvel fleiri 

Það voru aðallega Reykvíkingar sem greiddu hátekjuskatt á árunum 1936-1940.
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gjöld. Gjalddagar áttu að vera tíu á ári. Bankar og sparisjóðir 
gátu tekið að sér innheimtu fyrir Innheimtustofnunina með 
sérstökum samningi. Skikka mátti kaupgreiðendur til að halda 
eftir hluta launa upp í greiðslur eins og tíðkaðist um útsvörin. 
Fjármálaráðherra átti að vera heimilt með reglugerð að koma 
á sams konar fyrirkomulagi í kaupstöðum en þó var ráðgert að 
á flestum stöðum önnuðust sveitarstjórnarskrifstofurnar inn-
heimtuna fyrst í stað. Frumvarpið varð ekki útrætt en kom aftur 
fram á 62. þinginu seinni hluta ársins 1943 en varð þá heldur 
ekki útrætt. Það var tekið á dagskrá í efri deild 7. september og 
afgreitt án umræðna beint til fjárhagsnefndar þar sem það lá í 
tvo mánuði eins og árið áður. Frumvarpið kom loks til annarrar 
umræðu 19. nóvember en henni var fljótlega frestað og það 
var ekki tekið aftur á dagskrá. Í bæði skiptin báru þingmenn 
fyrir sig að þeir vildu helst ekki sérstaka stofnun, bákn, með for-
stjóra, ritara hans ogfjölda starfsmanna og einnig voru margir 
andvígir því að Reykjavík yrði svipt réttinum að innheimta sín 
eigin útsvör. 

Hliðarverkefni
Fyrir kom að Skattstofunni í Reykjavík væru fengin verkefni 
á fjórða áratugnum sem komu álagningu skatta lítið við. Þá 
voru stigin merkileg skref í framfaraátt á sviði almanna-
trygginga og alþýðumenntunar. Af einhverjum ástæðum var 
ýmsum verkefnum varðandi þessar nýju stofnanir komið fyrir 
hjá skattstofunni, að minnsta kosti um tíma. Kann að vera að 
rólegheit um mitt ár hjá starfsfólki stofunnar hafi stuðlað að 
þessu. Eftir að byrjað var að greiða elli- og örorkutryggingar 
samkvæmt nýsettum lögum um alþýðutryggingar árið 1936 
varð það verkefni skattstofunnar að halda skrá um þá sem rétt 
áttu á slíkum greiðslum og var hún birt árlega á sama tíma og 
skattskráin og viðkomandi einstaklingum veittur kærufrestur. 
Lífeyrissjóður Íslands var stofnaður á sama tíma og Skattstofan 
í Reykjavík fékk það hlutverk að halda skrá um þá sem áttu að 
greiða til hans. Þriðja skráningarverkefnið frá og með árinu 1936 
var að halda námsbókagjaldskrá, skrá yfir þá húsráðendur sem 
áttu að greiða námsbókagjald en Ríkisútgáfa námsbóka var sett á 
fót það ár. Eftir því sem næst verður komist sá skattstofan síðast 
um elli- og örorkutryggingaskrána árið 1944 en í stað hennar 
fékk hún það verkefni að útbúa skrá um þá sem áttu rétt til 
niðurgreiðslu úr ríkissjóði á kjötverði árið 1945 en sú skrá var 
þó aðeins haldin í nokkur ár.

Fleiri bæir vilja fá skattstjóra
Eins og lítillega var imprað á í upphafi ritgerðarinnar var 
þéttbýlismyndun í landinu hröð á fyrstu áratugum 20. aldar. 
Kauptúnin stækkuðu og þau stærstu fengu kaupstaðarrétt-
indi. Árið 1940 voru níu kaupstaðir komnir með yfir þúsund 
íbúa og er þá höfuðborgin ekki talin með. Stjórnendur þeirra 
flestra lögðu hart að ríkisvaldinu að stofnuð yrðu embætti 
skattstjóra í þeim.

Fyrir frestun Alþingis í apríl 1943 var kosin sérstök milli-
þinganefnd til að fjalla um skattafrumvörpin sem búið var 
að leggja fram. Lítil samstaða varð í nefndinni en hún skilaði 
þó áliti og með því fylgdi stutt frumvarp hennar um breyt-
ingu á skattalögunum. Í því var gert ráð fyrir að skattstjórar 
yrðu fimm: Í Reykjavík, Hafnarfirði, á Ísafirði, Akureyri og 
í Neskaupstað. Viðbótarskattstjórarnir fjórir áttu að koma í 
staðinn fyrir skattanefndirnar hver í sínum bæ en allir fimm 
áttu þeir líka að vera trúnaðarmenn ríkisskattanefndar hver í 
sínum landsfjórðungi og hafa eftirlit með skattanefndunum 

í umdæmum sínum. Skattstjórarnir áttu að geta krafist réttar-
rannsókna og var þá lögreglustjórum skylt að hefja rannsókn. 
Skattstjórarnir áttu að vera viðstaddir réttarhöld og bera upp 
spurningar. Þetta fyrirkomulag taldi nefndin heppilegra en 
að hafa skattadómarana sem frumvarp um rannsókn skatta-
mála gerði ráð fyrir en það hafði legið fyrir nýfrestuðu þingi. 
Í skattstjórafrumvarpinu voru líka ný ákvæði um nýbygg-
ingarsjóði fyrirtækja og líklegast var það andstaða meirihluta 
þingmanna við þau sem varð til þess að frumvarpið varð ekki 
útrætt á síðara þinginu árið 1943 en það var síðast á dagskrá 
15. desember. 

Seint á árinu 1943 voru auglýstar lausar til umsóknar stöður 
skattstjóra á Ísafirði, Akureyri og í Hafnarfirði og rann umsókn-
arfrestur út um áramót. Þótt skattstjórafrumvarpið næði ekki 
fram að ganga var ekki hætt við að ráða í stöðurnar því hægt 
var að vísa til tekjuskattslaganna frá árinu 1935 þar sem sagði 
að fjármálaráðherra væri heimilt að koma á sömu skipan mála 
við álagningu skatta í kaupstöðum landsins og í Reykjavík. Alls 
sóttu 34 einstaklingar um stöðurnar en fjármálaráðherra skipaði 
í þær frá og með 1. febrúar 1944 til sex ára. Eftir sömu lögum 
voru svo stofnaðar sex skattstofur í jafnmörgum kaupstöðum 
á árunum 1945–1956.

Skattstofa Akureyrar 1944–1962

Akureyri var næststærsti bærinn í landinu árið 1944. Þar 
bjuggu þá um sex þúsund manns. Sá sem varð fyrir valinu 
á Akureyri í stöðu skattstjóra var dr. Kristinn Guðmundsson, 
hagfræðingur og menntaskólakennari, en hann hafði átt 
sæti í niðurjöfnunarnefnd bæjarins í nokkur ár. Skattanefnd 
Akureyrar hafði haft aðstöðu á bæjarstjórnarskrifstofunum en 
skrifstofa skattstjórans nýja var í Hafnarstræti 85, þriðju hæð. 
Þar hafði hann tvö herbergi til umráða og var einn fyrst í stað 
en hafði þó íhlaupamenn sem hann gat kallað í á álagstímum. 
Þeir voru báðir starfsmenn hjá bæjarfógetanum. Annar þeirra 
var Baldur Guðlaugsson endurskoðandi sem starfaði í auka-
vinnu á skattstofunni frá upphafi til ársins 1951 og hinn var 
Páll Einarsson. Kristinn fluttist til Reykjavíkur árið 1953 þegar 
hann varð utanríkisráðherra en nokkru áður en það gerðist 
hafði hann ráðið sér aðstoðarmann á skrifstofuna. Sá hét 
Hallur Sigurbjörnsson og tók hann við skattstjóraembættinu 
í árslok 1953. Um líkt leyti fluttist skattstofan frá Hafnarstræti 
85 á Strandgötu 1. Hallur starfaði sem skattstjóri á Akureyri 
fram yfir kerfisbreytinguna árið 1962 og tók þá við sem skatt-
stjóri Norðurlandsumdæmis eystra og hafði aðsetur áfram á 
sama stað. 
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Skattstofa Ísafjarðar 1944–1962

Ísfirðingar voru tæplega þrjú þúsund árið 1944. Þar tók 
Matthías Ásgeirsson útgerðarmaður við skattstjórastöðunni 
í ársbyrjun. Skattanefndin þar hafði verið á skrifstofu bæjar-
stjórnar en Skattstofa Ísafjarðar var í fyrstu á efri hæð í húsinu 
Uppsölum – Hafnarstræti 12. Strax sumarið 1945 fluttist hún í 
húsið Bræðraborg að Aðalstræti 22, efri hæð. Matthíasar naut 
ekki lengi við því hann lést árið 1946, aðeins 53 ára að aldri. 
Þá var Jón Auðunn Jónsson settur í stöðuna. Ári seinna var 
Sjöfn Magnúsdóttir ráðin til starfa á skattstofunni, í hlutastarf 
fyrst í stað. Jón féll frá í mars 1952 og var þá Nikulás Einarsson 
sendur frá Skattstofunni í Reykjavík til að hlaupa í skarðið í 
nokkrar vikur. Seinna sama ár var Guttormur Sigurbjörnsson, 
forstöðumaður Sundhallarinnar á Ísafirði, settur skattstjóri. 
Tveimur árum seinna var skattstofan flutt á miðhæð Aðal-
strætis 17. Þegar Guttormur fluttist svo suður til Reykjavíkur 
árið 1955 tók Vilhjálmur bróðir hans tímabundið við starfinu 
en 1. júlí 1956 var Jón Á. Jóhannsson, fyrrverandi afgreiðslu-
maður Skipaútgerðar ríkisins í bænum, skipaður skattstjóri. Í 
ársbyrjun 1958 fluttist hann með fjölskyldu sinni í nýbyggt 
hús sitt í Fjarðarstræti 15 og fékk þá skattstofan neðri hæð 
hússins á leigu. Skattstofa Ísafjarðar var lögð niður árið 1962 
en Jón varð skattstjóri Vestfjarðaumdæmis með aðsetur á Ísa-
firði sama ár. 

Skattstofa Hafnarfjarðar 1944–1962

Hafnfirðingar voru næstum fjögur þúsund árið 1944 
þegar skattstofa var opnuð í bænum. Fyrsti skattstjórinn í 
Hafnarfirði hét Þorvaldur Árnason. Hann hafði starfað sem 
bæjargjaldkeri og átt sæti í yfirskattanefnd Hafnarfjarðar og 
Gullbringu- og Kjósarsýslu um árabil. Skattanefnd bæjarins 
hafði haft aðstöðu á Vesturgötu 6 en nýja skattstofan var 

í Ráðhúsi bæjarins, þriðju hæð, og hafði tvö herbergi til 
afnota. Hún tók til starfa 1. júlí og hafði á að skipa einum 
starfsmanni auk Þorvalds en sá hét Jón Sigurgeirsson. Þor-
valdur Árnason lét af starfi árið 1954 og gegndi Halldór 

Sigfússon skattstjóri í Reykjavík starfinu um hríð, uns Eiríkur 
Pálsson lögfræðingur og stjórnarráðsfulltrúi tók við því 1. 
nóvember sama ár. Árið 1959 fluttist skattstofan á mið-
hæðina í húsinu á Strandgötu 4 og hafði þar til umráða 
þrjú herbergi. Eiríkur var skattstjóri til ársins 1962. Skatt-
stofan var þá lögð niður en Skattstofu Reykjanesumdæmis 
var fengið aðsetur á sama stað. 

Skattstofa Vestmannaeyja 1945–1962

Eftir því sem næst 
verður komist stóð 
til að setja líka á fót 
embætti skattstjóra í 
Vestmannaeyjum árið 
1944 en af einhverjum 
ástæðum varð ekki af 
því fyrr en í ársbyrjun 
1945. Íbúar kaup-
staðarins voru þá um 
3600. Jón Eiríksson var 
skipaður í embættið og 
var skattstofan til húsa 
í Miðstræti 4 fyrst í 
stað en var færð á 
Heimagötu 25 í árslok 
1949. Jón Eiríksson var skattstjóri í Vestmannaeyjum til ársins 
1962. Eins og fram hefur komið stóð til að leggja skattstofuna 
niður við kerfisbreytinguna árið 1962 og láta Vestmannaeyjar 
tilheyra nýstofnuðu Suðurlandsumdæmi en vegna mótmæla 
íbúa eyjanna og þingmanna kjördæmisins var horfið frá því og 
Vestmannaeyjar voru því áfram sérstakt skattumdæmi. Sam-
gönguerfiðleikar voru tilgreind ástæða.

Skattstofa Neskaupstaðar 1947–1962

Sjötta skattstofan var stofnsett árið 1947 í Neskaupstað en 
þar bjuggu þá um 1200 manns. Sá sem ráðinn var í starf 
skattstjóra hét Jón Sigfússon, fyrrverandi bæjarstjóri og 
verslunarmaður, og hafði hann skrifstofu á Hólsgötu 2 í 
fyrstu en fljótlega var hún flutt að Þiljuvöllum 14. Jón fluttist 
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árið 1956 til Kópavogs til að taka við nýstofnuðu embætti 
skattstjóra þar í bæ. Þá tók Vilhjálmur Sigurbjörnsson, bróðir 
Guttorms fyrrverandi skattstjóra á Ísafirði, við stöðunni í 
Neskaupstað og hafði starfið með höndum til ársins 1962. 
Við kerfisbreytinguna það ár var Skattstofa Neskaupstaðar 
lögð niður en Skattstofa Austurlandsumdæmis sett á fót á 
Egilsstöðum, raunar í Fellabæ fyrst í stað. 

 Skattstofa Akraness 1953–1962

Akurnesingar voru um þrjú þúsund árið 1953 þegar Skattstofa 
Akraness tók til starfa 1. mars. Það var Nikulás Einarsson, gagn-
fræðingur frá Menntaskólanum á Akureyri, sem settist í stól 
skattstjóra. Hann kom fyrst til starfa á Skattstofunni í Reykjavík 
árið 1933 en var um tíma skrifstofustjóri þeirrar nefndar sem sá 
um eignakönnunina á árunum 1947–1948. Hann gerðist síðan 
aftur fulltrúi á skattstofunni þar til hann var settur skattstjóri á 
Ísafirði um tíma árið 1952 eftir fráfall Jóns Auðuns Jónssonar. 
Nikulás starfaði aðeins örfáar vikur á Akranesi því hann lést 10. 
júlí. Þá tók Kristján Jónsson við skattstjórastöðunni í ársbyrjun 
1954 og hafði hana til ársins 1962. Eftir því sem næst verður 
komist var skattstofan í fyrstu í litlu og óhentugu húsnæði á 
Vesturgötu 48 en var fljótlega flutt á Kirkjubraut 8. Við kerfis-
breytinguna árið 1962 var Skattstofa Akraness lögð niður en 
starfaði þó áfram í breyttri mynd því Skattstofa Vesturlandsum-
dæmis hafði aðsetur í bænum.

Skattstofa Siglufjarðar 1954–1962

Áttunda skattstofan var sett á fót á Siglufirði árið 1954. Íbúar 
bæjarins voru þá næstum þrjú þúsund. Skattstjórinn hét Ragnar 

Ó. Jóhannesson og 
hann var í hlutastarfi 
fyrstu árin. Skattstofan 
var í Aðalgötu 32B. 
Ragnar var skattstjóri 
meðan Skattstofa Siglu-
fjarðar var við lýði en 
hún var lögð niður með 
breytingunum miklu 
sem gerðar voru á skatt-
kerfinu árið 1962. Þá 
var sett á fót Skattstofa 
Norðurlandsumdæmis 
vestra og var henni 
valinn staður á Siglu-
firði. Ragnar hélt stöðunni en skattstofa hins nýja umdæmis 
var í Túngötu 5.

Skattstofa Keflavíkur 1956–1962

Keflavík stækkaði hratt 
á sjötta áratugnum. 
Bæjarbúar voru 2395 
árið 1950 en 4700 tíu 
árum seinna. Skatt-
stofa var sett á stofn 
í Keflavík í ársbyrjun 
1956 og fyrsti skatt-
stjórinn hét Hilmar 
Pétursson. Hann hafði 
áður starfað á bæjar-
stjórnarskrifstofunni í 
bænum. Skattstofan var 
í Hafnargötu 27. Hún 
var lögð niður árið 1962 
og tilheyrði Keflavík eftir það Reykjanesumdæmi.

Skattstofa Kópavogs 1956–1962

Líkt og með Keflavík fjölgaði íbúum í Kópavogi mikið á sjötta 
áratugnum. Þeir voru 1647 árið 1950 en 6213 árið 1960. Nauð-
synlegt þótti því að setja þar á fót skattstofu og tók Skattstofa 
Kópavogs til starfa að Skjólbraut 10 um mitt ár 1956. Fyrsti 
skattstjóri Kópavogsbúa var Jón Sigfússon sem áður hafði verið 
skattstjóri austur í Neskaupstað. Sökum heilsubrests varð hann 
að láta af störfum snemma á árinu 1958 og í október lést hann. 
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Þá tók Guttormur Sigurbjörnsson, fyrr-
verandi skattstjóri á Ísafirði og erindreki 
Framsóknarflokksins, við stöðunni og var 
skattstofan þá flutt á Álfhólsveg 32. Hún 
var lögð niður árið 1962 og Kópavogur 
færður undir Skattstofu Reykjanesum-
dæmis í Hafnarfirði. Raunar var stofunni 
í Kópavogi ekki endanlega lokað fyrr en 
haustið 1963.

Lokaorð
Kerfið sem Íslendingar notuðu við 
álagningu opinberra gjalda og eftir-
lit var gamalt og hafði mótast við allt 
aðrar þjóðfélagslegar aðstæður en voru 
um og eftir miðja 20. öld. Enginn einn 
embættismaður í landinu hafði yfirum-
sjón með framkvæmd skattalaganna, 
að því frátöldu að fjármálaráðherra 
hafði haft þau á sinni könnu frá því að 
embættið var sett á fót árið 1917. Utan 
kaupstaðanna tíu þar sem skattstjórar 
störfuðu sáu þriggja manna skatta-
nefndir í hverjum hrepp um að leggja 
á skatta til ríkisins og niðurjöfnunar-
nefndir jöfnuðu niður útsvörum til 
sveitarsjóðanna. Í hverri sýslu og 
kaupstað voru svo yfirskattanefndir. 
Skattanefndirnar voru árið 1961 219 
með 657 nefndarmönnum og yfirskatta-
nefndirnar 24 með 72 nefndarmönnum. 
Í fæstum tilvikum höfðu nefndarmenn 
menntun sem tengdist viðfangsefni 
þeirra og í rauninni var heldur engin 
krafa gerð um menntun skattstjóranna 
tíu. Lengi höfðu heyrst raddir þess efnis 
að mikið ósamræmi væri í álagningu 
á landsmenn eftir því hvar þeir ættu 
heima. Það var þó ekki fyrr en árið 1962 
að framkvæmd var grundvallarkerfis-
breyting. Með nýjum tekjuskattslögum 
það ár voru gömlu skattstjóraembættin í 
stærstu kaupstöðunum lögð niður, nema 
í Reykjavík og Vestmannaeyjum, einnig 
skattanefndirnar 219, sem annast höfðu 
álagninguna í hreppum og minnstu 
bæjunum, og yfirskattanefndirnar 24. 
Þess í stað voru stofnuð níu skattum-
dæmi og var einn skattstjóri í hverju 
þeirra. Miðuðust þau við kjördæmin átta 
sem urðu til við kjördæmabreytinguna 
árið 1959 en Alþingi gerði þá breytingu 
á skattalagafrumvarpinu að í stað þess 
að Vestmannaeyjar tilheyrðu Suður-
landsumdæmi, eins og ráðgert hafði 
verið, voru þær gerðar að sérstöku 
skattumdæmi. Jafnframt þessu var 
stofnað embætti ríkisskattstjóra, embætti 
með víðtækt eftirlits-, leiðbeiningar- og 
rannsóknarvald í skattamálum.  ■
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Markmið átaksins
Markmiðið með átakinu var að koma 
til móts við húsbyggjendur sem margir 
áttu í erfiðleikum vegna yfirstandandi 
efnahagsþrenginga, sporna við svartri 
atvinnustarfsemi og hvetja til aukinnar 
starfsemi á byggingarmarkaði. Vegna 
aukinna framkvæmda átti hækkunin 
einnig að draga úr greiðslum vegna 
atvinnuleysisbóta. Endurgreiðslan var þá 
einnig látin ná til frístundahúsnæðis og 
húsnæðis í eigu sveitarfélaga. Ákvæðið 
var síðan framlengt til 1. janúar 2015 

þegar endurgreiðslan lækkaði aftur í 
60% og hætt var að endurgreiða vegna 
vinnu við frístundahúsnæði og húsnæði 
í eigu sveitarfélaga. Á tímabilinu 1. 
janúar 2010 til 1. janúar 2015 var enn-
fremur endurgreitt af sérfræðiþjónustu, 
þ.e. vegna þjónustu verkfræðinga og arki-
tekta vegna hönnunar eða eftirlits með 
byggingu íbúðar- eða frístundahúsnæðis. 
Vegna efnahagsástandsins var einnig 
ákveðið að mönnum yrði heimilt að 
draga frá tekjuskattsstofni greidd vinnu-
laun vegna vinnu við endurbætur eða 

viðhald á íbúðarhúsnæði og frístunda-
húsnæði til eigin nota eða til útleigu utan 
atvinnurekstrar. Frádrátturinn gat aldrei 
orðið hærri en 50% af því sem greitt var 
fyrir vinnuna og að hámarki 200.000 
kr. hjá einhleypingi eða 300.000 kr. hjá 
hjónum eða sambúðarfólki og gilti vegna 
tekjuáranna 2010 og 2011. 

Í tengslum við þetta var formlega 
hleypt af stokkunum þjóðarátakinu „Allir 
vinna“. Þar voru landsmenn hvattir til að 
ráðast í stórar framkvæmdir sem smáar 
og jafnframt bent á að beina viðskiptum 

sínum að innlendri vöru og þjónustu, 
fjárfesta í viðhaldi íbúðarhúsnæðis  
og/eða sumarhúsa og leggja þar með sitt 
af mörkum til atvinnusköpunar hér á 
landi. Að átakinu stóðu stjórnvöld í sam-
vinnu við Alþýðusamband Íslands og 
aðildarfélög, VR, Samtök atvinnulífsins, 
Samtök iðnaðarins, Samtök verslunar 
og þjónustu og Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands.

Átakið „Allir vinna“ stóð því í tæp sex 
ár og nam endurgreiðsla virðisaukaskatts 
vegna íbúðar- og frístundahúsnæðis til 

eigin nota alls um 17 milljörðum króna 
á því tímabili. Þá nam lækkun tekju-
skattsstofns vegna kostnaðar við viðhald 
og endurbætur á íbúðar- og frístunda-
húsnæði við álagningu opinberra gjalda 
2011 vegna tekjuársins 2010 og álagningu 
2012 vegna tekjuársins 2011 alls tæpum 
3,2 milljörðum króna.

Þróunin
Í þessu sögulega ljósi er fróðlegt að 
skoða þróun í fjölda beiðna og fjár-
hæðir endurgreiðslna virðisaukaskatts 
vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota árin 
2007-2016, þ.e. vegna tímabilsins 2009-
2014 þegar átakið „Allir vinna“ stóð 
yfir og næstu tveggja ára á undan og á 
eftir því tímabili. Þeir þættir sem hafa 
meðal annars áhrif eru hlutfall endur-
greiðslunnar á hverjum tíma, tímabilið 
þegar einnig var greitt vegna frístunda-
húsnæðis og tekjuárin 2010 og 2011 þegar 
gefinn var kostur á lækkun tekjuskatts. 
Hér eru ekki teknar með endurgreiðslur 
til byggingaraðila vegna nýbygginga til 
sölu eða leigu eða endurgreiðslur vegna 
húsnæðis í eigu sveitarfélaga.

Endurgreiðslur vegna  
húsnæðis til eigin nota
Myndirnar á bls. 30 og taflan á bls. 31 
sýna vel hversu mikil áhrif átaksins „Allir 
vinna“ voru, sérstaklega hvað varðar 
endurgreiðslur vegna viðhalds og endur-
bóta sem hækkuðu að meðaltali um 1,2 
milljarða kr. á ári, á verðalagi hvers árs, 
borið saman við meðaltal áranna 2007-

Allt frá árinu 1990 til ársins 1996 var virðisaukaskattur sem eigendur íbúðarhúsnæðis greiddu 
vegna vinnu manna á byggingarstað og vegna vinnu manna við endurbætur og viðhald, 
endurgreiddur að fullu. Sú heimild var lækkuð niður í 60% árið 1996 en samhliða því voru 
felld niður vörugjöld af ýmsum byggingarefnum. Endurgreiðsluhlutfallið var síðan óbreytt 
þar til að ákveðið var að hækka það í 100% á tímabilinu frá 1. mars 2009 til 1. janúar 2015 
undir merkjum átaksins „Allir vinna“. 

Mikið hefur dregið úr 
endurgreiðslum virðisaukaskatts  

2015 - 2017

Átakið „Allir vinna“ stóð í tæp sex ár og nam 
endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna íbúðar  
og frístundahúsnæðis um 17 milljörðum

Gunnar Karlsson
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Mynd 1 - Fjöldi endurgreiðslubeiðna vegna íbúðarhúsnæðis  til eigin nota árin 2000 til 2016

Myndin sýnir fjölda beiðna tímabilið 2000-2016. Áberandi er hvað beiðnum vegna nýbygginga, annarra en nýbygginga til sölu 
eða leigu, fækkaði á árunum 2015 og 2016.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vegna viðhalds/endurbóta Vegna nýbygginga

Mynd 2 - Endurgreiddur virðisaukaskattur vegna aðkeyptrar vinnu við endurbætur,  
eða viðhald og nýbyggingar á íbúðarhúsnæði til eigin nota árin 2000 til 2016

Hér sést að endurgreiðslurnar aukast á hverju áranna 2000-2008, taka stökk á árunum 2009-2014 þegar átakið „Allir vinna“ 
stendur yfir, en hrapa niður á árunum 2015 og 2016. Á árunum 2009-2014 eru endurgreiðslur vegna frístundahúsnæðis til 
eigin nota eða til útleigu utan atvinnurekstrar einnig meðtaldar.

Í milljónum króna á verðlagi hvers árs
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2008 auk þess sem fjöldi umsókna jókst 
umtalsvert, eða um 8.400 á ári að jafnaði. 
Meðaltal endurgreiðslna vegna viðhalds 
og endurbóta fyrir árin 2015-2016 er 
svipað en þó ívið hærra að krónutölu 
en það var fyrir árin 2007-2008 og fjöldi 
umsókna er einnig ívið meiri. 

Endurgreiðslur vegna nýbyggingar 
íbúðarhúsnæðis til eigin nota jukust hins 
vegar ekki eins og vænta mátti þegar 
átakið hófst heldur lækkuðu nokkuð frá 

meðaltali áranna 2007-2008 og lækkuðu 
umtalsvert eftir að átakinu lauk því með-
altal endurgreiðslna fyrir 2015-2016 er 
einungis 360 millj. kr. á móti 744 millj. kr. 
fyrir árin 2007-2008. Á árunum 2007-2008 
námu endurgreiðslur vegna nýbygg-
inga u.þ.b. 45% af heild en á tímabilinu  
2009-2014 u.þ.b. 25% sem er svipað hlut-
fall og fyrir árin 2015-2016. Umsóknum 
vegna nýbygginga fækkaði einnig umtals-
vert eða frá því að vera 4.875 að jafnaði 

árin 2007-2008 í 2.861 að jafnaði árin 
2009-2014 og enn frekar fyrir árin 2015-
2016 eða í 1.421 að jafnaði.

Eftir að átakinu „Allir vinna“ lauk og 
hlutfall endurgreiðslna var lækkað í 60% 
er ljóst samkvæmt töflunni hér að ofan að 
endurgreiðslur hafa lækkað og umsóknum 
fækkað umtalsvert hvort heldur sem litið 
er til meðaltals áranna sem átakið varði 
eða næstu tveggja ára áður en það hófst.

Árangur átaksins „Allir vinna“  
og staðan nú
Ómögulegt er að segja til um hverjar 
endurgreiðslurnar hefðu orðið á árunum 
2009-2014 hefði átaksins „Allir vinna“ 
ekki notið við. Til að leggja mat á það er 
t.d. hægt að skoða meðaltal næstu tveggja 
ára á undan og á eftir framangreindu tíma-
bili, lækka það um helming til að taka tillit 
til þess samdráttar sem væntanlega hefði 
orðið hefði átaksins ekki notið við og sjá 
hverju munar á þeirri útkomu og niður-
stöðum á átaksárunum. Það skal tekið 
skýrt fram að hér er ekki verið að leggja 
ígrundað mat á hver áhrif vegna yfir-
standandi efnahagsþrenginga hefðu orðið 
varðandi þessa þætti hefði átakinu ekki 
verið hleypt af stokkunum í mars 2009 
og væntanlega eru áhrif átaksins frekar 
en hitt vanmetin með þessari aðferð. Ef 
dæmið er engu að síður reiknað þannig 
verður útkoman eins og sýnt er í töflu 2.
Ef endurgreiðslurnar á árunum 2007 til 

Tafla 1 - Endurgreiðslur vegna húsnæðis til eigin nota árin 2007-2016 – „Allir vinna“ árin 2009-2014

Ár Í milljónum króna á verðlagi hvers árs Fjöldi 

Viðhald Nýbyggingar Alls Viðhald Nýbyggingar Alls fjöldi

2007 776,7 692,1 1.468,9 5.096 5.083 10.179
2008 1.059,0 795,8 1.854,8 6.796 4.667 11.463
2009 1.918,2 846,2 2.764,3  13.173 3.432 16.605
2010 2.169,1 734,8 2.903,9  16.125 2.699 18.824
2011 2.043,9 695,5 2.739,4  14.524 2.714 17.238
2012 2.081,1 763,9 2.845,0  14.617 2.919 17.536
2013 2.128,1 686,1 2.814,2  13.568 2.805 16.373
2014 2.499,1 567,2 3.066,3  14.043 2.596 16.639
2015 1.024,5 293,1 1.317,6 7.987 1.514 9.501
2016 880,3 427,0 1.307,3 6.121 1.329 7.450

Tímabilið „Allir vinna“ alls 12.839,6 4.293,7 17.133,3 86.050 17.165 103.215
Ársmeðaltal tímabilið „Allir vinna“ 2.139,9 715,6 2.855,5 14.342 2.861 17.203
Ársmeðaltal 2007-08 og 2015-16 935,1 552,0 1.487,1 6.500 3.148 9.648
Áhrif „Allir vinna“ (sjá umfjöllun í texta) 10.034,2 2.637,7 12.671,9 66.550 7.720 74.270
Þ.a. frístundahús alls 586,3 768,1 1.354,3 2.186 3.165 5.351
Lækkun tekjuskattsstofns á 
tekjuárunum 2011 og 2012 3.200,0

Á verðlagi hvers árs
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Á verðlagi 2016 – Launavísitala 1989 = 100

Tafla 2 - Endurgreiðslur vegna húsnæðis til eigin nota árin 2007-2016 – „Allir vinna“ árin 2009-2014

Ár Í milljónum króna á verðlagi 2016 Fjöldi 

Viðhald Nýbyggingar Alls Viðhald Nýbyggingar Alls fjöldi

2007 1.408,4 1.255,0 2.663,4 5.096 5.083 10.179
2008 1.773,6 1.332,7 3.106,3 6.796 4.667 11.463
2009 3.099,4 1.367,3 4.466,7  13.173 3.432 16.605
2010 3.353,1 1.135,9 4.489,0  16.125 2.699 18.824
2011 2.894,4 984,9 3.879,2  14.524 2.714 17.238
2012 2.815,7 1.033,5 3.849,3  14.617 2.919 17.536
2013 2.717,3 876,0 3.593,3  13.568 2.805 16.373
2014 2.992,3 679,1 3.671,4  14.043 2.596 16.639
2015 1.117,9 319,9 1.437,8 7.987 1.514 9.501
2016 880,3 427,0 1.307,3 6.121 1.329 7.450

2015, ef 100% endurgreitt 1.863,2 533,1 2.396,3
2016, ef 100% endurgreitt 1.467,2 711,6 2.178,8

Tímabilið „Allir vinna“ - alls 17.872,2 6.076,7 23.948,9 86.050 17.165 103.215
Tímabilið „Allir vinna“ - ársmeðaltal 2.978,7 1.012,8 3.991,5 14.342 2.861 17.203
Lækkun 2015 frá meðaltali 
2009-2014 62,5% 68,4% 64,0% 44,3% 47,1% 44,8%

Lækkun 2016 frá meðaltali 
2009-2014 70,4% 57,8% 67,2% 57,3% 53,5% 56,7%

2016 eru reiknaðar yfir á verðlag 2016, 
m.v. launavísitölu 1989=100, er útkoman 
eins og sýnt er í töflu 2 og á mynd 4 á 
blaðsíðu 33. Við það verður saman-
burðurinn réttari, sérstaklega hvað varðar 
áhrif átaksins fyrri hluta tímabilsins. Í 
töflu 2  eru fjárhæðir reiknaðar á verð-

lagi 2016. Þar er sýnd bæði hlutfallsleg 
lækkun fjárhæða árin 2015 og 2016 m.v. 
meðaltal áranna 2009-2014 og hlutfallsleg 
fækkun umsókna m.v. meðaltal sömu 
ára, þ.e. áranna þegar endurgreiðsluhlut-
fallið var 100%. Í töflunni má sjá hver 
endurgreiðslan 2015 og 2016 hefði verið 

í milljónum króna, ef endurgreiðsluhlut-
fallið hefði verið 100% í stað 60%.

Það er sláandi hve fallið varð skarpt 
á árunum 2015 og 2016, eftir að hlut-
fall endurgreiðslunnar var aftur lækkað 
í 60%, hvort heldur litið er til fjárhæða 
eða fjölda umsókna. Minnst er lækkunin 

Í milljónum króna á verðlagi hvers árs
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hvað varðar nýbyggingar á árinu 2016. 
Jafnframt blasir það við að heildarfjárhæð 
endurgreiðslna vegna áranna 2015-2016 
er umtalsvert lægri að raungildi en fyrir 
árin 2007-2008.

Niðurstaða
Þegar framangreindar tölur eru skoðaðar 
má velta fyrir sér hvort það markmið 
átaksins að minnka svarta atvinnustarf-
semi hafi náðst. Því er erfitt að svara, en 
það er íhugunarefni hvort að þessi mikla 
hækkun á endurgreiddum virðisaukaskatti 
af vinnu iðnaðar- og verkamanna á bygg-
ingarstað vegna nýbygginga, endurbóta 
og viðhalds íbúðar- og frístundahúsnæðis 
til eigin nota árin 2009-2014 hafi öll verið 
tilkomin vegna þess að endurgreiðsluhlut-
fallið var hækkað úr 60% í 100%, eða að 
hluta tilkomin vegna þess að hvatinn og 
ávinningurinn af undanskotum var minni, 
eða enginn, og þar með hafi dregið úr 
svartri starfsemi. 

En hitt blasir við að lækkun endur-
greiðsluhlutfallsins skýrir ekki ein og sér 
þessi skörpu skil sem urðu eftir að átakinu 
lauk, bæði í lækkun fjárhæða og fækkun 
endurgreiðslubeiðna. Því er ekki óeðlilegt 
að menn velti því fyrir sér hvort að hluti 
skýringarinnar  kunni að felast í auknum 
undanskotum frá skatti og þar með auk-
inni svartri atvinnustarfsemi. Hér geta þó 
eflaust ýmsir fleiri þættir komið til, en ekki 
verður leitast við að tíunda þá hér.  ■

Á tímabilinu 2009 til 2014 var um fjórðungur 
fjárhæðar endurgreiðslnanna vegna nýbygginga,  
en um þrír fjórðu vegna viðhalds og endurbóta
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Til að reikna út bifreiðahlunnindi var 
í fjölda ára miðað við verð á nýrri sams 
konar bifreið eins og það var skilgreint í bif-
reiðaskrá sem ríkisskattstjóri gaf út árlega. 
Tekið var tillit til aldurs bifreiða á þann 
hátt að hlutfall hlunninda af verði bifreiða 
lækkaði eftir því sem bifreiðin varð eldri. 

Breyttar reglur
Á tekjuárinu 2017 var útreikningi á skatt-
skyldri fjárhæð bifreiðahlunninda breytt á 
þann hátt að nú er í gildi sú almenna regla 
að miða við tiltekið hlutfall af kaupverði 
viðkomandi bifreiðar eins og það er fært 
í eignaskrá launagreiðanda. Skiptir ekki 
máli hvort bifreið er keypt ný eða notuð 
alltaf skal miða við kaupverð hennar í 
hendi launagreiðanda. Sama aðferð var 
einnig í skattmatsreglum fyrir tekjuárið 
2016 en þá valkvæð. Þessi aðferð er mun 
einfaldari en þær reglur sem áður giltu 

og á það bæði við um skattyfirvöld og
viðskiptavini,  þ.e.  launagreiðendur og 
launamenn. 

Vegna þessara breytinga var engin bif-
reiðaskrá gerð fyrir árið 2017 og hefur það 
rit því runnið sitt skeið á enda. Ákveðið 
var að útreikningurinn á yfirstandandi 
ári yrði annars vegar miðaðar við kaup-
verð bifreiða sem keyptar eru 2014 og 
síðar en hins vegar verð samkvæmt bif-
reiðaskrá viðkomandi árs þegar bifreið var 
keypt 2013 eða fyrr. Í báðum tilvikum eru 
hlunnindin reiknuð 28% af kaupverði bif-
reiðar en heimilt að færa það niður um 
10% milli ára, í fyrsta skipti árið eftir 
kaupár. Þessi niðurfærsla er í samræmi við 
reglur um matsverð bifreiðar til eignar í 

persónuframtölum. Niðurfærsla á verði 
bifreiðar til útreiknings á bifreiðahlunn-
indum verður þó aldrei meiri en 50% en 
því marki er náð á sjöunda ári eftir kaupár, 
enda er niðurfærslan alltaf reiknuð af við-
miðunarverði fyrra árs en ekki upphaflegu 
kaupverði. Jafnframt voru settar sam-
svarandi reglur um mat á verði bifreiðar 
til útreiknings á bifreiðahlunnindum ef 
launagreiðandi er ekki eigandi að við-
komandi bifreið, heldur hefur hana t.d. 
á rekstrarleigu eða að láni. 

Nýjar reglur um bifreiðahlunnindi
Ef launagreiðandi lætur starfsmanni sínum í té til fullra umráða fólksbifreið, þ.m.t. skutbifreið, 
jeppabifreið, eða aðra bifreið sem hægt er að hafa sambærileg not af, skal meta þessi hlunnindi starfs-
manninum til tekna án tillits til notkunar hans á bifreiðinni. Ef starfsmaður eða fjölskylda hans hefur fleiri 
en eina bifreið til fullra umráða frá launagreiðanda eru hlunnindi reiknuð af hverri bifreið fyrir sig. Ef um 
er að ræða eigendur fyrirtækja, framkvæmdastjóra og aðra í sambærilegum störfum,  sem og stjórnar-
menn, þá teljast þeir ætíð hafa full og ótakmörkuð umráð yfir þeim bifreiðum sem þeim eru látnar í té 
og þeir hafa til einkanota. Þessi hlunnindi eru þess eðlis að meta þarf þau til verðs og er það gert árlega 
í skattmati sem ríkisskattstjóri gefur út að fenginni staðfestingu fjármála- og efnahagsráðherra og birt 
er í B-deild Stjórnartíðinda og jafnframt á vefsíðunni rsk.is. 

Elín Alma Arthursdóttir
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Útreikningur á 
bifreiðahlunnindum
Ákvörðun bifreiðahlunninda fer nú 
þannig fram:

1. Ákvarða þarf grunnverð sem út-
reikningurinn miðast við og reikna 
skattskyld hlunnindi samkvæmt því. 
Þetta grunnverð er ekki framreiknað 
á milli ára en heimilt er að færa það 
niður um 10% á ári í fyrsta skipti á 
árinu eftir kaupárið, að hámarki 50%.

 
2.  Ef launagreiðandi keypti bif-

reiðina á árinu 2014 eða síðar er 
grunnverðið ákvarðað jafnt og 
kaupverðið var, hvort sem bif-
reiðin var keypt notuð eða ný. 
Þetta er sama verð og fært var í 
eignaskrá með skattframtali launa-
greiðanda á kaupári bifreiðarinnar.

Dæmi:
Kaupverð bifreiðar á árinu 2016 var 
10.000.000 kr. Þegar bifreiðahlunnindi 
fyrir tekjuárið 2017 eru reiknuð er heimilt 
að færa kaupverðið niður um 10%. Stofn 
til útreiknings verður því 9.000.000 kr. á 
tekjuárinu 2017 og tekjur af hlunnindum 
miðað við heilt ár verða 28% af þeirri 
fjárhæð eða 2.520.000 kr. sem svarar til 
210.000 kr. á mánuði.

3.  Ef launagreiðandi keypti bifreiðina 
á árinu 2013 eða fyrr er grunn-
verðið fundið með því að fara í 
Bifreiðaskrá þess árs sem bifreiðin 
var fyrst tekin í notkun. Ef bifreið 
var t.d. tekin í notkun á árinu 2008 
á að fara í Bifreiðaskrá 2008  jafnvel 
þótt launagreiðandi hafi ekki keypt 
hana fyrr en 2010.

Dæmi:
Bifreið var tekin í notkun á árinu 2012. 
Verð hennar samkvæmt bifreiðaskrá 
2012 var 8.000.000 kr. Þegar bifreiða-
hlunnindi fyrir tekjuárið 2017 eru 
reiknuð er heimilt að færa verðið niður 
um 10% á ári frá og með árinu 2013 til og 
með ársins 2017. Niðurfærslan reiknast 
alltaf af því verði sem útreikningur bif-
reiðahlunninda var byggður á árið áður. 
Í þessu dæmi verður niðurfærslan því um 
41% af upphaflega útreikningsverðinu. 
Stofn til útreiknings verður þannig 
4.723.920 kr. og tekjur af hlunnindum 
miðað við heilt ár verða 28% af þeirri 
fjárhæð eða 1.322.698 kr. sem svarar til 
110.225 kr. á mánuði.

4.  Ef bifreið er ekki í eigu launa-
greiðanda heldur t.d. tekin á leigu 
er almenna reglan sú að grunnverð 
skal miða við verðlistaverð söluaðila 
þegar bifreiðin er tekin á leigu/
notkun hjá launagreiðandanum. 

Liggi fyrir það verð bifreiðarinnar 
sem samningur um hana er byggður 
á er heimilt að miða við það. Að öðru 
leyti gilda sömu reglur og þegar bif-
reið er í eigu launagreiðanda. 

Dæmi:
Bifreið var tekin á leigu á árinu 2014. Verð 
hennar samkvæmt verðlista bifreiðaum-
boðsins þegar gengið var frá leigusamningi 
var 10.000.0000 kr. Þegar bifreiðahlunn-
indi fyrir tekjuárið 2017 eru reiknuð er 
heimilt að færa verðið niður um 10% 
hvert áranna 2015, 2016 og 2017 eða 
u.þ.b. 27% samtals. Stofn til útreiknings 
verður því 7.290.000 kr. tekjuárið 2017 og 
tekjur af hlunnindum miðað við heilt ár 
verða 28% af þeirri fjárhæð eða 2.041.200 
kr. sem svarar til 170.100 kr. á mánuði.

Að lokum
Kveðið er nánar á um ýmis atriði sem 
skipta máli við ákvörðun og útreikninga 
á skattskyldum bifreiðahlunnindum í 
skattmati og vísast til þess um frekari upp-
lýsingar. Þar kemur t.d. fram að ekki skipti 
máli  hvort um er að ræða hlunnindi af 
umráðum yfir bensín- eða díselbifreið, eða 
bifreið sem notar aðra orkugjafa og að taka 
skuli tillit til þess ef starfsmaður greiðir 
launagreiðanda sínum sannanlega fyrir 
afnot bifreiðarinnar. 

Rétt er að taka fram að engin breyting 
varð á ákvörðun bifreiðahlunninda í þeim 
tilvikum að starfsmaður hefur afnot af 
bifreið launagreiðanda síns og honum er 
einungis heimilt að nota hana utan vinnu-
tíma til aksturs milli heimilis og vinnustaðar 
og til einstakra tilfallandi afnota. Slík afnot 
teljast takmörkuð, enda sé bifreiðin að öðru 
leyti notuð í daglegum rekstri launagreið-
andans, og þau skal á tekjuárinu 2017 meta 
til tekna miðað við 110 kr. á hvern ekinn 
kílómetra að uppfylltum öllum skilyrðum 
þar um.   ■
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Skattskyld fyrirtæki
Í landinu starfar fjöldi félagasamtaka sem 
eru stofnuð um hin ýmsu þjóðþrifamál. 
Þessi félög vinna að ýmsum líknar- og 
mannúðarmálum, félags- og menningar-
málum eða öðrum velferðarmálum. Þá 
gegna ríki og sveitarfélög og stofnanir 
undir þeirra forsjá áþekku hlutverki. Það 
er engum blöðum um það að fletta að 
markmið þessara félaga er oftar en ekki 
að skapa verðmæti og bæta kjör manna. 
Ábatinn er hins vegar sjaldnast verðlagður 
og því getur verið erfitt að meta verð-
mætin sem félögin skapa. Þegar hagur er 
mældur í peningum er hann tekjufærður 
í bókhaldi og sé það markmið fyrirtækis 
að afla fjár og stunda atvinnurekstur með 
launuðu starfsfólki þá er peningalegur 
hagnaður skattlagður af ríkinu. Fyrir-
tæki sem stofnuð eru til almannaheilla 
og hafa það eina markmið samkvæmt 
samþykktum sínum eru undanþegin 
skattskyldu en þetta á einnig við um ríki, 
ríkisstofnanir, sýslu- og sveitarfélög, fyrir-

tæki og stofnanir sem þau reka og bera 
ótakmarkaða ábyrgð á sem og lífeyrissjóði. 

Þótt sumir kunni að líta svo á að þessar 
stofnanir lúti, eða eigi að lúta sömu lög-
málum og önnur fyrirtæki þá er markmið 
þeirra yfirleitt ekki að skila eigendum 
sínum peningalegum hagnaði og þar 
skilur á milli stofnana og hefðbundinna 

fyrirtækja. Eðli rekstrar er þannig mismun-
andi eftir því hvert markmið rekstrarins er 
en oftar en ekki ráða hagkvæmnissjónar-
mið því hvað teljast tekjur og hvað ekki.

Fyrirtæki sem eru rekin í hagnaðar-
skyni eiga að skila rafrænu skattframtali 
rekstraraðila, RSK 1.04, til ríkisskattstjóra 
og var skilafrestur þeirra í maí 2016 vegna 
rekstrarársins 2015. Á skattgrunnskrá 
voru 57.512 lögaðilar en þar af voru 
41.045 fyrir tæki rekin í hagnaðarskyni 
og áttu því að skila skattframtali til ríkis-
skattstjóra. Skattskyldum fyrirtækjum á 
skattgrunnskrá fjölgaði um 1.232 á milli 
áranna 2014 og 2015. Opinberar stofn-
anir, lífeyrissjóðir og félagasamtök eru 
ekki rekin í hagnaðarskyni og þurfa því 
ekki að skila skattframtali þrátt fyrir að 
þeim sé gert að skila tryggingagjaldi og 
öðrum opinberum gjöldum af launum 
starfsmanna sinna.

Fyrir febrúarlok sl. höfðu 34.390 fyrir-
tæki skilað skattframtali eða 83,8% þeirra 
fyrirtækja sem bar skylda til þess. Á sama 
tíma í fyrra höfðu 33.668 fyrirtæki skilað 
skattframtali vegna ársins 2014 eða 84,6% 
skilaskyldra félaga. Á undanförnum árum 
hafa ríflega 15-17% fyrirtækja ekki skilað 
skattframtali. 

Fyrirtæki eiga ekki aðeins að skila skatt-
framtali heldur þurfa þau einnig að skila 
hlutafjármiðum og tilkynna sig á launa-
greiðendaskrá og virðisaukaskattsskrá 
þegar um virðisaukaskattsskylda starf-
semi er að ræða. Skil á hlutafjármiðum 
hafa farið batnandi á undanförnum árum 
en 28.798 félög höfðu skilað hlutafjár-
miðum vegna hluta árið 2015 og eru það 
um 70,2% fyrirtækja en til samanburðar 
má nefna að árið 2004 skiluðu ekki nema 
37,9% félaga hlutafjármiðum. Þá er einnig 
athyglisvert að aðeins 18.229 fyrirtæki 
skiluðu launamiðum vegna launa árið 

Páll Kolbeins 

Atvinnurekstur 2015
Í hátt á annan áratug hafa aðstæður í þjóðfélaginu verið mjög óvenjulegar. Á liðlega fimm ára tímabili í aðdraganda 
hrunsins urðu alger straumhvörf í efnahagslífi landsmanna þegar umsvif ýmis konar fjármálaumsýslu jukust með 
ævintýralegum hætti. Sem frægt er orðið hlaut ævintýrið skjótan enda. Margir óttuðust og sumir vonuðu að lífskjör 
í landinu hefðu beðið slíkan hnekk að ekki yrði við búið. Kreppan reyndist hins vegar skammvinn. Á liðlega fimm 
árum náðu landsmenn að rétta úr kútnum en á síðastliðnum fimm árum hafa landsmenn náð vopnum sínum aftur 
og hafið nýja sókn á flestum sviðum. Tekjur og hagnaður fyrirtækja hafa vaxið og laun hækkað á sama tíma og eigið 
fé fyrirtækjanna í landinu hefur aukist. Eftirhreytur hrunsins hafa engu að síður sett mark sitt á efnahagslífið. Árið 
2015 voru þær að mestu gerðar upp og því ekki útlit fyrir annað en að þessum kafla í sögu landsins verði senn lokið. 

GREINING RSK

Skil á hlutafjármiðum hafa farið batnandi á 
undanförnum árum en 28.798 félög höfðu skilað 
hlutafjármiðum vegna hluta árið 2015 og eru 
það um 70,2% fyrirtækja
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2015 en hluti þessara launagreiðenda 
eru fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkisins. 
16.220 þeirra 34.390 félaga sem skiluðu 
skattframtali greiddu laun.

Ýmsar ástæður kunna að vera fyrir því 
að fyrirtæki skila ekki skattframtali eins og 
lög gera ráð fyrir. Í einhverjum tilvikum 
er sinnuleysi, gleymsku eða vangá um að 
kenna. Þá er stundum um að ræða fyrir-
tæki sem eru ekki í rekstri eða þrotabú. 
Hvað sem því líður má reikna með að 
framtöl eigi enn eftir að berast og að 
niður stöðutölur úr framtölum eigi því 
eftir að breytast nokkuð þegar lengra líður 
frá skilafresti.

Rekstur

Hefðbundin fyrirtæki eru stofnuð til 
að afla eigendum sínum fjár með við-
skiptum. Fyrirtæki skapa verðmæti með 
framleiðslu, fjárfestingum og fjármögnun. 
Alls staðar koma samskipti og viðskipti 
við hina ýmsu aðila við sögu. Hluthafar 
leggja til hlutafé og fá greiddan arð, lánar-
drottnar leggja til lánsfé og fá greidda 
vexti, framleiðslutæki og aðföng eru keypt 
og viðskiptavinir fyrirtækisins fá afhenta 
vöru eða þjónustu gegn endurgjaldi. 
Stjórnendur fyrirtækja vega og meta hina 
ýmsu kosti sem fyrirtækið stendur frammi 
fyrir varðandi fjárfestingu, fjármögnun og 
framleiðslu en ársreikningur fyrirtækisins 
sýnir svo hvernig til hefur tekist. 

Rekstrartekjur
Sem fyrr segir afla hefðbundin fyrirtæki 
tekna með því að selja vörur eða þjónustu. 
Ef vel á að vera eiga tekjurnar að standa 
undir öllum kostnaði sem til fellur við 
að afla þeirra, launum og öðrum starfs-
mannatengdum útgjöldum, kostnaði 
við aðföng, leigu, vexti og arð. Þannig 
verður til virðisauki af framleiðslunni en 
virðisaukinn veltur á því hvaða vörur eru 
seldar, hverjum, hvernig, hvar og fyrir 
hversu mikið. Þannig skiptir höfuðmáli 
hvaða arður er af starfseminni óháð því 
hvernig ábatanum er svo skipt á milli 
þeirra sem hafa lagt henni til fjármuni. 

Raunin er hins vegar sú að mjög mörg 
fyrirtæki í landinu hafa lítið sem ekkert 
með framleiðslu að gera. Þau eru eignar-
haldsfélög sem halda utan um eignarhald 
á verðbréfum. Reikningar slíkra fyrirtækja 
eru því að ýmsu leyti frábrugðnir hefð-
bundnum rekstrarfélögum.

Í aprílbyrjun 2017 höfðu 34.390  félög 
skilað ársreikningi en þar af var 2.781 
eignarhaldsfélag eða ríflega tólfta hvert  
félag. Þessi félög eru stofnuð um eignarhald 
á eignum eða verðbréfum og þar sem eign-
arhaldsfélög lúta ekki sömu lögmálum um 
framboð og eftirspurn á markaði og hefð-
bundin rekstrarfélög geta þau vaxið út í það 
óendanlega, svo framarlega sem einhver sé 
tilbúinn að leggja þeim til fé til fjárfestinga.

Árið 2015 voru rekstrartekjur íslenskra 
fyrirtækja 6.342 milljarðar sem voru um 
2.353 mö*, eða 59%, meiri tekjur að raun-
virði en árið áður. Rekstrartekjur fyrirtækja 
hafa aldrei nokkurn tímann verið jafnháar 

en til samanburðar má nefna að árið 2007 
voru rekstrartekjur fyrirtækja um 4.733 
milljarðar. Tekjurnar voru því 1.608 mö 
eða rúmum þriðjungi hærri en þær voru þá.

Rekstrartekjur fyrirtækja jukust mikið 
eftir að bankarnir voru einkavæddir upp 
úr aldamótum og fram til ársins 2007. Árið 
2008 voru rekstrartekjur 4.671 milljarður 
en þær lækkuðu mikið eftir hrunið. Árið 
2010 var botni kreppunnar náð en þá voru 
rekstrartekjur fyrirtækja um 3.882 millj-
arðar og hafa rekstrartekjur því aukist um 
2.460 ma* eða um 63,3% frá þeim tíma.

Það er einkennandi fyrir síðustu ár að 
stór hluti rekstrartekna hefur verið vegna 
ýmissa óreglulegra þátta sem hafa lítið 
með framleiðslu eða sölu að gera. Gullöld 
fjármálastarfsemi í landinu, sem var um 
fimm ára skeið fyrir hrun, einkenndist af 
miklum uppgangi fyrirtækja sem stund-
uðu ýmiskonar fésýslu á alþjóðlegum 
vettvangi. Þessi fyrirtæki öfluðu tekna 
með kaupum og sölu verðbréfa sem sum 
hver gáfu af sér arð en ekki með sölu vöru 
eða þjónustu. Nú ber svo við að hagn-
aður fyrirtækja er aftur að mestu vegna 
einhverskonar leiðréttinga sem eru gerðar 
til að samræma ársreikning skattframtali. 
Rekstrartekjur venjulegra rekstrarfélaga 
hverfa svo að segja í samanburði við 
þessar leiðréttingar sem eru vegna upp-
gjörs gamalla hrunmála. Árið 2012 var um 
11,1% rekstrartekna vegna annarra tekna 
og leiðréttinga en árið 2015 var um 31,1% 
rekstrartekna eða 1.974 milljarðar vegna 
skattalegra leiðréttinga en ekki vegna sölu 
vöru og þjónustu. 

Á hverju ári skilar alltaf nokkur hluti fyrirtækja ekki skattframtali eins og þeim ber að gera. Í álagningu 2016 á tekjur ársins 2015 voru 34.390 lögaðilar á 
skattgrunnskrá. Almennur skilafrestur var í maí en undir lok febrúar árið 2017 höfðu 34.390 fyrirtæki skilað skattframtali og áttu því 6.655 fyrirtæki eftir  
að skila vegna rekstrarársins 2015, eða um 16,2% félaga. Enn vantar um 15,4% framtala fyrir árið 2015.

*  Til einföldunar eru milljarðar stundum ritaðir ma og milljörðum sem mö.
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Það kann að koma sumum á óvart að 
rekstrartekjur langflestra fyrirtækja í 
landinu voru fremur lágar. Fyrirtæki sem 
kalla mætti lítil eða meðalstór, með minna 
en 100 milljónir í tekjur, öfluðu aðeins 
lítils hluta tekna fyrirtækja í landinu árið 
2015. Tæp 30% fyrirtækja voru ekki með 
neinar rekstrartekjur og 62,2% fyrirtækja 
voru með minna en 10 milljónir í tekjur. 
21.381 fyrirtæki var ekki með nema um 
40 ma í tekjur sem var um 0,6% tekna 
fyrirtækja. 

Á hinn bóginn voru 69 fyrirtæki með 
meira en 10 ma í rekstrartekjur en þau 
voru með 62,4% rekstrartekna fyrirtækja. 
487 fyrirtæki eða 1,4% fyrirtækja voru 
með tekjur yfir einum milljarði og voru 
þau samanlagt með 81,4% rekstrartekna 
fyrirtækja í landinu. 

Virðisaukaskattsskyld sala
Af viðskiptum innanlands á öllum stigum, 
svo og af innflutningi vöru og þjónustu, á 
að greiða virðisaukaskatt í ríkissjóð. Skatt-
skyldan nær til allrar vöru og þjónustu, 
hverju nafni sem hún nefnist, þó með 
nokkrum undantekningum. Fyrirtæki 
seldu vöru og þjónustu að jafnvirði 2.275 
ma árið 2015 sem var rúmum 134 mö eða 
rúmum 6,3% meiri sala en árið áður. Nú 
vantar ekki nema 92 ma eða 3,9% upp á 
að virðisaukaskattsskyld sala sé orðin jafn 
há og hún var árið 2007. Salan var um 
1.754 ma árið 2009 þegar hún var lægst 
og hefur því hækkað um 521 milljarð eða 
29,7% frá því að botninum var náð árið 
2009. 

Undanþegin starfsemi
Þrátt fyrir að meginreglan sé sú að öll velta 
innanlands sé virðisaukaskattsskyld þá 
eru undantekningar frá þeirri reglu. Sala 
og þjónusta sem er yfirleitt veitt af hinu 
opinbera s.s. starfsemi sem fellur undir 
menntun og menningu, heilbrigðis-, 
félags- og samgöngumál er yfirleitt undan-
þegin virðisaukaskatti. Þá er ekki lagður 
virðisaukaskattur á fjármálaþjónustu. 

Samfara vexti fjármálaþjónustu hér á 
landi um miðjan fyrsta áratuginn jókst 
velta í undanþeginni starfsemi mikið. 
Hún jókst um 1.143 ma á milli áranna 
2002 og 2008 en þá var velta í undanþeg-
inni starfsemi um 1.409 milljarðar sem 
var hátt í þriðjungur veltu í landinu. Hún 
dróst svo aftur saman fram til ársins 2014 
um 906 ma og var þá 503 milljarðar, sem 
var 64,3% minni velta en árið 2008. Í ljósi 
þróunar síðustu ára sætir veltuaukning í 
undanþeginni starfsemi því nokkrum 
tíðindum. 

Almennt er öll sala á vöru og þjónustu innanlands virðisaukaskattsskyld. Þrátt fyrir þetta hefur 
ekki nema um helmingur rekstrartekna fyrirtækja verið virðisaukasskattskyld velta en árið 2016 
var hlutfall virðisaukaskattsskyldrar veltu um 35,9% rekstrartekna. Þrátt fyrir að virðisaukaskatts-
skyld velta hafi aukist á undanförnum árum hefur velta í undanþeginni starfsemi og undanþegin 
velta aukist hraðar en virðisaukaskattsskyld velta og hún því minnkað í samanburði við aðrar 
rekstrartekjur fyrirtækja. Árið 2017 var stór hluti rekstrartekna skattalegar leiðréttingar.

Ýmis starfsemi sem heyrir undir félagsþjónustu og mennta-, menningar- og samgöngumál 
er undanþegin virðisaukaskatti en það sama gildir um fjármálastarfsemi. Á árunum 2002 
til 2008 jókst umfang starfsemi sem er undanþegin virðisaukaskatti gríðarlega mikið. Hún 
minnkaði síðan aftur um 64,3% á árunum 2008 til 2014 úr 1.409 milljörðum í 503 milljarða 
en jókst aftur á milli áranna 2014 og 2015 um 229 milljarða, eða um 45,5%.

Vara og þjónusta sem er flutt út eða seld erlendum aðilum hér á landi, t.d. um borð í skip eða 
loftför ber engan virðisaukaskatt. Á sama tíma og rekstrartekjur fyrirtækja drógust almennt 
saman í kjölfar hrunsins jókst útflutningur og vó upp að nokkru leyti samdráttinn. Á milli áranna 
2007 og 2010 jókst veltan um 45%. Árið 2015 jókst þessi velta um 70 milljarða eða 5,4%. 
Undanfarin ár hefur um þriðjungur rekstrartekna fyrirtækja verið undanþegin velta.
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Árið 2015 var velta í undanþeginni starf-
semi 731 milljarður sem var 229 mö eða 
45,5% meiri velta en árið áður. Velta í 
undanþeginni starfsemi var um 16,7% 
heildarveltu árið 2015, saman borið við 
12,8% árið áður.

Velta undanþegin 
virðisaukaskatti
Í ákveðnum tilvikum er ekki lagður 
virðisaukaskattur á sölu sem er alla jafna 
virðisaukaskattsskyld. Hér er um svo-
kallaða undanþegna veltu að ræða en 
af henni er reiknaður svokallaður núll-
skattur. Ólíkt því gerist með undanþegna 
starfsemi þá er enginn virðisaukaskattur 
lagður á selda vöru, það er núllskattur, 
en virðisaukaskattur sem hefur verið 
greiddur af aðföngum fæst hins vegar 
endurgreiddur eins og almennt gerist 
um virðisaukaskattsskylda veltu. Hér er 
aðallega um að ræða útflutning vöru og 
þjónustu sem seld er erlendum aðilum.

Undanþegin velta jókst mikið eftir 
hrun þegar gjaldmiðillinn féll í verði gagn-
vart öðrum gjaldmiðlum þannig að íslensk 
framleiðsla varð ódýrari á erlendum mörk-
uðum og útflutningur jókst. Undanþegin 
velta var 405 mö eða 45% meiri 2010 
heldur en 2007 og var þá orðin 1.304 
milljarðar, eða um þriðjungur veltu fyrir-
tækja. Á undanförnum árum hefur hún 
hins vegar lítið aukist og hún var komin 
niður í 31,2% af heildarveltu árið 2015.

Undanþegin velta fyrirtækja var um 
1.361 milljarður árið 2015 en það var 
70 mö meiri velta en árið áður. Undan-
þegin velta jókst um 5,4% að raungildi 
á milli ára.

Árið 2015 veltu lögaðilar sem reknir 
eru í hagnaðarskyni um 4.367 mö kr. 
Veltan jókst um 433 ma frá árinu áður en 
rúmur helmingur veltuaukningarinnar 
eða 52,8% var í undanþeginni starfsemi og 
tæpur þriðjungur eða 30,9% var í virðis-
aukaskattsskyldri starfsemi. Aðeins 16,2% 
veltuaukningarinnar voru undanþegin 
velta eða útflutningur. Gengi krónunnar 
hefur styrkst og því hafa tekjur útflutn-
ingsgreina sem selja vöru í erlendum 
gjaldeyri lækkað. 

Sem fyrr segir jókst samanlögð velta um 
433 ma og velta í undanþeginni starfsemi 
um 229 ma milli áranna 2014 og 2015. 
Um helmingur veltuaukningarinnar var í 
undanþeginni starfsemi en þar af var um 
86,7% veltuaukning eignarhaldsfélaga en 
tekjur þeirra jukust um 198 ma árið 2015. 
Bróðurpart þessarar hækkunar má rekja til 
eins eignarhaldsfélags. Þótt allur gangur 
hafi verið á því hvernig einstökum fé-

lögum vegnaði árið 2015 þá jukust tekjur 
af starfsemi eignarhaldsfélaga samanlagt 
um 316,4% á milli ára.

Söluhagnaður, aðrar tekjur  
og leiðréttingar
Árið 2015 voru fyrirtæki með 43 ma í 
söluhagnað af rekstrarfjármunum og 
öðrum eignum en hlutabréfum, sem var 
tveimur mö meiri söluhagnaður en árið 
2014. Þá voru félög einnig með 190 ma 
í aðrar tekjur. Hér er um að ræða allar 
rekstrartekjur sem ekki bera virðisauka-
skatt og hafa ekki verið taldar fram í 
öðrum tekjureitum á skattframtalinu s.s. 
bætur, styrkir, og tekjur þeirra sem eru 
undanþegnir virðisaukaskatti, t.d. tekjur 

vegna höfundarlauna, einkaleyfistekjur og 
tryggingabætur. 

Eins og gefur að skilja eru aðrar tekjur 
fremur óreglulegar. Þær hækkuðu á 
árunum fyrir hrun og voru orðnar 254 
milljarðar árið 2009. Þær lækkuðu svo 
niður í 109 ma árið 2010, hækkuðu í 216 
ma 2011 en lækkuðu svo aftur í 94 ma 
árið 2012. Síðan hafa þær vaxið ár frá ári 
og voru 190 milljarðar árið 2015 eða 16 
mö hærri en árið áður. 

Ef tekjur af sölu eða afhendingu, sölu-
hagnaður eða aðrar tekjur hafa verið 
færðar með öðrum hætti í ársreikningi en 
á skattframtali þarf að leiðrétta þær þannig 
að þær séu í samræmi við ársreikninginn. 
Rekstrartekjur voru hækkaðar um 1.741 
milljarð árið 2015 og sætir það tíðindum. 
Sé árið 2012 undanskilið, en þá voru 
rekstrartekjur fyrirtækja hækkaðar um 
371 milljarð, þá hafa rekstrartekjur iðulega 
verið lækkaðar til að stemma við niður-
stöðu ársreiknings fyrirtækja. Nú voru 
þær hins vegar hækkaðar og voru þær 
1.903 mö hærri árið 2015 en árið áður. Þá 
er athyglisvert að um 80,9% hækkunar 
rekstrartekna fyrirtækja árið 2015 voru 
vegna leiðréttinga. Fimm fyrirtæki hækk-
uðu rekstrartekjur sínar um ríflega 2.000 
ma. Um 27,4% rekstrartekna fyrirtækja 
voru vegna leiðréttinga. Sé hins vegar 
litið fram hjá leiðréttingunum þá voru 

rekstrartekjur um 10,8% hærri að raun-
virði árið 2015 en árið 2014.  

Það skiptir máli hvernig tekjurnar 
verða til, þ.e. hvort þær eiga uppruna 
sinn í reglulegri starfsemi fyrirtækisins 
eða eru til komnar vegna sölu eigna eða 
matsbreytinga sem munu ekki endurtaka 
sig eða jafnvel ganga til baka þegar fram 
líða stundir. Ekki eiga allar tekjur sem 
eru færðar í bókhaldi heldur eftir að inn-
heimtast. Árið 2008 afskrifuðu fyrirtæki 
viðskiptakröfur sem höfðu verið tekju-
færðar í bókhaldi félaganna að verðmæti 
3.725 ma en árið 2009 var velta íslenskra 
fyrirtækja fyrir óreglulega liði, söluhagnað 
og leiðréttingar 4.610 milljarðar, lítið eitt 
hærri en kröfur á hendur viðskiptavinum 

sem þóttu sannanlega tapaðar og voru af-
skrifaðar í reikningum fyrirtækja. 

Árið 2015 var virðisaukaskattsskyld sala 
um 35,9% tekna fyrirtækja, undanþegin 
velta um 21,5% og velta í undanþeginni 
starfsemi um 11,5% rekstrartekna. Leið-
réttingar með tilliti til ársreiknings voru 
um 27,4% teknanna. Talsverður munur er 
á samsetningu tekna eftir því hvort að um 
stór eða lítil fyrirtæki er að ræða. Virðis-
aukaskattsskyld sala var bróðurpartur 
tekna fyrirtækja sem voru með minna 
en milljarð í rekstrartekjur en um 17,7% 
tekna þeirra fyrirtækja sem voru með 
meira en 10 ma í tekjur var virðisauka-
skattsskyld sala. 20,4% teknanna voru 
undanþegin velta, 11,1% voru tekjur af 
undanþeginni starfsemi. 

Rekstrargjöld

Fyrirtæki mega draga frá rekstrartekjum 
rekstrarkostnað eða gjöld sem eiga á árinu 
að ganga til að afla teknanna, tryggja þær 
og halda þeim við. Það er allur gangur 
á því hversu mikill kostnaðurinn er en 
eigendur þurfa að minnsta kosti að greiða 
fyrir stofnun og skráningu fyrirtækisins 
hjá fyrirtækjaskrá. Starfandi fyrirtæki 

Nú vantar ekki nema 92 milljarða eða 3,9% 
upp á að virðisaukaskattsskyld sala sé orðin 
jafn há og hún var árið 2007
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þurfa alla jafna að greiða laun og aðföng 
til að afla tekna og að auki er útvarpsgjald 
lagt á öll fyrirtæki. 

Rekstrargjöld eru sundurliðuð eftir 
því hvort greiddur hefur verið af þeim 
virðisaukaskattur eins og þegar um að-
föng og aðkeypta vinnu er að ræða, eða 
hvort að gjöldin hafa verið undanþegin 
virðisaukaskatti, eins og þegar um laun 
og launatengdan kostnað er að ræða. Eins 
og gengur eru gjöld eins fyrirtækis tekjur 
annars og munur á rekstrartekjum og 
rekstrargjöldum er afraksturinn af starf-
seminni í fyrirtækinu.

Árið 2015 vörðu fyrirtæki í landinu 
3.822 mö í að skapa þá 6.342 ma sem 
voru rekstrartekjur þeirra. Þetta er sá 
hluti rekstrarins sem snýr að sölu vöru og 
þjónustu og greiðslu fyrir hráefni, aðföng 
og vinnu. Samanlögð rekstrargjöld voru 
um 60,3% rekstrartekna sem er mun lægra 
hlutfall en undanfarin ár. Hér spilar upp-
gjör þrotabúa bankanna væntanlega inn 
í og þá er vert að hafa í huga að söluhagn-
aður og ýmsar aðrar tekjur geta fallið til án 
þess að miklu hafi verið til kostað. 

Virðisaukaskattsskyldur rekstrarkostn-
aður var 3.088 ma og því samanstóðu um 
80,8% rekstrargjalda fyrirtækja af kostnaði 
við kaup á virðisaukaskattsskyldri vöru 
eða þjónustu en þar af voru um 1.647 

ma eða 54,3% kaup á aðföngum í núll-
þrepi. Um 8,6% virðisaukaskattsskylds 
rekstrarkostnaðar var varið til kaupa á 
aðföngum innanlands og 4,3% til hrá-
efniskaupa erlendis. Þá var 12% varið 
til kaupa á innlendum rekstrarvörum 
og öðrum framleiðsluþáttum, 23,8% til 
vörukaupa innanlands og 17,7% til er-
lendra vörukaupa. Aðrir liðir vega minna 
en þessi hlutföll hafa ekki breyst svo orð 
sé á gerandi um nokkurt skeið. Þó vekur 
athygli að framtalsliðurinn „ýmis annar 
kostnaður“, sem telur allan kostnað sem 
ekki færist í aðra framtalsreiti, t.d. gjafir, 
opinber gjöld, gjaldfærðan kostnað við 
stofnun fyrirtækis eða félags og kostnað 
vegna framleiðsluleyfis eða einkaleyfis, 
hækkaði um 123 milljónir á milli ára eða 

194,3%. Þessi kostnaður fór úr því að vera 
2,5% af virðisaukaskattsskyldum kostnaði 
í að vera um 6,3%. Þetta er athyglisverð 
hlutfallshækkun um 153,5%.

Afskrifaðar viðskiptakröfur
Leyfilegt er að draga frá skattstofni tap á úti-
standandi viðskiptakröfum, ábyrgðum og 
lánveitingum sem beint tengjast atvinnu-
rekstrinum á því tekjuári sem eignir þessar 
eru sannanlega tapaðar. Viðskiptakröfur 
sem sannað þykir að ekki munu fást 
greiddar voru 54 ma árið 2015. Þetta er 
33 ma eða 160,4% hækkun frá árinu 2014 
en þá voru afskrifaðar viðskiptakröfur 21 
milljarður. Afskrifaðar viðskiptakröfur eru 
þó fremur lágar ef miðað er við fyrri ár. 
Árið 2008 afskrifuðu fyrirtæki 3.725 ma í 
útistandandi viðskiptakröfum, árið 2009 
voru það 1.592 ma og árið 2010 248 ma. 
Fyrirtæki sem voru með meira en 10 ma í 
rekstrartekjur afskrifuðu 46 ma eða 82,5% 
heildarafskriftanna.

Laun og launatengd gjöld
Arður af rekstri skiptist iðulega á milli 
þeirra sem að rekstrinum koma. Starfs-
menn fá greidd laun, lánardrottnar vexti, 
leigusalar leigu og eigendur fá greiddan 
arð úr fyrirtækinu. Þá þarf einnig að greiða 
birgjum fyrir aðföng. Framleiðsla fyrir-

tækisins þarf því að skapa næg verðmæti 
til að nóg sé til skiptanna fyrir þá sem að 
rekstrinum standa. Ríkið tekur sneið af 
hagnaði fyrirtækisins í skatt en hluthafar 
eru látnir mæta afgangi. 

Stjórnendur vita að fyrirtæki verða 
aðeins rekin með góðu starfsfólki en 
starfsfólki þarf að greiða laun. Öll fyrir-
tæki greiða því laun. Margir lögaðilar 
reka eignir eða umsýslu um eignir. Allur 
gangur er á því hversu mikil starfsemi er 
í félögum sem hafa það að markmiði að 
taka og miðla áhættu. Þeim sem koma að 
umsýslu þessara félaga ber engu að síður 
að greiða sér laun fyrir þau viðvik sem 
þeir inna af hendi í þágu félaganna. Gildir 
þá einu hvort um er að ræða leigufélög 
eða lögaðila sem hafa verið stofnaðir um 

eignasafn. Sjálfstæðir atvinnurekendur og 
einyrkjar sleppa því stundum að reikna 
sér laun á meðan verið er að koma fyrir-
tæki á legg. Eins og gefur að skilja er þetta 
ekki í samræmi við skattalög. Laun á að 
gjaldfæra hjá fyrirtækinu og tekjufæra hjá 
launamanni. 

Kostnaður fyrirtækja af launum, 
hlunnindum og launatengdum gjöldum 
árið 2015 var 817 ma, þar af voru 654 
ma greidd laun. Launakostnaður var 60 
mö eða 8% meira en árið 2014. Launa-
greiðslur fyrirtækja hafa aukist talsvert á 
undanförnum árum. Þær jukust um 44 
ma árið 2014, eða 6%, og 19 ma árið 2013 
sem var 3% aukning. Þá jukust þær um 38 
ma árið 2012 sem var 6% aukning á launa-
greiðslum. Laun og hlunnindi lækkuðu 
um 27,6% í hruninu, úr 823 mö árið 2007 
í 595 ma árið 2009. Frá árinu 2009 hefur 
launakostnaður fyrirtækja aukist um 221 
milljarð, sem er tæplega 37,2% aukning 
á sex árum. Launakostnaður fyrirtækja er 
nú svo að segja jafnhár og árið 2007 en nú 
vantar ekki nema sex ma upp á að raun-
virði launakostnaðar nái 823 mö. Ekki er 
enn útséð um að þetta met verði slegið. 

Laun hækkuðu um 7,6% á milli ára. 
Laun eru um 80% launakostnaðarins 
en auk launa greiddu fyrirtækin 66 ma 
í mótframlag í lífeyrissjóð og 73 ma í 
launatengd gjöld sem eru aðallega trygg-
ingagjald. Samsetning launakostnaðar 
hefur lítið breyst á milli ára fyrir utan að 
launatengd gjöld vega nú um 9% í launa-
kostnaði en þau vógu um 8,6% árið 2014. 

Það er athyglisvert að laun og launa-
tengdur kostnaður voru um 21,4% af 
rekstrargjöldum fyrirtækja árið 2015. Laun 
vega þó talsvert þyngra í bókhaldi smærri 
fyrirtækja en þeirra stærri. Í fyrirtækjum 
sem voru ekki með neinar rekstrartekjur 
voru launagreiðslur um 43,1% og 24,7% 
í fyrirtækjum sem voru með minna en 10 
milljónir í rekstrartekjur. Um þriðjungur 
rekstrarkostnaðar fyrirtækja sem voru 
með 10-100 milljónir í rekstrartekjur 
voru launagreiðslur en síðan hætta laun 
að vega jafnþungt. Þau voru um 24,1% 
rekstrarkostnaðar fyrirtækja sem voru með 
einn til 10 ma í rekstrartekjur og 13,3% 
heildarkostnaðar fyrirtækja sem voru með 
meira en 10 ma í rekstrartekjur. 

Stundum er rætt um mikilvægi þess 
að hlúa að litlum og meðalstórum fyrir-
tækjum. Það er hins vegar athyglisvert að 
fyrirtæki sem voru með minna en 100 
milljónir í rekstrartekjur, en um 90% fyrir-
tækja eru undir þeim mörkum, greiddu 
ekki nema um 14% launa á frjálsum 
markaði. Þau 1,4% fyrirtækja sem voru 

Launakostnaður fyrirtækja er nú svo að 
segja jafnhár og árið 2007 en nú vantar 
ekki nema sex milljarða upp á að raunvirði 
launakostnaðar nái 823 milljörðum
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með meira en milljarð í rekstrartekjur 
greiddu hins vegar 59,8% þeirra launa 
sem lögaðilar sem reknir eru í hagnaðar-
skyni greiddu.

Fyrningar
Fyrirtæki þurfa flest hver einhverjar 
rekstrareignir til framleiðslunnar. Með 
tímanum og notkun ganga þessi tæki 
úr sér og þá þarf að endurnýja þau. Litið 
er á slit tækja sem hvern annan kostnað 
sem fellur til við að framleiða. Þessum 
kostnaði er því dreift niður á framleidda 
einingu og dreginn frá tekjum þótt hann 
kalli ekki á fjárútlát af hálfu fyrirtækisins. 
Sé rétt að málum staðið á fyrirtækið að 
eiga fyrir nýjum tækjum þegar þau gömlu 
þarfnast endurnýjunar og því má líta svo 
á að fyrirtækið sé að leggja fyrir til að geta 
fjármagnað kaup á nýjum tækjum. 

Fyrningar voru metnar á 179 ma árið 
2015 sem var 17 mö eða 10,3% meira 
en árið áður. Fyrningar jukust mikið 
árin 2008 og 2009 en þá gátu fyrirtæki 
fyrnt eignir á móti niðurfellingu skulda. 
Þetta var liður í sérstökum björgunarað-
gerðum stjórnvalda í hruninu. Eftirgjöf 
skuldarinnar var þá ekki tekjufærð hjá 
fyrirtækinu eins og á að gera heldur voru 
eignir færðar niður með ákveðnum hætti 
sem þýðir að í framtíðinni geta fyrirtækin 
ekki gjaldfært fyrningar og munu því 
greiða skatt af tekjustofni sem alla jafna 
hefði verið lækkaður ef eignir væru ekki 
að fullu fyrndar.

Leiga
Fyrirtæki þurfa að standa straum af 
kostnaði við rekstrarfjármuni. Vélar, tæki, 
húsnæði og annað sem þarf til rekstrarins 
kostar peninga. Eigendur fyrirtækisins 
leggja því til hlutafé en annars geta fyrir-
tæki fjármagnað reksturinn með lánsfé. 
Fjármálastjórar fyrirtækja vega og meta 
hvort hagkvæmast sé að taka fé að láni, 
leigja eða óska eftir auknu hlutafé til 
starfseminnar. 

Fyrirtæki greiddu 89 ma í húsaleigu árið 
2015 sem var var rúmum níu mö meira 
en var greitt árið 2015. Það vekur nokkra 
athygli að húsaleiga sem færð er í núllpró-
sent þrep hefur aukist um tæpa átta ma 
eða 28,6% á sama tíma og virðisauka-
skattsskyld leiga hækkaði um 1,8 milljarða 
eða 3,4%. Fyrirtæki geta valið um að leigja 
með eða án virðisaukaskatts. Almennt er 
húsalega undanþegin virðisaukaskatti en 
fyrirtæki sem eru í virðisaukaskattsskyldri 
starfsemi fá virðisaukaskattinn endur-
greiddan, ólíkt þeim sem eru í starfsemi 
undanþeginni virðisaukaskatti.

Fyrirtæki greiddu um 817 milljarða í laun, hlunnindi, launatengd gjöld og mótframlag í lífeyris-
sjóð árið 2015. Launakostnaður lækkaði um 227 milljarða eða 27,6% á milli áranna 2007 og 
2009 en allt frá árinu 2009 hefur launakostnaður fyrirtækja aukist ár frá ári, samtals um 221 
milljarð eða 37,2%. Launakostnaður var að heita jafnhár árið 2015 og árið 2007.
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Milljarðar
Laun og launatengd gjöld

Vélar og tæki sem notuð eru til framleiðslu slitna og ganga úr sér með tímanum. Þetta slit er 
hluti af framleiðslukostnaði og fært til gjalda. Árið 2009 jukust fyrningar mikið en fyrirtækjum 
var leyft að fyrna eignir á móti tekjum af eftirgjöf skulda til að komast hjá því að greiða skatt af 
eftirgjöfinni. Í framtíðinni munu fyrirtækin því ekki geta fyrnt eignir á móti tekjum og fyrir vikið 
ætti tekjuskattsstofn að hækka.
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Fyrirtæki sem eiga hlut í öðrum fyrirtækjum færa sér til tekna eða gjalda, eftir atvikum, hlut-
deild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga. Tekjur dótturfélagsins eru því færðar móðurfélaginu 
til tekna. Þegar um flókið eignarhald er að ræða getur verið djúpt niður á félagið sem í reynd 
aflar teknanna sem eru taldar móðurfélögunum til tekna. Sami hagnaðurinn er þá talinn fram 
hjá mörgum félögum. Á árunum 2008 til 2010 var samanlagt tap móðurfélaganna um 3.592 
milljarðar. Hlutdeild í hagnaði hlutdeildarfélaga var um 290 milljarðar árið 2015 sem var 58 
milljörðum meiri hagnaður en árið áður.
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Fyrirtæki voru ekki einungis með hús-
næði á leigu. Þau greiddu 15 ma fyrir 
leigu hvers konar eigna og eignaréttinda 
tengdum rekstri öðrum en leigu fasteigna. 
Hér er einnig um að ræða greiðslur fyrir 
fjármögnunarleigu. Þessar greiðslur voru 
um sex hundruð milljónum lægri árið 
2015 en árið áður.

Aðkeypt þjónusta 
Fyrirtæki þurfa oft að fá utanaðkomandi 
aðila til að vinna hin ýmsu verk. Hér getur 
verið um að ræða undirverktaka eða sér-
fræðiþjónustu ráðgjafa og þess háttar. 
Efniskostnaður og annað slíkt fellur undir 
þennan lið. Aðkeypt þjónusta var 121 ma 
árið 2015 en þar af voru 27 ma aðkeypt 
erlend þjónusta. Það vekur athygli að 
aðkeypt erlend þjónusta hækkaði um 9,2 
ma árið 2015 sem er aukning um 52,8% 
á milli ára.

Rekstrarhagnaður 

Í hefðbundnum rekstri er rekstrarhagnaður 
hagnaður af hefðbundinni starfsemi, það 
er tekjur af viðskiptum við viðskiptavini 
að frádregnum kostnaði. Það er því litið 
framhjá óreglulegum liðum eins og sölu-
hagnaði. Í skattframtali rekstraraðila er 
rekstrarhagnaður skilgreindur sem rekstrar-
tekjur að frádregnum rekstrargjöldum.

Yfirleitt er litið framhjá fjármögnun 
fyrirtækisins þegar rekstrarhagnaður er 
skoðaður. Menn hafa fyrst og fremst áhuga 
á að vita hversu mikil verðmæti starfsemi 
fyrirtækisins skapar áður en arðinum er 
skipt á milli lánardrottna, leigusala, fjár-
festa og ríkisins. Það er hagnaður fyrir vexti 
og afskriftir, arð og skatta eða EBITA. EBITA 
á að gefa nokkuð góða mynd af því hversu 
mikið fé fyrirtækið hefur til að greiða fjár-
festum. Þá skiptir engu hvort allar eignir 
og aðföng eru keypt fyrir framlag eigenda, 
fyrir lánsfé eða teknar á leigu. Reksturinn 
þarf að standa undir fjármögnuninni, sem 
getur verið misdýr eftir því hvort um er að 
ræða lán eða fjárfestingu hluthafa.

Hefðin er því sú að skilja á milli rekstrar-
hliðar og fjármögnunarhliðar, launþega og 
viðskiptavina og þeirra sem koma að fjár-
mögnuninni. Launþegar og verktakar eru 
því taldir með öðrum aðföngum eða hrá-
efni ólíkt þeim sem fjármagna fyrirtækið 
og fá hlut í hagnaðinum. Launþegar eiga 
að geta treyst því að fá greitt fyrir vinnu 
sína en mennirnir með peningana hætta 
fé sínu í fyrirtækinu.

Rekstrartekjur að frádregnum rekstrargjöldum segja yfirleitt nokkuð til um það hversu mikil 
verðmæti meginstarfsemi fyrirtækisins skapar. Mörg fyrirtæki eru þó með miklar tekjur sem ekki 
teljast til rekstrartekna. Rekstrartekjur að frádregnum rekstrargjöldum voru 2.520 milljarðar árið 
2015, 1.974 milljörðum eða 362,1% hærri en árið 2014. Stór hluti þessa hagnaðar er vegna 
leiðréttinga með tilliti til ársreiknings.
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Í venjulegum fyrirtækjum eru rekstrartekjur tekjur af starfsemi félagsins. Mörg fjárfestingarfélög 
eru þó fyrst og fremst með tekjur af fjárfestingarstarfsemi sem eru ekki taldar til rekstrartekna 
heldur fjármunatekna. Árið 2015 voru rekstrartekjur fyrirtækja 6.342 milljarðar sem var hækkun 
um 2.353 milljarða eða 59%. Stór hluti hækkunar rekstrartekna á milli ára eða um 70% var 
hækkun vegna skattalegra leiðréttinga.
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Rekstrargjöld eiga að ganga til að afla tekna og halda þeim við og því má draga þau frá skatt-
skyldum tekjum. Rekstrargjöld fyrirtækja voru 3.822 milljarðar árið 2015. Þau hækkuðu um 379 
milljarða frá árinu áður eða um 11%. Rekstrargjöld jukust því mun minna en rekstrartekjur og því 
jókst rekstrarhagnaður fyrirtækja. Rekstrargjöld voru aðeins um 60,3% saman borið við 88,7% 
árið 2013 og 68,3% árið 2014.
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Ef bókhaldið stemmir á rekstrarhliðin 
að stemma við fjármögnunarhliðina og 
tekjur af rekstri eftir að búið er að fjár-
festa í tækjum eiga því að stemma við 
fjármögnunarhlið fyrirtækisins, þ.e. það 
sem er greitt í vexti og arð. Það er mikil-
vægt að hafa þetta í huga þar sem ekki er 
leyfilegt að úthluta arði nema af hagnaði 
síðasta árs. 

Fyrirtæki eru sérstakur lögaðili með 
takmarkaðri ábyrgð og eigendur eða 
stjórnendur geta því ekki gengið um eigur 
þess sem væru þeirra eigin. Þeir geta til að 
mynda ekki greitt út arð af hagnaði ársins 
eða tekið lán fyrir arðgreiðslum. Í heimi 
þar sem tap er metið á móti væntum 
hagnaði og stjórnendur og innherjar 
búa yfir mikilvægum upplýsingum um 
ástand og horfur fyrirtækis ins getur tak-
mörkuð ábyrgð verið mikils virði. Ekki er 
hægt að ganga að eigendum og tapið er 
bundið við eigið fé fyrirtækisins. Það eru 
hins vegar engin takmörk fyrir því hvað 
fyrirtæki geta hagnast mikið. 

Rekstrartekjur að frádregnum rekstrar-
gjöldum voru 2.626 ma árið 2015. Þetta 
er aukning um 1.957 ma eða 292,6%. 
Rekstrar tap fyrirtækja minnkaði einnig 
nokkuð. Það var 124 ma árið 2014 en 107 
ma árið 2015 og hefur því minnkað um 
17 ma eða 13,9% á milli ára. Það sætir tíð-
indum að samanlagður rekstrarhagnaður 
allra fyrirtækja í landinu var 2.520 ma árið 
2015 og jókst hann um 1.974 ma á milli 
ára. Aukningin ein og sér á milli áranna 
2014 og 2015 er meiri en rekstrarhagnaður 
að frádregnu rekstrartapi nokkurn tímann 
á undangengnum árum.

Árið 2008 og 2009 var rekstrartap fyrir-
tækja um 6.544 og 1.982 ma. Tapið mátti 
rekja til falls bankanna sem voru umsvifa-
miklir á alþjóðavettvangi. Hagnað ársins 
2015 má aftur rekja til þessa mikla taps 
en hann er að mestu leyti bundinn við 
nokkur fyrirtæki. 

Rekstrarhagnaður fyrirtækja sýnir 
hversu mikið fyrirtækin hagnast á hverri 
framleiddri einingu sem seld er. Sé litið 
fram hjá söluhagnaði, öðrum tekjum og 
leiðréttingum á tekjuhliðinni og öðrum 
rekstrargjöldum og leiðréttingum á gjalda-
hliðinni þá voru rekstrargjöld um 92,8% af 
rekstrartekjum. Starfsemin skapaði þannig 
aðeins um 7,7 krónur í arð af hverjum 100 
krónum sem komu í kassann sem tekjur. Ef 
leiðréttingar og óreglulegir liðir eru teknir 
með þá var kostnaður um 60,3% af rekstrar-
gjöldum. Þetta hlutfall er óvenju lágt. Hins 
vegar ber að setja það í samhengi við árin 
2008 og 2009 en þá voru rekstrargjöld um 
228,5% og 133,4% af rekstrartekjum.

Stóru fyrirtækin virðast vera arðvænlegri 
en þau litlu. Þau 10.259 fyrirtæki sem ekki 
voru með neinar rekstrartekjur voru þó 
með 23 ma í rekstrargjöld. Þau 11.117 fyrir-
tæki sem voru með minna en 10 milljónir 
í rekstrartekjur voru samanlagt með um 
þrjá ma í rekstrartap. Rekstrargjöldin voru 
6,7% hærri en rekstrartekjurnar. Hagnaður 
af rekstri þess 9.661 fyrirtækis sem var 
með 10-100 milljónir í rekstrartekjur var 
11,7%, hann var 19,6% hjá 2.861 fyrirtæki 
sem var með 100 milljónir til milljarð í 
rekstrartekjur  en  ekki nema  11,9%  hjá 
þeim 418 fyrirtækjum sem voru með einn 
til 10 ma í rekstrartekjur. Þá voru 69 fyrir-
tæki með meira en 10 ma í rekstrartekjur 
en hagnaður af rekstri var um 55,7%. 
Sem fyrr segir vógu einskiptistekjur mjög 
þungt hjá þessum fyrirtækjum árið 2015 
og  því er  ekki hægt að segja  þetta dæmi-
gert fyrir fyrirtæki af þessari stærðargráðu. 

Það segir ákveðna sögu að þau 69 félög 
sem voru með meira en 10 ma í rekstrar-
tekjur voru samanlagt með 2.205 ma í 
rekstrarhagnað en samanlagður rekstrar-
hagnaður fyrirtækja í landinu var 2.520 ma. 
Um 87,5% rekstrarhagnaðar fyrirtækja varð 
til hjá þessum fyrirtækjum. 

Fjármunatekjur  
og fjármagnsgjöld, 
aðrar tekjur og 
önnur gjöld

Þegar hefur verið tæpt á tveimur hliðum 
rekstrarins: rekstrarhliðinni annars vegar 
og fjármögnunarhliðinni hins vegar. 
Venjuleg rekstrarfyrirtæki vinna vöru úr 
hráefnum eða bjóða þjónustu sem síðan 
er seld á markaði. Þetta kallar á samskipti 
og samninga við viðskiptavini og birgja. 
Fyrirtæki þurfa einnig að taka afstöðu til 
þess hvort fjárfesta eigi í tækjum og tólum 
eða aðstöðu til að hægt sé að framleiða 
og bjóða vöruna til kaups. Með einhverju 
móti þarf að greiða fyrir þessi framleiðslu-
tæki. Þau eru ýmist keypt fyrir framlag 
eigenda, hlutafé, tekin á leigu eða greidd 
með lánsfé. Þá má heldur ekki gleyma því 
að menn geta keypt aðföng í reikning, 
sem er lán, og því leggja viðskiptamenn 
fyrirtækisins oft talsvert til fjármögnunar 
þess án þess að um hreina og klára lána-
starfsemi sé að ræða. Þannig má fjármagna 
fyrirtæki með viðskiptalánum. Reyndar 

getur komið fyrir að tekjur af lánum til 
viðskiptamanna slagi í rekstrartekjur af 
seldri vöru og þjónustu. Þetta á sérstak-
lega við þegar um fjármögnunar- eða 
rekstrarleigu er að ræða. Oft á tíðum fylgir 
greiðsluskilmálum talsverð áhætta fyrir þá 
sem afhenda vöru eða vinna verk gegn því 
að fá greitt á eindaga. Margir hafa farið 
flatt á því að treysta viðskiptamönnum. 
Slík fjármögnun telst hins vegar ekki til 
fjármagnskostnaðar þó að hún sé það. 

Rekstur fyrirtækis gengur þannig ekki 
aðeins út á að selja á það háu verði að 
menn hafi fyrir aðföngum, sem er rekstrar-
hliðin. Reksturinn þarf einnig að standa 
undir fjármögnun fyrirtækisins, eða 
fjármögnunarhlið. Krafa fjárfesta, lánar-
drottna og leigusala um endurgjald ræðst 
af þeim kostum sem þeir standa frammi 
fyrir en á endanum ræður ávöxtunarkrafa 
úrslitum um það hvort borgi sig að leggja 
út í ákveðið verkefni. 

Vextir
Árið 2015 voru fyrirtæki með 183 ma í 
vaxtatekjur og verðbætur af lausafé og við-
skiptalánum. Þetta var 14 mö meira en 
árið 2014. Vaxtatekjur fyrirtækja taka tals-
verðum breytingum frá ári til árs. Á móti 
vaxtatekjum stóðu 279 ma í vaxtagjöld. 
Vaxtagjöld voru tæpum 13 mö lægri árið 
2015 en árið áður. Hér er um að ræða allan 
vaxta- og lántökukostnað, innheimtu- og 
þjónustugjöld banka og greiðslukortafyrir-
tækja sem fellur til í rekstrinum. Tekjurnar 
jukust og gjöldin minnkuðu en samtals 
minnkuðu hrein vaxtagjöld um tæpa 27 
ma, eða 21,8%. Vaxtakostnaður ræðst af 
útlánsvöxtum hverju sinni og skuldum 
fyrirtækja. Þegar skuldirnar minnka þá 
dregur úr vaxtakostnaði.

Hreint gengistap peningalegra eigna 
var 31 milljarður árið 2015 samanborið 
við 79 ma hagnað árið 2014. Gengistap 
var 107 ma á móti gengishagnaði upp á 
76 ma. Tapið jókst um 82 ma á meðan 
hagnaðurinn minnkaði um 28 ma á milli 
ára. Hagnaður að frádregnu tapi var því 
110 mö minni en árið 2014. 

Arður, söluhagnaður og hlutdeild
Arður er hlutur eigenda í hagnaði fyrir-
tækja. Þeir sem stofna fyrirtæki eða kaupa 
hlut í fyrirtækjum sem hafa þegar hafið 
rekstur kaupa í reynd hlutdeild í fram-
tíðarhagnaði félagsins. Það er hins vegar 
sjaldnast á vísan að róa og tapi fyrirtækið 
taka hluthafar skellinn. Þegar vel gengur 
fá þeir hins vegar hlutdeild í hagnaði 
fyrirtækisins. Samkvæmt fræðunum eiga 
stjórnendur fyrirtækja sem telja sig ekki 
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getað ávaxtað hagnað fyrirtækisins með 
sama hætti og aðrir í öðrum sambæri-
legum verkefnum að greiða hann út til 
eigenda þannig að eigendurnir geti ráð-
stafað honum að vild. Sé ekki hægt að 
fjárfesta í arðbærum verkefnum innan 
fyrirtækisins eiga hluthafar að fá að ráð-
stafa fénu utan þess. 

Nú er um þriðja hvert fyrirtæki eignar-
haldsfélag. Þessi fyrirtæki hafa ekki með 
höndum framleiðslu í hefðbundnum 
skilningi heldur eru þetta lögaðilar sem 
hafa verið stofnaðir utan um eignarhald. 
Þessi félög hagnast því þegar verðmæti 
eignanna hækka í verði eða þegar þau 
fá greiddan arð af eignum. Í reynd ætti 
þetta að koma í sama stað niður. Félag sem 
greiðir arð ætti að vera minna virði eftir að 
hagnaður hefur verið greiddur út úr fyrir-
tækinu. Eignin ætti því að falla í verði um 
leið og arðurinn er greiddur út. 

Fyrirtæki fengu greidda 126 ma í arð af 
hlutabréfum árið 2015. Þetta var 87 mö 
eða 223% meiri arður en var greiddur árið 
2014 og hafa arðgreiðslur aldrei áður verið 
jafn háar en árið 2007 voru tekjur af arði 
frá íslenskum fyrirtækjum um 103 ma. 
Þetta er ríflega 10 sinnum meiri arður en 
var tekjufærður árið 2009. 

Til viðbótar tekjum af íslenskum hluta-
bréfum fengu fyrirtæki einnig 7,8 ma í 
tekjur af erlendum hlutabréfum sem voru 
tveimur mö eða 36,3% meiri tekjur en árið 

áður. Tekjur af erlendum hlutabréfum eru 
þó enn talsvert lægri en árin 2006, 2007 
og 2008 en þá var arður af erlendum 
hlutabréfum um 14, 20 og 10 ma.

Hlutdeild félaga í tekjum eða tapi 
dóttur- og hlutdeildarfélaga var samtals 
um 290 ma árið 2015. Hagnaður hlut-
deildarfélaga var um 58 mö meiri en árið 
2014 og því jókst þessi hagnaður um nær 
fjórðung eða 24,7%. Það ræðst af stærð 
eignarhlutans hvort að um dóttur- eða 
hlutdeildarfélag er að ræða. Á árabilinu 
2008 til 2010 var hlutdeild í tapi dóttur- 
og hlutdeildarfélaga samanlagt 3.592 ma. 
Frá árinu 2011 hefur verið hagnaður af 

hlutdeildinni. Hún skilaði 83 mö árið 
2011, 312 mö árið 2012 og 233 mö árin 
2013 og 2014.

Söluhagnaður af hlutabréfum var nú 
794 ma. Þetta er meiri söluhagnaður en 
hefur sést hingað til og eru árin fyrir hrun 
þá ekki undanskilin. Árið 2006 var sölu-
hagnaður af hlutabréfum 329 ma, hann 
var 274 ma árið 2007 og 71 milljarður 
árið 2008. Þá töpuðu fyrirtækin hins 
vegar 825 mö af viðskiptum með hluta-
bréf. Árið 2015 var sölutap af hlutabréfum 
ekki nema tveir ma sem er það minnsta 
sem hefur sést, fimm mö minna en árið 
2014. Fyrirtæki töpuðu 31 milljarði af sölu 
hlutabréfa árið 2007, 825 mö árið 2008, 
og 102 mö árið 2009. Þá dró nokkuð úr 
tapinu, það var 34 ma árið 2010 og 48 ma 
árið 2011. Síðan þá hefur það verið fjórir 
til sjö ma þangað til núna að það var ekki 
nema tveir.

Tekjur og gjöld af 
fjármálagerningum
Tekjur og gjöld af fjármálagerningum, 
afleiðusamningum, vaxtaskiptasamn-
ingum, öðrum skiptasamningum og 
valréttarsamningum eru talin fram sér-
staklega á skattframtali rekstraraðila. Hér 
getur einnig verið um tap vegna færslu 
eigna til gangvirðis að ræða eða óinn-
leystan gengishagnað af verðbréfum svo 
eitthvað sé nefnt.

Það er tímanna tákn að tekjur af fjármála-
gerningum jukust um 53 ma árið 2015 eða 
88% á sama tíma og gjöldin minnkuðu 
um sex ma eða 19,4%. Fyrirtækin 
voru með 114 ma í tekjur af fjármála-
gjörningum á sama tíma og tapið var 23 
ma. Samanlagðar tekjur að frádregnu tapi 
af fjármálagerningum skiluðu 91 milljarði 
sem var 185,5% meira en árið 2014. 

Fjármálagerningar voru mjög fyrir-
ferðarmiklir á skattframtali hrunáranna 
2008 og 2009 en fyrirtæki töpuðu 1.151 
milljarði á ýmiss konar fjármálagern-
ingum árið 2008 og 562 mö árið 2009. 
Staðan hefur breyst mikið síðan þá.

Ef matsverð verðbréfa, skuldabréfa og 
hlutabréfa lækkar þarf að færa niður verð-
mæti bréfanna. Niðurfærslan er færð til 
gjalda og lækkar skattstofninn. Ef bréfin 
hækka aftur ber að bakfæra niðurfærsluna 
og tekjufæra hækkunina sem hækkar aftur 
skattstofninn. Verðbréf voru færð niður 
um sjö ma árið 2015 sem var tveimur mö 
minni niðurfærsla en árið 2015. Niður-
færsla verðbréfaeignar var því 22,9% 
minni árið 2015 en árið 2014. Niðurfærsla 
verðbréfaeignar hefur ekki verið svona lítil 
síðan árið 2006 en þá var verðbréfaeignin 
færð niður um fjóra ma. Árin 2007, 2008 
og 2009 skera sig úr en þá voru verðbréf 
færð niður um 91, 702 og 94 ma. 

Bróðurpartur kostnaðar vegna fjár-
mögnunar og fjárfestingastarfsemi er 
borinn af fyrirtækjum sem voru með 
meira en 100 milljónir í veltu. Hreinn 
kostnaður þessara fyrirtækja vegna vaxta 
og fjármálagerninga var 2.931 milljarður 
en hrein gjöld af fjármálastarfsemi fyrir-
tækja í landinu voru 2.726 ma. Það vekur 
athygli að fyrirtæki sem voru með meira 
en 10 ma í rekstrartekjur voru með 198 
ma í tekjur af fjármögnun og fjárfestinga-
starfsemi og þá vekur nokkra athygli að 
fyrirtæki sem voru ekki með neinar tekjur 
af rekstri voru með 179 ma í tekjur á fjár-
mögnunarhliðinni. Hér er um að ræða 
eignarhaldsfélög sem hafa endurmetið 
verðbréfasöfn í sinni eigu. 

Tekjur af eftirgjöf skulda
Undir eðlilegum kringumstæðum er litið 
á eftirgjöf skulda sem skattskyldar tekjur 
hjá félaginu sem nýtur eftirgjafarinnar. 
Eftir að aðstæður í þjóðfélaginu breyttust 
í kjölfar hrunsins var reglum um eftir-
gjöf skulda breytt. Sýnt var að fyrirtæki 
í góðum rekstri gátu hvorki staðið við 
skuldbindingar sínar gagnvart lánar-
drottnum né greitt skatta af eftirgjöfinni 
við þær aðstæður sem uppi voru í þjóð-
félaginu á þessum tíma. Reglunum var 
því breytt þannig að eftirgjöfin gekk fyrst 
til lækkunar á því tapi sem mátti flytja 
yfir til næsta árs, þá til þess að jafna yfir-
færanlegt tap fyrr ára og þá mátti fyrna 
eignir á móti eftirgjöf sem hafði verið færð 
fyrirtækinu til tekna. Loks mátti dreifa því 
sem eftir stóð á nokkur ár. Það var ljóst að 
oft var um það háar upphæðir að ræða 
að ef fullur skattur hefði verið greiddur 
af eftirgjöfinni hefði það riðið mörgum 
fyrirtækjum á slig. 

Árið 2015 færðu fyrirtæki sér 2.960 ma 
til tekna vegna eftirgjafar skulda. Árið 2014 
var þessi tala 57 ma og er því um gríðarlega 
hækkun að ræða. Árið 2010 voru tekjur af 

Félag sem greiðir arð ætti að vera minna virði 
eftir að hagnaður hefur verið greiddur út úr 
fyrirtækinu. Eignin ætti því að falla í verði um 
leið og arðurinn er greiddur út
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eftirgjöf skulda 99 ma, 314 ma árið 2011, 
137 ma árið 2012 og 55 ma árið 2013. Eins 
og gefur að skilja er mikil hækkun tekna af 
eftirgjöf skulda að mestu vegna uppgjörs 
þrotabúa bankanna en hér er um að ræða 
hátt í helming tekna fyrirtækja árið 2015.

Hagnaður skv. 
ársreikningi

Eftir að tekið hefur verið tillit til fjármuna-
tekna og fjármunagjalda stendur eftir 
hagnaður eða tap samkvæmt ársreikningi. 
Hagnaður samkvæmt ársreikningi er það 
sem kemur í hlut þeirra sem eiga fyrir-
tækið. Í venjulegu framleiðslufyrirtæki 
má ætla að hagnaðurinn stafi af megin-
starfsemi fyrirtækisins hvort sem það er í 
framleiðslu eða þjónustu en sú staða getur 
komið upp að tekjur af fjármálastarfsemi 
haldi starfseminni gangandi, þ.e. að fjár-
mögnunin standi undir rekstrinum.

Rekstur fyrirtækja er auðvitað ekki 
einhlítur og staða fyrirtækja getur verið 
mjög mismunandi eftir því hvar á vegi 
þau eru stödd, hvort að um nýsköpunar-
fyrirtæki eða rótgróin fyrirtæki er að 
ræða eða í hvaða atvinnugrein þau starfa. 
Staðreyndin er sú að það getur verið erfitt 
að koma fyrirtæki á legg og oft líða mörg 
ár áður en fyrirtæki fara að skila hagn-
aði og eigendum sínum arði. Flest eru 
andvana fædd og lognast útaf áður en 
langt um líður. Reyndar er ekki óalgengt 
að eigendur nýsköpunarfyrirtækja haldi 
fyrirtækjunum á floti árum saman með 
síauknum hlutafjárframlögum og reynir 
þá oft mjög á tiltrú fjárfestanna. Reynt 
er að vinna upp tapið með því að leggja 
enn meira undir. Stundum missa menn 
móðinn og afskrifa verkefnið, gefast upp 
og leggja árar í bát. 

Árið 2015 var hagnaður samkvæmt 
ársreikningi fyrirtækja 6.444 ma króna 
sem var 5.445 mö meiri hagnaður en árið 
2014. Aldrei áður hefur verið jafnmikill 
hagnaður af rekstri fyrirtækja. Árin 2005, 
2006 og 2007 var hagnaður fyrirtækja 
nokkru lægri en hann var árið 2014 eða 
1.423, 1.618 og 1.548 ma. Þá var hagn-
aður samkvæmt ársreikningi 1.135 ma 
árið 2011 og 2.260 ma árið 2012. Mik-
ill hagnaður á undanförnum árum er 
ekki afrakstur hagræðingar í rekstri eða 
aukinnar eftirspurnar eftir íslenskum 
vörum og þjónustu heldur á hann fyrst 
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Þegar tekið hefur verið tillit til fjármagnstekna og -gjalda stendur eftir hagnaður eins og hann 
kemur fyrir í ársreikningi fyrirtækisins. Íslensk fyrirtæki högnuðust um 6.444 milljarða árið 
2015. Árið 2014 var hagnaður fyrirtækja 999 milljarðar þannig að hann rúmlega sexfaldaðist 
á milli ára. Stór hluti þessa mikla hagnaðar er vegna skattalegra leiðréttinga og eftirgjafar 
skulda nokkurra fyrirtækja og hefur því lítið með framleiðslu að gera. Hagnaður fyrirtækja 
hefur aldrei verið meiri en hann var 1.618 milljarðar árið 2006 og 1.548 milljarðar árið 2007.

Á árunum 2008 til 2010 töpuðu íslensk fyrirtæki 19.528 milljörðum sem er margföld lands-
framleiðsla. Frá árinu 2008 hefur tapið minnkað ár frá ári. Það var 724 milljarðar árið 2011, 
323 milljarðar árið 2012, 311 milljarðar árið 2016, 197 milljarðar árið 2014 og 163 milljarðar 
árið 2015. Þegar um áhætturekstur er að ræða er viðbúið að tap sé af rekstrinum. Það segir 
ákveðna sögu um efnahagslífið að tap fyrirtækja var minna árið 2015 en árið 2006 en þá 
töpuðu fyrirtæki 263 milljörðum.

Ef fyrirtæki eru flokkuð eftir rekstrartekjum sést að stórfyrirtæki skapa bróðurpart hagnaðarins 
í landinu. 69 þeirra 34.506 félaga sem sem skilað höfðu ársreikningi í febrúar voru með 2.290 
milljarða í hagnað, eða 35,6% hagnaðar félaga í landinu og þau 487 fyrirtæki, eða 1,4% fyrir-
tækja, sem voru með meira en milljarð í rekstrartekjur voru samanlagt með 69,7% hagnaðar 
skv. ársreikningi.

Milljarðar

Milljarðar

Milljarðar

Hagnaður samkvæmt ársreikningi

Tap samkvæmt ársreikningi

Hagnaður og tap skv. ársreikningi
eftir rekstrartekjum 2014



46    TÍUND

og fremst rætur að rekja til eftirmála og 
uppgjörs hrunsins. Skuldir hafa verið 
felldar niður og tekjufærðar í reikningum 
fyrirtækja. Tíu fyrirtæki voru þannig með 
5.757 ma í hagnað samkvæmt ársreikn-
ingi en stóran hluta þessa hagnaðar má 
rekja til þrotabúa gömlu bankanna. 

Fyrirtæki töpuðu rúmum 163 mö 
samkvæmt ársreikningi ársins 2015. 
Tapið var 34 mö eða 17,1% minna en 
árið 2014. Það er minnsta tap af rekstri 
fyrirtækja í landinu síðan árið 2005 
en það ár töpuðu fyrirtækin 103 mö. 
Mest var tapið árið 2008 en þá töpuðu 

fyrirtæki 13.990 mö. Síðan þá hefur 
tap fyrirtækja minnkað ár frá ári. Það 
var 3.927 ma árið 2009, 1.611 ma árið 
2010, 724 ma árið 2011 og 323 ma árið 
2012. Það minnkaði um 12 ma árið 2013 
og 114 ma árið 2014 og stóð þá í 197 
mö. Tapið er ekki jafn bundið við jafn 
fá fyrirtæki og hagnaðurinn en þau 10 
fyrirtæki sem töpuðu mestu árið 2015 
töpuðu samanlagt rúmum 53 mö. 

Það er athyglisvert að bróðurpartur 
tapsins er hjá þeim þriðjungi fyrirtækja 
sem voru með minna en 100 milljónir 
í rekstrartekjur 90,3% fyrirtækja voru 
með 75,8% tapsins. Þar af voru 44,9% 
tapsins hjá þeim 29,8% fyrirtækja sem 
voru ekki með neinar rekstrartekjur. Þessi 
fyrirtæki voru hins vegar aðeins með 
5,7% hagnaðar skv. ársreikningi. Þau 
1,4% fyrirtækja sem voru með meira en 
milljarð í rekstrartekjur voru hins vegar 
með 8,1% tapsins en 69,7% hagnaðarins. 
Fyrirtæki sem voru með 100 milljónir til 
milljarð í tekjur voru með 16,1% tapsins 
og 24,5% hagnaðarins. Um 8,3% fyrir-
tækja fylla þennan flokk. 

Skattalegar leiðréttingar
Ýmislegt er fært með öðrum hætti í 
reikningsskilum en í skattskilum. Sem dæmi 
má nefna að söluhagnaður og fyrningar eru 
leiðrétt með tilliti til skattalaga. Eftirgjöf 
skulda sem talin er til tekna hjá fyrirtækinu 
er einnig skattlögð með ákveðnum hætti. 

Öll skattskyld fyrirtæki eiga að skila skatt-
framtali óháð því hvort að um dóttur- eða 
hlutdeildarfélög er að ræða. Hagnaður 
dótturfélags er því bæði talinn fram hjá 
dótturfélaginu og móðurfélaginu. Stundum 
er móðurfélagið dótturfélag annars félags 
sem er dótturfélag enn annars félags. Sami 
hagnaðurinn er því stundum talinn fram 
hjá mörgum félögum. Í skattskilum er þetta 
leiðrétt til að skattur sé aðeins greiddur einu 
sinni af sama hagnaðinum.

Samkvæmt ársreikningi var skatt-
skyldur hagnaður fyrirtækja 2015 um 
6.444 ma en þegar tekið hafði verið tillit 

til skattalegra leiðréttinga var stofninn 
5.464 ma. Stofninn hafði því verið 
lækkaður um 980 ma eða 15,2%. Leið-
réttur skattstofn var því 4.985 mö eða 
ríflega 10 sinnum hærri en hann var árið 
2014. Í fyrra var hagnaður samkvæmt 
ársreikningi 999 ma en eftir skattalegar 
leiðréttingar stóðu eftir 480 ma. Stofninn 
var þá lækkaður um 52% vegna leiðrétt-
inga. Árið 2015 hækkaði skattstofn eftir 
leiðréttingar því hátt í helmingi meira en 
skattstofn fyrir leiðréttingar.

Hreinar tekjur og  
yfirfæranlegt tap
Eftir að hagnaður samkvæmt ársreikningi 
hefur verið leiðréttur með tilliti til 
skattalaga stendur eftir skattstofn fyrir 
yfirfæranlegt tap. Félög sem hafa verið 
rekin með tapi geta lækkað skattstofninn 
um um tap sem hefur myndast hjá félag-
inu síðastliðin 10 ár. Skattar sem hafa 
verið greiddir af hagnaði fást hins vegar 
ekki endurgreiddir til að standa straum af 
taprekstri og því getur skipt máli til lengri 
tíma litið hvenær fyrirtæki eru rekin með 
hagnaði og hvenær með tapi. Yfirfæran-
legt tap getur verið verðmætt og því gilda 
ákveðnar reglur um það hvernig farið er 
með það við yfirtöku eða samruna félaga. 

Eftir að félög höfðu nýtt yfirfæran-
legt tap til að lækka skattstofn stóðu 
eftir hreinar tekjur eða yfirfæranlegt 
tap sem flyst yfir til næsta árs. Sem fyrr 

segir högnuðust fyrirtæki í landinu um 
6.444 ma. Tekjuskattur var hins vegar 
aðeins greiddur af 310 mö eða 4,8% 
hagnaðarins en þetta eru hreinar tekjur 
sem mynda skattstofn fyrirtækja. Það er 
því ljóst að stór hluti hagnaðar ársins 
gekk upp í tap fyrri ára. Á undanförnum 
tveimur árum hefur um þriðjungur 
hagnaðar verið skattlagður. 

Sem fyrr segir má flytja tap ársins 
yfir til næsta árs og gengur það þá til að 
lækka skattstofn þess árs. Almenna reglan 
er sú að kostnaður er gjaldfærður á móti 
tekjunum sem hann skapar á þeim tíma 
sem tekjurnar verða til og því eru afskriftir 
gjaldfærðar á þeim tíma sem vélar og 
tæki eru að skapa tekjur fyrir fyrirtækið. 
Á sama hátt má líta svo á að taprekstur 
fyrirtækja sem eru í rekstri sé til kominn 
vegna útgjalda sem munu skapa tekjur í 
framtíðinni. Því sé eðlilegt að hægt sé að 
draga tapið frá tekjum í framtíðinni.

Yfirfæranlegt tap félaga var 2.570 ma 
árið 2015 eða 5.200 mö lægra en árið 
áður. Yfirfæranlegt tap hefur því minnkað 
um 66,9% á milli ára. 

Yfir færanlegt tap félaga jókst mjög 
mikið upp úr aldamótum, samfara ört 
vaxandi alþjóðlegri fjárfestingar starfsemi 
í landinu, en steininn tók úr þegar fjár-
málakerfið hrundi árið 2008. Þá stóð 
yfirfæranlegt tap í tæpum 9.000 mö. 
Tapið jókst til ársins 2011 en þá var það 
orðið rúmar 9,6 billjónir. Síðan hefur það 
minnkað mikið eftir að þrotabú fallinna 
fjármálastofnana og annarra fyrirtækja 
hafa verið gerð upp og þeim verið slitið. 
Óhætt er að fullyrða að yfirfæranlegt 
tap fyrirtækja sé þó enn mjög hátt hvort 
heldur er miðað við árin fyrir hrun eða 
framleiðslu í landinu.

Yfirfæranlegt tap og skattalegar leið-
réttingar gera það að verkum að talsverður 
munur er á því hvernig rekstrartekjur, 
hagnaður og skattstofninn dreifast. Það 
er til að mynda athyglisvert að um 10% 
skattstofnsins voru hjá félögum sem voru 
ekki með neinar rekstrartekjur. Þessi félög 
hafa þá haft tekjur af einhvers konar fjár-
málaumsvifum eða fjármálagerningum. 
Þau voru með 32 ma í hreinar tekjur en 
yfirfæranlegt tap þessara félaga var um 
1.046 ma en það var um 40,7% taps fé-
laga. Um 12,3% af hagnaði þessara félaga 
var skattlagður.

Félög sem voru með minna en 10 
milljónir í rekstrartekjur voru með sjö 
ma í skattskyldar tekjur sem þýðir að 
2,3% skattstofnsins voru hjá 32,3% fé-
laganna. Um 22,4% hagnaðar þessara 
félaga var skattlagður. Það er reyndar 

Félög sem voru með minna en 10 milljónir í 
rekstrartekjur voru með sjö ma í skattskyldar 
tekjur sem þýðir að 2,3% skattstofnsins var 
hjá 32,3% félaganna
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merkilegt að félög sem voru með engar 
rekstrartekjur voru með 4% hagnaðar 
skv. ársreikningi á sama tíma og félög 
sem voru með minna en 10 milljónir í 
rekstrartekjur voru með 0,5% hagnaðar 
fyrirtækja, en 2,3% skattstofnsins var 
hjá þessum fyrirtækjum. Að sama skapi 
er merkilegt að fyrirtæki sem voru með 
10 til 100 milljónir í rekstrartekjur voru 
samanlagt með hreinar tekjur upp á 37 
ma, en það voru 12% heildarstofnsins. 
Þau voru hins vegar ekki með nema 
1,3% hagnaðar fyrirtækja í landinu. 
Um 45,7% hagnaðar fyrirtækja á þessu 
veltubili var skattlagður. Um 28,1% fyrir-
tækja var með rekstrartekjur á þessu bili 
en 19,9% af yfirfæranlegu tapi félaga var 
hjá þessum hópi fyrirtækja. 

Tveir þriðju hlutar skattstofnsins voru 
hjá félögum sem voru með meira en 100 
milljónir í rekstrartekjur en aðeins um 
9,7% félaga voru með tekjur yfir þessum 
mörkum. Þar af voru um 23,5% hjá fé-
lögum með 100 milljónir til milljarð í 
tekjur, 20,1% hjá félögum með einn til 
10 ma í tekjur og 32% hjá þeim 69 fyrir-
tækjum sem voru með meira en 10 ma 
í tekjur. Þessi félög voru með 35,7% af 
yfirfæranlegu tapi félaga en þar af voru 
16,7% hjá félögum sem voru með 100 
milljónir til milljarð í tekjur, 14,5% hjá 
fyrirtækjum sem voru með einn til 10 
ma í tekjur og 4,5% hjá félögum með 
meira en 10 ma í tekjur. Að meðaltali 
greiddu félög með meira en 100 milljónir 
í tekjur skatt af 3,9% hagnaðar en lægst 
var hlutfallið hjá félögum sem voru með 
einn til 10 ma í tekjur en aðeins um 2,8% 
hagnaðar þeirra félaga var skattlagður. 

 

Eignir, skuldir  
og eigið fé

Markmið rekstrar er að skapa verðmæti 
fyrir eigendur. Það er vissulega ekki einhlítt 
hvað teljast verðmæti í hugum manna. 
Sagt er að sumt verði ekki metið til fjár. 
Margir setja á stofn fyrirtæki eða bindast 
samtökum um að vinna að ákveðnum 
málum og þá er stundum undir hælinn 
lagt hvort peningalegur mælikvarði sé 
lagður á afraksturinn. Það er því misjafnt 
hverju menn kosta til og hvernig þeir telja 
tíma sínum best varið. Eignarrétturinn 
felur í sér rétt til að eiga, njóta og ráðstafa 
að vild skilgreindri eign og eftir því sem 

fleiri eignir eru skilgreindar eru fleiri svið 
lífsins háð eignarrétti. Eignir fyrirtækja 
eru eignir einstaklinganna sem eiga fyrir-
tækin. Verksmiðjur, vélar og tæki veita 
fæstum yndi einar og sér enda vilja þeir 
sem eiga fyrirtæki alla jafna að eignirnar 
skili þeim tekjum. 

Eignir 
Efnahagur fyrirtækja er nú aftur tekinn 
að vænkast eftir að hafa dregist saman á 
undanförnum árum. Árið 2007 áttu fyrir-
tæki eignir sem voru metnar á 35.768 ma. 
Efnahagsreikningur fyrirtækjanna dróst 
síðan saman þegar eignir féllu í verði 

eða töpuðust í kjölfar hrunsins. Hann 
var kominn niður í 16.181 milljarð árið 
2013 og hefur því vaxið á síðustu tveimur 
árum um 2.249 ma eða 13,9%. Enn vantar 
17.338 ma eða 94,1% upp á að efnahagur 
fyrirtækjanna nái fyrri hæðum og ef til vill 
er ekki útlit fyrir að svo verði í bráð. 

Eignir í skattframtali eru bókfærðar 
eignir. Bókfært verð á að vera rétt verð 
en reynslan sýnir að þegar til kastanna 
kemur getur raunverulegt virði eigna 
verið allt annað en það sem fært er í 
bókhaldi. Oft er erfitt að selja sérhæfð 
framleiðslutæki, verksmiðjur og þess 
háttar geta því verið einskis virði. Þá getur 
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Aðeins lítill hluti hagnaðar fyrirtækja er skattlagður. Hreinar tekjur eru skattstofn fyrirtækja eða 
það sem stendur eftir eftir að tekjur samkvæmt ársreikningi hafa verið leiðréttar með tilliti til 
skattalaga. Árið 2015 voru hreinar tekjur eða tekjuskattsstofn fyrirtækja 310 milljarðar. Hann 
var fjórum milljörðum hærri en árið 2006 og hefur því aldrei verið jafn hár. Þrátt fyrir að tekju-
skattsstofn hafi lækkað mikið árið 2008 þá var hann engu að síður mjög hár þegar miðað er 
við árin í aðdraganda góðærisins 2003 til 2007.

Fyrirtæki sem rekin eru með tapi eða eiga það mikið tap að það verður ekki jafnað á árinu 
mega flytja tapið yfir til næsta árs. Yfirfæranlegt tap fyrirtækja jókst mikið í aðdraganda 
hrunsins þegar alþjóðleg fjárfestingarfélög fóru að ryðja sér til rúms hér á landi. Þessi 
félög sýsluðu mörg hver með mun meiri fjármuni en áður hafði þekkst hér á landi. Alger 
straumhvörf urðu þegar fjármálakerfi landsins féll og miklar eignir töpuðust á sama tíma 
og skuldirnar hækkuðu. Tapið náði hámarki árið 2011 og stóð þá í 9.604 milljörðum. Síðan 
hefur það minnkað ár frá ári þegar ræst hefur úr eða fyrirtæki verið gerð upp og hætt að 
skila framtali. Eins og gefur að skilja var bróðurpartur tapsins bundinn við fáein fyrirtæki. 
Tapið minnkaði um 5.200 milljarða á milli áranna 2014 og 2015.

Milljarðar

Milljarðar

Hreinar tekjur

Yfirfæranlegt tap
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Töflurnar sýna upphæðir sem framteljendur, endurskoðendur eða bókarar höfðu skráð á skattframtöl þeirra lögaðila sem höfðu skilað rafrænu skattframtali í lok febrúar sl. og miðast þær við stöðu framtalsgagna á þeim tíma.

REKSTRARÁR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Breyting 2014-2015
Fjöldi skattframtala 28.206 28.656 29.762 30.287 30.881 31.641 32.523 33.668 34.390 722 2,1%

Rekstrartekjur
Virðisaukaskattsskyld velta 2.367 2.059 1.754 1.796 1.820 1.997 2.028 2.141 2.275 134 6,3%
Velta undanþegin virðisaukaskatti 899 1.142 1.168 1.304 1.320 1.310 1.294 1.291 1.361 70 5,4%
Starfsemi undanþegin virðisaukaskatti 1.283 1.409 842 807 590 603 552 503 731 229 45,5%
Söluhagnaður 94 39 30 23 28 25 29 41 43 2 4,2%
Aðrar tekjur 198 109 254 109 216 94 148 175 190 16 9,0%
Leiðréttingar rekstrartekna m.t.t. árs 108 87 164 157 76 371 39 162 1.741 1.903 1171,2%
Rekstrartekjur samtals 4.733 4.671 3.884 3.882 3.897 4.401 4.012 3.988 6.342 2.353 59,0%

Rekstrargjöld
Hráefniskaup 957 1.461 768 449 465 479 426 366 393 27 7,5%
Vörukaup 1.110 1.003 874 924 985 1.131 1.135 1.207 1.256 50 4,1%
Afskrifaðar viðskiptakröfur 35 3.725 1.592 248 73 114 104 21 54 33 160,4%
Annar kostnaður 1.250 1.288 814 876 1.059 892 1.087 1.190 1.329 139 11,7%
Laun og launatengdur kostnaður 823 722 595 624 655 693 712 756 817 60 8,0%
Sölutap 4 827 14 13 7 7 11 3 2 1 20,0%
Fyrningar 139 212 407 151 160 149 157 163 179 17 10,3%
Önnur rekstrargjöld og leiðréttingar 136 1.437 116 448 129 125 76 262 210 52 20,0%
Rekstrargjöld samtals 4.180 10.676 5.180 3.733 3.534 3.341 3.557 3.443 3.822 379 11,0%

Hagnaður af rekstri 783 539 686 651 620 1.218 671 669 2.626 1.957 292,6%
Tap af rekstri 230 6.544 1.982 502 257 158 216 124 107 17 13,9%
Rekstrartekjur mínus rekstrargjöld 553 -6.004 -1.296 149 363 1.060 455 545 2.520 1.974 362,1%

Fjármunatekjur og gjöld
Vaxtatekjur/gjöld 299 717 562 393 286 62 158 122 96 27 21,8%
Gengishagnaður/tap 30 2.240 206 249 67 77 196 79 31 110 138,8%
Arður af hlutabréfum 123 69 16 43 63 45 97 45 134 89 199,1%
Hlutdeild í afkomu dóttur og hlutdeildarfélaga 185 2.061 1.191 340 83 312 233 233 290 58 24,7%
Söluhagnaður af hlutabréfum 274 71 46 50 105 326 48 48 794 747 1568,0%
Sölutap af hlutabréfum 31 825 102 34 48 4 4 7 2 5 71,2%
Tekjur/ gjöld af fjármálagerningum 79 1.088 492 20 4 16 14 32 91 59 185,5%
Tekjur af eftirgjöf skulda 0 0 0 99 314 137 55 57 2.960 2.903 5117,4%
Tekjur af eftirgjöf skulda skilmálabr. 0 0 0 0 0 21 15 8 4 3 43,4%
Niðurfærsla verðbréfaeignar 91 702 94 51 74 35 34 9 7 2 22,9%
Aðrar fjármunatekjur/gjöld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samtals 111 -7.493 -2.173 -894 94 955 68 362 4.139 3.776 1041,7%

Óreglulegar tekjur/gjöld 61 151 492 26 39 17 16 23 243 267 1134,7%
Aðrar tekjur og gjöld 76 109 36 117 85 96 89 129 134 5 4,3%

Hagnaður skv. ársreikningi 1.548 450 915 776 1.135 2.260 762 999 6.444 5.445 544,9%
Tap skv. ársreikningi 900 13.990 3.927 1.611 724 323 311 197 163 34 17,1%
Samtals 648 -13.540 -3.013 -835 411 1.937 451 802 6.281 5.478 682,7%

Skattalegar leiðréttingar 852 5.547 1.678 715 903 1.119 164 547 987 440 80,4%

Hagnaður fyrir yfirfæranlegt tap 405 255 497 823 659 1.035 598 480 5.464 4.985 1039,2%
Tap fyrir yfirfæranlegt tap 609 8.248 1.832 943 1.150 218 311 224 170 54 24,1%
Hagnaður/Tap fyrir yfirfæranlegt tap -204 -7.993 -1.335 -120 -491 817 287 256 5.294 5.039 1970,8%

Hreinar tekjur 269 162 195 214 205 223 265 295 310 15 5,1%
Yfirfæranlegt tap til næsta árs 1.076 8.915 9.587 9.447 9.604 8.464 7.848 7.771 2.570 5.200 66,9%

Skattframtöl rekstraraðila 2008 til 2016 - Rekstur    Upphæðir í milljörðum kr. á verðlagi ársins 2015



TÍUND    49

EIGNIR Í ÁRSLOK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Breyting 2014-2015
Fjöldi skattframtala 28.206 28.656 29.762 30.287 30.881 31.641 32.523 33.668 34.390 722 2,1%

Rekstrareignir
Handbært fé 2.207 1.830 1.811 2.216 1.770 1.971 2.191 2.043 1.698 344 16,9%
Varanlegir rekstrarfjármunir 2.978 3.417 3.765 3.347 2.890 2.893 2.757 2.915 3.164 249 8,6%
Birgðir 408 385 294 268 279 294 291 309 327 17 5,6%
Viðskiptakröfur 688 649 555 639 475 454 436 454 426 28 6,2%
Aðrar skammtímakröfur 613 826 328 465 163 152 137 143 131 12 8,5%
Inneign virðisaukaskatts 16 15 13 16 14 14 13 12 14 1 12,3%
Óefnislegar eignir 752 707 644 570 558 637 476 502 439 63 12,6%
Aðrar eignir 712 2.408 2.035 551 691 358 287 301 240 61 20,3%
Samtals 8.374 10.237 9.444 8.071 6.840 6.772 6.587 6.679 6.438 -241 -3,6%

Fjármunaeignir
Verðbréf 2.062 878 1.046 702 833 973 864 745 672 73 9,8%
Eignarhlutur innlend félög 8.354 4.344 2.752 2.672 2.533 2.695 2.737 3.227 5.180 1.953 60,5%
Eignarhlutur erlend félög 3.118 2.952 2.919 2.342 2.171 1.590 1.312 1.139 1.490 351 30,8%
Hlutdeild í eigin fé tengdra aðila 4 220 212 191 193 188 173 186 190 4 2,4%
Kröfur á tengda aðila 4.010 4.125 2.890 2.028 1.412 1.338 1.240 1.535 1.694 159 10,3%
Aðrar kröfur 9.847 9.333 7.103 5.320 4.526 3.867 3.270 3.048 2.765 283 9,3%
Samtals 27.394 21.851 16.921 13.254 11.668 10.650 9.595 9.880 11.992 2.112 21,4%

Eignir samtals 35.768 32.089 26.366 21.326 18.507 17.423 16.181 16.559 18.430 1.871 11,3%

Rekstrarskuldir
Viðskiptaskuldir 547 547 685 894 596 609 584 616 640 24 3,9%
Fyrirfram innheimtar tekjur 54 47 37 29 35 44 48 54 57 3 5,8%
Ógreiddur virðisaukaskattur 26 24 21 23 22 21 22 23 25 1 5,8%
Tekjuskattsskuldbinding 240 20 22 55 40 60 58 117 125 8 6,9%
Eftirlaunaskuldbindingar 20 14 12 10 10 10 10 9 10 1 5,3%
Samtals 887 651 778 1.011 705 745 722 820 857 37 4,5%

Skuldir vegna fjármögnunar
Erlendar skammtímaskuldir 1.665 385 345 294 44 33 24 34 19 15 45,0%
Aðrar skammtímaskuldir 2.507 4.477 4.415 7.026 5.773 4.926 4.686 4.578 2.612 1.966 43,0%
Skuldir við tengda aðila 2.535 2.641 3.219 3.415 3.019 3.244 2.941 3.076 2.512 564 18,3%
Erlendar langtímaskuldir 4.125 8.778 7.712 5.836 4.526 3.227 3.287 2.789 629 2.161 77,5%
Aðrar langtímaskuldir 12.091 14.428 12.158 7.432 7.561 6.661 5.690 5.576 3.874 1.703 30,5%
Næsta árs afborgun langtímalána 598 827 960 711 491 367 291 205 237 32 15,8%
Samtals 23.521 31.536 28.810 24.715 21.414 18.458 16.919 16.258 9.881 -6.377 -39,2%

Skuldir samtals 24.408 32.187 29.587 25.725 22.117 19.202 17.658 17.077 10.739 -6.338 -37,1%

Eigið fé
Hlutafé/stofnfé 3.674 5.244 4.278 2.857 2.852 2.594 2.304 2.317 3.392 1.075 46,4%
Lögbundinn varasjóður 3.201 3.602 3.321 3.130 2.856 1.794 1.756 1.754 2.339 586 33,4%
Annað eigið fé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samtala eiginfjárliða 6.875 8.846 7.599 5.987 5.708 4.387 4.059 4.071 5.732 1.661 40,8%

Annað eigið fé í upphafi árs 4.251 3.239 -8.877 -10.107 -9.765 -8.833 -5.745 -5.436 -4.386 1.050 -19,3%
Hagnaður/tap 635 12.942 3.078 835 440 1.936 441 802 6.281 5.478 682,9%
Reiknað endurgjald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,4%
Úttekt úr rekstri 179 67 450 182 20 8 9 9 10 1 11,5%
Framlög til rekstrar 1 2 8 9 2 1 3 1 1 0 53,3%
Úthlutaður arður 253 192 76 75 95 109 186 219 297 78 35,8%
Aðrar breyingar á eigin fé 28 1.629 331 804 146 847 52 271 370 99 36,5%
Annað eigið fé í lok árs 4.482 -8.332 -12.144 -10.385 -9.291 -6.166 -5.548 -4.589 1.959 6.548 -142,7%

Eigið fé jákvætt 11.709 9.775 7.147 5.264 5.178 5.573 5.315 5.910 8.919 3.009 50,9%
Eigið fé neikvætt 348 9.874 10.368 9.664 8.787 7.352 6.792 6.428 1.228 5.200 80,9%
Eigið fé samtals 11.357 514 -4.544 -4.398 -3.583 -1.778 -1.489 -518 7.691 8.209 -1584,0%

Skattframtöl rekstraraðila 2008 til 2016 - Efnahagur   Upphæðir í milljörðum kr. á verðlagi ársins 2015
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virði verðbréfa í eigu fyrirtækja sveiflast 
eftir duttlungum markaðarins á hverjum 
tíma. Þessu skylt er svo verð og verðmat 
sérleyfa og rannsóknar- og þróunarkostn-
aðar sem er eignfærður í fyrirtækjum en 
oftar en ekki er ómögulegt að meta slíkar 
eignir rétt. Þær geta ýmist verið minna en 
einskis virði eða gríðarlega mikils virði. 
Margir hafa iðrast þess að selja hluti í 
þróunarfyrirtækjum sem þóttu standa 
tæpt en hafa e.t.v. staðið á þröskuldi nýrra 
uppgötvana og síðar sett mark sitt á sam-
tímann og malað gull fyrir eigendur. 

Fyrirtæki áttu 18.430 ma í ýmsum 
eignum árið 2015, sem var 1.871 
milljarði eða 11,3% meira en árið 

2014. Til samanburðar má geta þess að 
heildareignir einstaklinga samkvæmt 
skattframtölum ársins 2016 voru 4.500 
ma og höfðu þá aukist um 321 milljarð 
eða 7,6% frá árinu áður.

Bróðurpart eignaaukningarinnar árið 
2015 má rekja til mikillar aukningar 
á eignarhlutum í innlendum dóttur-
félögum. Þessi liður í framtalinu hækkaði 
úr 2.859 mö í 4.737 ma eða um 65,7%. 
Árið 2014 vóg eignarhlutur í innlendum 
félögum um 17,3% heildareigna en árið 
2015 var hann kominn í 25,7%. Með 
hliðsjón af vexti heildareigna jókst þessi 
liður um 48,9% á milli ára. Þá jókst eignar-
hlutur í erlendum dótturfélögum einnig 

umtalsvert en hann var 988 ma árið 2014 
en jókst um 310 ma eða 31,3% á milli ára 
og stóð í 1.297 mö árið 2015. 

Eins og gefur að skilja jukust ekki allar 
eignir rekstraraðila. Þeir áttu 283 mö 
minna í öðrum kröfum og 344 mö minna 
í handbæru fé árið 2015 en árið áður. Þá 
minnkuðu óefnislegar eignir um 63 ma 
og stóðu í 439 mö árið 2015. 

Rekstrarfjármunir 
Í hefðbundnum rekstri skapa rekstrarfjár-
munir, mannvirki og lóðir, vélar og tæki, 
vöru eða þjónustu sem skilar tekjum fyrir 
fyrirtækið fyrir tilverknað starfsmanna. 
Þrátt fyrir að fjárfesting í vélum og tækjum 
kalli á fjárútlát þá skapar fjárfesting í 
rekstrarfjármunum verðmæti fyrir fyrir-
tækin til lengri tíma litið. Á tækniöld 
skapar sérhæft starfsfólk verðmæti með 
hjálp háþróaðra framleiðslutækja. Fjár-
mögnun fyrirtækja verður til þess að 
fyrirtækin framleiða eitthvað sem selt er 
á markaði þeim sem telja það fullnægja 
einhverri þörf og hafi því eitthvert virði. 
Það er hins vegar athyglisvert að þessi 
framleiðslutæki vega ekki í ýkja þungt í 
skattframtölum rekstraraðila. 

Fyrirtækin áttu mannvirki og lóðir sem 
voru metin á 2.120 ma sem var 168 mö 
meira en árið 2014, hækkuðu um 168 
ma eða 8,6%. Þá stóðu aðrir varanlegir 
rekstrar fjármunir í 1.044 mö. Þeir hækk-
uðu um 82 ma á milli ára, eða 8,5%. Um 
17,2% heildareigna rekstraraðila voru 
varanlegir rekstrarfjármunir en 82,8% 
voru einhverjar aðrar eignir. Þetta hlutfall 
hefur reyndar hækkað nokkuð á undan-
förnum árum en það var 15,6% árið 2011. 
Það er athyglisvert að varanlegir rekstrar-
fjármunir hafa aukist á síðustu tveimur 
árum eftir að hafa minnkað ár frá ári allt 
frá árinu 2008. Það lítur því út fyrir að 
fyrirtæki séu aftur farin að fjárfesta og 
endurnýja tæki og að ný fyrirtæki hafi 
verið sett á laggirnar í staðinn fyrir þau 
sem lögðu upp laupana á sínum tíma. 

Fyrirtækin áttu 120 ma í hráefnis-
birgðum, vinnsluferli og fullunnum 
vörum. Þá voru aðrar vörubirgðir metnar 
á 207 ma. Birgðir á mismunandi stigum 
framleiðslu voru um 17 mö verðmætari 
árið 2015 en árið áður. Sérstaklega er 
áhugavert að sjá að vörur og verk í vinnslu 
jukust um sex ma eða 16,7% á milli ára. 
Útistandandi viðskiptakröfur minnkuðu 
hins vegar um 28 ma eða 6,1%. Það er 
áhugavert að sjá að viðskiptakröfur voru 
329 mö lægri árið 2015 en árið 2006 en 
þá stóðu þær í 755 mö. Þá er einnig at-
hyglisvert að aðrar skammtímakröfur og 
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Upp úr aldamótunum hófu fjármálastofnanir að hasla sér völl á alþjóðlegum vettvangi og í kjöl-
farið jukust eignir fyrirtækja mjög hratt. Það blés byrlega fyrir atvinnulífinu, lánsfé til fjárfestinga 
var auðsótt og fyrirtækin uxu og döfnuðu um nokkurt skeið, eða þangað til sló í bakseglin sem 
setti efnahagslíf landsins á hliðina, eins og frægt er orðið. Frá árinu 2007 til 2013 minnkaði 
efnahagsreikningur fyrirtækja í landinu úr 35.768 milljörðum í 16.181 milljarð eða um 19.587 
milljarða sem er 54,8%. Síðan þá hafa eignir aftur aukist um 2.249 milljarða.

Eignaaukninguna upp úr aldamótum má að miklu leyti rekja til greiðs aðgangs að lánsfé. Á 
sama tíma og eignir jukust og markaðir hækkuðu jukust skuldirnar sem aldrei fyrr. Frá árinu 
2008 hafa eignir og skuldir minnkað, eignirnar um 13.659 milljarða og skuldirnar um 21.448 
milljarða. Fyrirtæki skulduðu 10.739 milljarða árið 2015 sem var 6.338 milljörðum minna en 
árið áður.
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fyrirfram greiddur kostnaður voru 131 ma 
árið 2015, 12 mö lægri en árið áður en þær 
voru 826 ma árið 2008.  

Athygli vekur að ýmsar eignir sem eru 
ýmist tengdar rekstrinum eða fjármögn-
uninni svo sem verðbréf og handbært fé 
lækkuðu umtalsvert á milli áranna 2014 
og 2015. Handbært fé lækkaði um 344 ma 
eða 16,9% en verðbréfaeign minnkaði um 
73 ma. Fyrirtækin áttu 1.698 ma í hand-
bæru fé árið 2015 og 672 ma í verðbréfum. 
Hluti þessarar eignar snýr vafalaust að 
rekstrinum og hluti að fjármögnuninni.

 
Fjármunaeign
Fyrirtæki þurfa að eiga handbært fé og 
aðrar fjármunaeignir til að geta staðið í 
skilum og greitt daglegan rekstur. Á móti 
fjármunaeignum standa svo fjármuna-
skuldir. Munur á hreinum rekstrareignum 
og hreinum fjármunaeignum er eigið 
fé. Fyrirtæki áttu ýmsar fjármunaeignir 
sem metnar voru á 11.992 ma árið 2015. 
Rúmur helmingur þessara eigna var 
eignarhlutir í innlendum og erlendum 
félögum eða 6.671 milljarður. Árið 2015 
voru fjármunaeignir um 58,1% af því sem 
þær voru árið 2007. 

Eftir að bankarnir voru einkavæddir 
tútnaði efnahagsreikningur út. Eignir 
fyrirtækja fóru úr 6.699 mö árið 2002 í 
35.768 ma árið 2007. Frá hruni hefur 
hann síðan skroppið saman aftur en af 
þeim 18.430 mö sem fyrirtæki töldu til 
eigna voru 11.992 ma ýmsar fjármuna-
eignir, verðbréf, eignarhlutir og kröfur. 
Árið 1997 voru þessar eignir um 20,9% 
af heildareignum fyrirtækja. Vægi þeirra 
jókst fram til ársins 2007 en þá voru 
þær orðnar um 76,6% eigna fyrirtækja. 
Árin 2013 og 2014 töldust þær tæplega 
60% af heildareignum en árið 2015 jókst 
vægi þeirra nokkuð aftur en þá voru fjár-
munaeignir um 65,1% af heildareignum 
fyrirtækja.

Skuldir
Sem fyrr segir eru eignir fyrirtækja fjár-
magnaðar með framlagi eigenda og 
skuldum við lánardrottna. Ef reksturinn 
skilar hagnaði og eitthvað er eftir þegar 
búið er að greiða vexti og skatta geta 
eigendur ýmist greitt út hagnaðinn 
eða nýtt hann í rekstrinum. Ef fyrir-
tæki er í vexti og stendur frammi fyrir 
arðvænlegum verkefnum sem krefjast 
aukinnar fjárfestingar er hagnaðurinn 
endurfjárfestur í þeim verkefnum en 
annars er hann greiddur út þannig að hlut-
hafar geti sjálfir ráðstafað fénu. Það er því 
enginn eðlismunur á fjárfestingum fyrir-

tækja og sparnaði einstaklinga enda eru 
fjárfestingar fyrirtækja án efa helsta form 
sparnaðar í hverju þróuðu samfélagi. Ein-
staklingar fjárfesta og leggja fyrir og bankar 
og fjármálastofnanir lána fyrirtækjum fé 
til fjárfestinga í arðbærum verkefnum sem 
skapa störf og verðmæti fyrir fjárfesta, 
banka og samfélagið allt. Bankar og fjár-
málastofnanir gegna því lykilhlutverki við 
að miðla sparnaði til arðbærra verkefna, frá 
þeim sem eiga peninga til þeirra sem telja 
sig getað ávaxtað þá. 

Íslensk fyrirtæki skulduðu 10.739 ma 
árið 2015 eða 6.338 mö eða 37,1% minna 
en árið áður. Þetta voru ákveðin tíma-
mót. Árið 2015 voru samanlagðar skuldir 
fyrirtækja í fyrsta sinn frá hruni minni 
en eignir nar. Eignir voru 7.691 milljarði 

meiri en skuldir en eins og gefur að skilja 
er þetta eigið fé fyrirtækjanna í landinu. 

Árið 2015 voru erlendar langtíma-
skuldir 2.161 milljarði lægri en árið 2014.
Þær lækkuðu um 77,5% á milli ára og stóðu 
í 629 mö. Árið 2008 voru þær 8.778 ma 
þannig að hér er um verulega breytingu að 
ræða. Erlendar langtímaskuldir voru um 
27,3% af heildarskuldum fyrirtækja árið 
2008, voru 16,3% árið 2014 en árið 2015 
var hlutfallið komið niður í 5,9%.

Þá lækkuðu aðrar langtímaskuldir um 
1.703 ma eða 30,5%. Þessar skuldir stóðu 
í 3.874 mö árið 2015. Þá vekur athygli 
að aðrar skammtímaskuldir lækkuðu um 
1.966 ma eða 43% á milli ára. Þær stóðu í 
2.612 mö árið 2015 en um 24,3% skulda 
fyrirtækja voru aðrar skammtímaskuldir. 
Þá er mikilvægt að hafa í huga að skuldir 
eins félags eru oft taldar fram sem eign 
annars félags. 

Rekstrarskuldir
Þegar fjármálastjórar vel rekinna fyrir-
tækja meta fjárfestingu skiptir höfuð 
máli hvort eignirnar skapi tekjur sem 
munu auka verðmæti fyrirtækisins. Til 
langs tíma litið og að teknu tilliti til 
áhættu þurfa tekjurnar því að vera hærri 
en kostnaðurinn við fjárfestinguna. Þegar 

litið er til þess að varanlegir rekstrar-
fjármunir fyrirtækja auk mannvirkja 
og lóða, véla og tækja, voru metnir á 
3.164 ma er ljóst að bróðurpartur skulda 
fyrirtækja er ekki vegna fjárfestingar í 
framleiðslutækjum heldur í ýmiskonar 
fjárfestingarstarfsemi. Ýmsar skuldir 
tengdar rekstrinum, viðskiptaskuldir, 
skattaskuldir og eftirlaunaskuldbindingar 
voru samanlagt um 857 ma árið 2015. 
Þessar skuldir dragast frá rekstrareignum 
sem voru um 6.438 ma árið 2015. Því má 
líta svo á að hreinar rekstrareignir hafi 
verið um 5.581 milljarður. 

Séu hreinar rekstrartekjur bornar 
saman við hreinar rekstrareignir þá sést að 
arðsemi rekstrareigna var um 44,1% árið 
2015. Sé þessi mikla ávöxtun greind eftir 

stærð fyrirtækja þá sést að bróðurpartur 
hreinna rekstrartekna var hjá fyrirtækjum 
sem voru með meira en 10 ma í rekstrar-
tekjur. Þessi fyrirtæki voru samanlagt með 
um 2.523 ma í hreinar rekstrareignir en 
arðsemin var um 87,4%. Arðsemi rekstrar-
eigna annarra fyrirtækja var annars mun 
minni eða um 11-12%. Arður af rekstrar-
eignum fyrirtækja sem voru með minna 
en 10 milljónir í rekstrartekjur var nei-
kvæður um 1,6%.

Fjármunaskuldir
Á móti fjármunaeignum standa fjármuna-
skuldir. Það eru lán sem hafa verið tekin 
til að fjármagna fyrirtækið. Starfsemi fyrir-
tækja er oft mjög flókin og því getur verið 
erfitt að greina á milli þess hvaða skuldir 
eru vegna fjármögnunar og hverjar eru 
vegna rekstrar. Hér er því um grófa nálgun 
að ræða. Skuldir vegna fjármögnunar voru 
9.881 milljarður árið 2015, það er 6.377 
mö minni en árið áður. Undir venju-
legum kringumstæðum ætti jafnmikið 
af peningum að koma inn í fyrirtækið í 
gegnum reksturinn og er greitt út úr fyrir-
tækinu í gegnum fjármögnunina. Hreinar 
rekstrartekjur að frádreginni hækkun á 
rekstrareignum eiga því að vera jafnar 
hreinum vaxtatekjum að viðbættum 

Íslensk fyrirtæki skulduðu 10.739 ma árið 2015 
eða 37,1% minna en árið áður. Þetta voru ákveðin 
tímamót því samanlagðar skuldir fyrirtækja voru 
nú í fyrsta sinn frá hruni minni en eignir nar
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Munur á eignum og skuldum er eigið fé fyrirtækjanna. Á árunum 2002 til 2007 jukust skuldir um 
505,2% og eignir um 433,9%. Þrátt fyrir að skuldir ykjust hraðar en eignir jukust eignir meira 
en skuldir og því óx eigið fé fyrirtækjanna á þessum tíma um 326%. Mikið af eignum brann upp 
í hruninu en skuldirnar stóðu eftir. Samanlagt eigið fé þurrkaðist því út árið 2009 en þá voru 
skuldir 4.544 milljörðum hærri en eignirnar. Síðan þá hafa eignir og skuldir minnkað, skuldirnar 
ívið meira en eignirnar og því hafa skuldir umfram eignir minnkað. Árið 2015 voru samanlagðar 
eignir fyrirtækja hærri en skuldir en það er í fyrsta skipti frá árinu 2008.

Í gegnum tíðina hefur stór hluti skulda fyrirtækja verið bundinn við fremur fá fyrirtæki. Þrátt 
fyrir ófarirnar árið 2008 var stór hópur fyrirtækja sem var rekinn með hagnaði og gat staðið af 
sér kreppuna. Árið 2009, á sama tíma og samanlagðar eignir fyrirtækja voru 4.544 milljörðum 
minni en skuldirnar, áttu fyrirtæki 7.147 milljarða í eigið fé. Nokkuð gekk á eigið fé fram til ársins 
2011 en síðan hefur það vaxið nokkuð. Árið 2015 jókst jákvætt eigið fé fyrirtækja um rúma 3000 
milljarða eða um rúman helming, 50,1%.

Eignir margra fyrirtækja duga ekki fyrir skuldum. Það má því segja að eigið fé þessara fyrirtækja 
sé neikvætt. Allt frá hruni hafa gríðarlegar skuldir ákveðinna fyrirtækja sett mark sitt á eigið fé 
fyrirtækja í landinu. Árið 2009 voru skuldir þessara fyrirtækja um 10.368 milljörðum hærri en 
eignirnar. Síðan hefur neikvætt eigið fé fyrirtækja sem skulda meira en þau eiga minnkað, nú 
síðast á milli áranna 2014 og 2015 um 5.200 milljarða. Þegar á heildina er litið hefur staðan því 
batnað svo um munar.     
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arðgreiðslum og úttektum úr rekstri að 
frádreginni breytingu á skuldum vegna 
fjármögnunar. Í gegnum tíðina hafa þessir 
liðir fylgst að. 

Eigið fé
Sem fyrr segir er munurinn á eignum og 
skuldum fyrirtækisins eign eigendanna 
eða eigið fé. Eigið fé samanstendur yfir-
leitt af hlutafé, lögbundnum varasjóði, 
hagnaði sem hefur verið endurfjárfestur í 
fyrirtækinu og fé sem hluthafar hafa greitt 
inn í fyrirtækið. Sé verðmæti eigna rétt 
metið ætti eigið fé að koma í hlut hlut-
hafanna ef fyrirtækinu væri slitið og gert 
upp. Fyrirtækið starfar til að ávaxta eigið 
fé, sem er sparnaður hluthafanna. Sum 
fyrirtæki mala gull og þá eru menn fúsir 
til að greiða mun meira en bókfært verð 
fyrir hlutinn. Reksturinn og arðurinn sem 
hann gefur af sér í framtíðinni er þannig 
hluti af verðmæti fyrirtækisins á hverjum 
tíma. Með breyttum aðstæðum og horfum 
í rekstri getur verð hlutabréfa risið og fallið 
eins og vonir standa til þrátt fyrir að bók-
fært verð eiginfjár sé óbreytt. 

Samanlagt eigið fé fyrirtækja í landinu 
var nú 7.691 milljarður. Þetta eru alger 
umskipti frá því sem verið hefur en allt 
frá árinu 2009 hefur samanlagt eigið fé 
fyrirtækja í landinu verið neikvætt, skuldir 
verið hærri en eignir. Árið 2015 gerbreytt-
ist staðan úr því að skuldir væru 518 mö 
hærri en eignir í að eignirnar yrðu 7.691 
milljarði hærri en skuldirnar. Eigið fé jókst 
þannig um 8.209 ma á einu ári. 

Það hefur verið mjög áhugavert að fylgj-
ast með þróun eiginfjár íslenskra fyrirtækja 
síðasta áratuginn. Upp úr aldamótum voru 
mjög mörg eignarhaldsfélög stofnuð um 
eignarhald á verðbréfum. Verðbréfin voru 
að mestu leyti keypt fyrir lánsfé sem var 
auðfengið á þessum árum. Þegar verðbréfin 
hækkuðu í verði jókst eigið fé félaganna. 
Árið 2000 var eigið fé fyrirtækja samtals 
um 1.038 ma. Sum fyrirtæki áttu eigið 
fé og önnur skulduðu meira en þau áttu 
en eigið fé var 1.103 ma á sama tíma og 
skuldir fyrirtækja sem skulduðu meira en 
þau áttu voru 64 ma. Eigið fé jókst hröðum 
skrefum, eins og eignir og skuldir, fram til 
ársins 2007 en þá var samanlagt eigið fé 
fyrirtækja 11.357 ma, 11.709 voru eignir 
umfram skuldir en 348 ma var neikvætt 
eigið fé fyrirtækja sem skulduðu meira 
en þau áttu í eignum. Í hruninu hrundi 
verðmæti eigna en skuldirnar stóðu eftir. 
Árið 2009 voru skuldir íslenskra fyrirtækja 
4.544 mö hærri en eignirnar. Fyrirtæki 
sem voru með neikvætt eigið fé skulduðu 
10.368 mö meira en þau áttu en á móti 
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stóð 7.147 ma eigið fé fyrirtækja sem voru 
með jákvæða stöðu. Síðan hefur neikvætt 
eigið fé minnkað ár frá ári þegar fyrirtæki 
hafa farið í þrot og þeim slitið, skuldir hafa 
verið felldar niður og greiddar. 

Það er vert að hafa í huga að þrátt fyrir 
að samanlagt eigið fé fyrirtækja á þessum 
tíma hafi verið neikvætt voru engu að síður 
mörg fyrirtæki sem voru í góðum rekstri og 
áttu eignir umfram skuldir og gátu staðið 
af sér áfallið sem landið varð fyrir. 

Eigið fé fyrirtækja dróst saman fram til 
ársins 2011 og var þá komið niður í 5.178 
ma, sem er þrátt fyrir allt hátt þegar árin 
fyrir aldamótin eru höfð til hliðsjónar. 

Umskiptin sem nú hafa orðið eru að 
stórum hluta til komin vegna mikillar 
lækkunar á neikvæðu eigin fé fyrirtækja. 
Neikvætt eigið fé var 6.428 ma árið 2014 
en ári síðar var það 1.228 ma. Skuldir um-
fram eignir höfðu lækkað um 80,9%. Á 
sama tíma jókst eigið fé um 3.009 ma eða 
50,9%.

Mikilvægt er að hafa í huga þegar 
fjallað er um eigið fé fyrirtækja að iðulega 
er um aðskilin félög að ræða. Samanlagt 
eigið fé fyrirtækja þurrkaðist út þegar 
fjármálastofnanir lentu í vandræðum og 
féllu. Þessi fyrirtæki voru gríðarlega stór og 
þýðingarmikil samanborið við venjuleg 
íslensk rekstrarfélög og hafa landsmenn 
þurft að glíma við afleiðingar hrunsins á 
undanförnum árum. Nú hillir undir að 
efnahagslíf landsmanna sé að komast í 
eðlilegt horf en enn eru þó ákveðin mál 
óuppgerð og neikvætt eigið fé hátt.

Þrátt fyrir að fyrirtæki séu sérstakir 
og sjálfstæðir lögaðilar sem geta sem slík 
tekist á herðar bindandi skuldbindingar 
óháð eigendum fyrirtækisins, þá eru þau 
þegar allt kemur til alls engu að síður eign 
einstaklinga. Vissulega eru til sjálfseignar-
félög en slík félög eru fá og vega ekki ýkja 
þungt í stóru myndinni. Eigið fé íslenskra 
fyrirtækja er nær helmingi hærra en eignir 
einstaklinga sem er áhugavert því hluta-
bréfaeign einstaklinga er almennt talin 
fram á nafnverði sem er yfirleitt mun 
lægra en hlutur í eigin fé. Þá ætti að vera 
óhætt að fullyrða að þessir hátt í 9.000 ma 
sem fyrirtækin eiga í eigin fé séu í reynd 
mun meira virði en nemur bókfærðu virði 
þeirra. Það er athyglisvert að umtalsverður 
hluti þessara eigna er í eigu erlendra aðila.

Hlutafé
Sem fyrr segir er eigið fé eign hluthafa 
félagsins og er því það sem hluthafar eru 
tilbúnir að hætta í rekstrinum. Sé mikið 
eigið fé í fyrirtækinu sýnir það tiltrú hlut-
hafa á það. Jafnvel þótt hluthafar hætti 

miklu og eygi hagnaðarvon er reksturinn 
ekki einkamál þeirra. Lánardrottnar, við-
skiptamenn, viðskiptavinir og starfsmenn 
geta átt mikið undir því að fyrirtækið 
standi í skilum. Það er hætt við því að 
þeir sem eru gerkunnugir rekstrinum 
reyni að nýta sér upplýsingar um stöðu 
fyrirtækisins til þess að hagnast á þeim eða 
forðast tap. Hlutafé er tryggingafé þeirra 
sem eiga kröfu á hendur fyrirtækinu og 
því gilda strangar reglur um meðferð þess. 
Það má til að mynda ekki greiða það út 
nema þegar félaginu er formlega slitið. 

Árið 2015 áttu fyrirtæki 3.392 ma í 
hlutafé, sem var 1.075 mö meira en árið 
áður. Hlutafé jókst um 46,4% á milli ára. 
Hlutafé hefur ekki verið jafnhátt síðan 
árið 2010 en þá stóð það í 2.857 mö og 
hafði þá rýrnað um 2.387 ma eða 45,5% 
á tveimur árum. Hlutafé þarf ekki að vaxa 
um nema 8,3% til að vera orðið jafn-
hátt að raungildi og það var árið 2007 
en það náði þó hámarki árið 2008 og 
stóð þá í 5.244 mö. Það er áhugavert að 
nafnverð hlutabréfa í eigu einstaklinga 
var ekki nema 54,5 ma þannig að mis-
munurinn hefur verið í eigu rekstraraðila 
eða erlendra einstaklinga sem ekki skila 
skattframtali hér á landi. Fyrirtæki töldu 
fram hlutdeild í innlendum félögum upp 
á 5.180 ma. Hlutdeildin er ekki alltaf færð 
á nafnverði og þá getur hún einnig verið 
margtalin þegar um eignarhaldsfélög er 
að ræða sem eiga hluti í öðrum eignar-
haldsfélögum. Þá þurfa lífeyrissjóðir ekki 
að skila skattframtali en þeir eru umsvifa-
miklir í fjárfestingarstarfsemi. 

Annað eigið fé
Hlutafé og lögbundinn varasjóður eru 
yfirleitt aðeins hluti af eigin fé fyrirtækja. 
Annað eigið fé er hagnaður og framlög til 
rekstrar sem leggjast við eigið fé en tap, 
úttektir og arður dragast frá. Í upphafi 
árs árið 2015 var samanlagt annað eigið 
fé fyrirtækja neikvætt um 4.386 ma, það 
var 1.050 mö lægra árið áður, en í lok 
árs var það jákvætt um 1.959 ma. Annað 
eigið fé hafði aukist um 6.345 ma á árinu. 
Hagnaður sem bættist við eigið fé í upphafi 
árs var 6.281 milljarður, arður sem út-
hlutaður var af eigin fé var 297 ma, sem 
var 78 mö eða 35,8% meira en var úthlutað 
árið 2014 og önnur úttekt úr rekstrinum 
var 10 ma. Aðrar breytingar á eigin fé voru 
370 ma, 99 mö meira en árið áður.

Eigið fé í lok árs samanstóð því af 3.392 
mö í hlutafé og 2.339 mö í lögbundnum 
varasjóði en á móti stóðu skuldir um-
fram eignir sem lækkuðu eigið fé niður 
um 1.959 ma.

Úttekt og arður
Sem fyrr segir er fjárhagur fyrirtækisins 
sem er sérstakur lögaðili algerlega aðskilinn 
fjárhag eigenda. Eigendur hlutafélags eru 
ekki ábyrgir fyrir skuldum fyrirtækisins 
og því er ekki hægt að ganga að eignum 
þeirra, öðrum en hlutafé og öðru eigin fé, 
þegar innheimta á skuldir fyrirtækisins. 
Ábyrgð eigenda takmarkast af eign þeirra 
í fyrirtækinu. Oft eiga ýmsir aðrir en hlut-
hafar mun meira undir því að reksturinn 
gangi vel og fyrirtækið standi við skuld-
bindingar sínar svo sem starfsmenn, 
lánardrottnar og viðskiptamenn en það 
er alls ekki óalgengt að eigið fé fyrirtækja 
sé ekki nema brot af skuldum þess. Því 
gilda strangar reglur um alla úttekt úr fyrir-
tækjum. Fjárhagur eigenda og fyrirtækja á 
að vera algerlega aðskilinn.

Þeir sem stofna fyrirtæki eða fjárfesta í 
hlutabréfum vænta þess að fá hagnað af 
rekstri greiddan út sem arð og að það sem 
ekki er greitt út og er endurfjárfest skili 
sér í hækkun á hlutabréfaverði. Eins og 
gefur að skilja eru allar tekjur einstaklinga 
skattskyldar og því er hætt við að þeir sem 
eru í aðstöðu til að taka verðmæti út úr 
fyrirtækjum geri það án þess að telja það 
fram sem tekjur. Úttekt úr rekstri er hins 
vegar skattskyld eins og um hverjar aðrar 
launatekjur sé að ræða. 

Eigendur fyrirtækja tóku um 10 ma út 
úr rekstrinum árið 2015. Úttekt úr rekstri 
jókst um 11,5% árið 2015. Það vekur at-
hygli að úthlutaður arður var 35,8% hærri 
árið 2015 en árið áður. Fyrirtæki greiddu 
samtals út 297 ma í arð til hluthafa sam-
anborið við 219 ma árið 2014 og 186 ma 
árið 2013. Úthlutaður arður var 45 mö 
hærri árið 2015 en árið 2007 og því hafa 
fyrirtæki aldrei greitt jafnmikinn arð og 
þá. Í hruninu dró mjög mikið úr hagnaði 
fyrirtækja og arðgreiðslum. Einstaklingar 
töldu fram um 33 ma í arð af innlendum 
hlutabréfum þannig að bróðurpartur arðs-
ins er greiddur öðrum fyrirtækjum. Árið 
2009 var úthlutaður arður 76 ma, hann 
var 75 ma árið 2010 og 95 ma árið 2011.

Aðrar breytingar á eigin fé 
Skattframtal rekstraraðila byggist á árs-
reikningi sem er gerður í samræmi við lög 
um bókhald og eftir atvikum lögum um 
ársreikninga. Ársreikningurinn er gerður 
fyrir viðskiptamenn og lánardrottna og á 
að gefa raunsanna mynd af rekstri fyrir-
tækisins. Skattframtalið er hins vegar unnið 
til að leiða út skattstofninn og því þarf að 
leiðrétta framtalið þegar reikningsskilum 
og skattskilum ber ekki saman. Framtalið 
byggist þannig á reglum reikningshalds, 
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ásamt þeim breytingum sem nauðsynlegar 
kunna að vera til samræmis við skattalög. 
Árið 2015 hækkuðu fyrirtæki eigið fé 
um 370 ma til að stemma það af við árs-
reikning fyrirtækjanna. Þessi leiðrétting var 
99 mö hærri en árið 2014. Annað eigið fé 
í árslok var því 1.959 milljarðar. Árið 2014 
var eigið fé í árslok neikvætt um 4.589 ma 
og því er hér um að ræða hækkun á öðru 
eigin fé upp á 6.548 ma. 

Þegar allt kemur til alls þá snýst 
reksturinn um það hvernig menn nota 
eignirnar sem bundnar eru í fyrirtækinu, 
rekstrareignir jafnt sem fjármunaeignir, til 
að ávaxta eigið fé eigendanna. Þrátt fyrir 
að stjórnendum fyrirtækja þyki vafalaust 
gott að vita hvort hagnaður fyrirtækisins 
stafi af hagkvæmri framleiðslu, vaxta-
tekjum eða eignaverðshækkunum þá er 
aðalatriðið að rekstur fyrirtækisins skili 
eigendunum arði. Hagnaður samkvæmt 
ársreikningi er því metinn með hliðsjón 
af eigin fé. Það er mikilvægt að hafa í huga 
að oft á tíðum er lítið eða ekkert eigið fé 
í fyrirtækjum og þá þarf lítinn hagnað til 
að skila hárri ávöxtun á eigið fé. 

Ávöxtunin er reiknuð á eigið fé í upphafi 
árs en ekki eigið fé í lok árs sem kemur 
fram á skattframtalinu eftir að búið er að 
draga frá rekstrarafkomu ársins. Engu að 
síður er bæði fróðlegt og skemmtilegt að 
skoða hvernig hagnaður ársins kemur út 
í samanburði við eigið fé. 

Árið 2015 var hagnaður samkvæmt 
ársreikningi 13.234 félaga. Þessi félög 
voru með 6.579 ma í eigið fé. Hagnaður 
um 19,8% félaganna var innan við 10% 
af eigin fé í árslok en þessi félög voru 
með um 9,5% af hagnaði og um 44,7% 
af eigin fé félaga. Hagnaður um 14,1% 
félaga var 10-20% af eigin fé í árslok 
en þessi félög voru með um 12,8% af 
heildarhagnaði og 22% af eigin fé. Þá 
var hagnaður 11,5% félaga um 20-30% 
eigin fjár í árslok. Þessi félög voru með 
15,7% heildarhagnaðarins og 16% eigin-
fjár. Úti á endanum voru 1.845 félög, eða 
um 13,9% félaga en hagnaður þessara 
félaga var meiri á árinu en eigið fé í lok 
árs. Þessi félög voru með 49,2% hagnaðar 
félaga en ekki nema 11,3% eigin fjár, sem 
er merkilegt. 

Að lokum
Á undanförnum árum hefur atvinnu-
lífið í landinu verið að ná sér á skrið eftir 
að efnahagslegt gerningaveður feykti 
fjármálakerfi landsins um koll með víð-
kunnum afleiðingum. Þrátt fyrir allt 
stóð fjöldi fyrirtæja af sér storminn enda 
reksturinn byggður á traustum grunni og 
íhaldssemi og fyrirhyggja ráðið för. Þessi 
fyrirtæki sáu landsmönnum fyrir vinnu og 
viðurværi þegar mest á reyndi. Botninum 
var náð undir lok fyrsta áratugarins en 
síðan hefur staða fyrirtækjanna batnað 
ár frá ári. Eftirhreytur hrunsins voru hins 
vegar þrotabú fallinna fjármálastofnana 
sem hafa yfirskyggt margan vaxtar-
sprotann og grósku undanfarinna ára. Frá 
hruni hefur samanlagt eigið fé fyrirtækja 
í landinu verið neikvætt en á undan-
förnum árum hafa skuldir minnkað og 
eigið fé aukist. Árið 2015 urðu svo ákveðin 
tímamót þegar eigið fé varð aftur jákvætt 
í fyrsta skipti frá hruni.   ■

Tíund 30 ára 
Þróun yfir í rafræna útgáfu
Síðar á þessu ári verða 30 ár síðan ríkisskattstjóri hóf útgáfu á 
fréttablaðinu TÍUND. Umhugsunarvert hefur verið hversu mikið 
efni fjölmiðlar nýta úr blaðinu sem þeir telja hafa fréttagildi. Þar 
hafa greinar um niðurstöður álagningar hvers árs sem og ýmsar 
aðrar tölulegar upplýsingar vakið hvað mesta athygli. Upplag 
blaðsins hefur alla tíð verið fremur lítið en efni þess nýst til 
upplýsingamiðlunar í gegnum fjölmiðla.

Allt er breytingum undirorpið og er Tíund þar ekki undanskilin. Rafræn útgáfa blaðsins hófst 
fyrir nokkrum árum og hefur notið sívaxandi vinsælda. Síðar á þessu ári er stefnt að því að hætta 
prentun blaðsins alfarið og gefa það eingöngu út rafrænt í einfaldaðri mynd. Er það í samræmi við 
breyttar kröfur samtímans, meginstefnu embættisins um að halda kostnaði við prentun í lágmarki 
og einnig að hafa umhverfisþætti í heiðri.

Rafræn útgáfa Tíundar er á tiund.is og birtast fréttir á rsk.is af útgáfunni hverju sinni.  
Á tiund.is má nú nálgast öll tölublöð Tíundar frá desember 2003. 

Í næsta tölublaði Tíundar mun saga blaðsins verða rifjuð upp í kveðjuskyni.

          IHG/SEÞ

FRÉTTABL AÐ RSK •  JÚNÍ 2017
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Atvinnurekendur og aðrir launagreiðendur eiga 
að skila staðgreiðslu af öllum staðgreiðsluskyldum 
launagreiðslum, þ.e. launum og hlunnindum, 
endurgjaldi vegna vinnu við eigin atvinnurekstur, 
lífeyrisgreiðslum og greiðslum frá Tryggingastofnun. 
Árið 2016 greiddu launagreiðendur samtals 1.374 
milljarða í skattskyldar greiðslur sem var 125 millj-
örðum eða 10% meira að raunvirði en greitt var 
árið 2015. Staðgreiðsluskyldar greiðslur hafa aldrei 
verið hærri. Árið 2007 voru þær 1.267 milljarðar og 

því voru þær 107 milljörðum hærri árið 2016 en þá. 
Staðgreiðsluskyldar greiðslur hafa hækkað um 350 
milljarða frá árinu 2010 eða um 34,1%. 

Þegar samanlögð staðgreiðsla á hverju tólf mán-
aða tímabili er reiknuð á föstu verðlagi og breytingin 
skoðuð  í hverjum mánuði sést að staðgreiðslu-
skyldar greiðslur hafa aukist frá því í júní 2011 og 
með auknum hraða á undanförnum árum. Á síðustu 
tveimur mánuðum hefur þó dregið lítillega úr aukn-
ingu launagreiðsla.
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Hinn 1. apríl sl. lauk ríkisskattstjóri við 
álagningu virðisaukaskatts af viðskiptum 
innanlands fyrir árið 2016 og sýna 
niðurstöður hennar að velta samkvæmt 
virðisaukaskýrslum heldur áfram að aukast, 
nú um 257,4 milljarða eða 6,7% milli ára, 
en tekjur ríkisins af virðisaukask. jukust 

um 22,9 milljarða eða 11,9% og voru 
þær 214,8 milljarðar árið 2016. Hér á eftir 
verður gerð nánari grein fyrir helstu niður-
stöðum álagningarinnar með samanburði 
við árin 2014 og 2015.

Skil á virðisaukaskatti af viðskiptum 
innanlands byggja á því að fyrirtæki inn-
heimta skatt af skattskyldri veltu vegna 
sölu á vörum og þjónustu, útskatt, og 
skila í ríkissjóð á gjalddaga hvers tíma-
bils. Virðisaukaskattur sem greiddur er að 
aðföngum til hinnar skattskyldu starfsemi 

fæst endurgreiddur sem innskattur og því 
er í reynd ekki lagður virðisaukaskattur 
á aðföng heldur er skatturinn í reynd 
aðeins borinn af þeim sem kaupa vöru 
og þjónustu endanlegra nota. 

Virðisaukaskattur er einnig greiddur við 
innflutning á vörum og þjónustu en er 
að stærstum hluta færður sem innskattur 
til frádráttar útskatti á virðisaukaskatts-
skýrslum þar sem um er að ræða greiddan 
skatt vegna innfluttra aðfanga fyrirtækja, 
svo sem vörum til endursölu, hráefni til 
stóriðju og annars iðnaðar, fjárfestinga-
vörum o.fl. Á sama hátt er útflutningur á 
vöru o.fl. undanþeginn skattskyldri veltu 
þar sem lagður er virðisaukaskattur eða 
önnur aðflutningsgjöld á söluna í heima-
landi kaupandans. Þótt ekki sé lagður 
útskattur á sölu úr landi fæst virðisauka-
skattur endurgreiddur af aðföngum 
útflutningsfyrirtækja, svo sem stóriðju-
fyrirtækja og fiskvinnslufyrirtækja, og 
eru þau þess vegna iðulega með hærri inn-
skatt en útskatt og fá því endurgreiddar úr 
ríkissjóði umtalsverðar fjárhæðir á hverju 
uppgjörstímabili.

Velta ársins 2016
Helstu niðurstöður álagningar virðisauka-
skatts fyrir árið 2016 koma fram í töflum 
hér á síðunni þar sem fjárhæðir eru til-
greindar á verðlagi hvers árs. Áætlaður 
virðisaukaskattur sem lagður er á þá sem 
hafa ekki skilað virðisaukaskattsskýrslum 
er  ekki  talinn  með í  þeim tölum  sem  
hér fara á eftir. 

Heildarvelta ársins 2016 samkvæmt 
virðisaukaskattsskýrslum nam 4.105,4 
milljörðum kr. sem var 257,4 milljörðum 
eða 6,7% meiri en árið áður þegar hún 
nam 3.848,0 milljörðum. Þar af nam 
skattskyld velta 2.812,3 milljörðum á 
móti 2.453,6 milljörðum árið 2015 og 
hefur því hækkað um 358,7 milljarða, 
eða um 14,6%, milli ára. 

Skattskyld velta í almennu þrepi, 
24%, var 1.919,0 milljarðar saman borið 
við 1.773,2 milljarða kr. árið 2015 sem 
er hækkun um 8,2% á milli ára. Skatt-
skyld velta í lægra þrepi, 11%, var 893,3 
milljarðar kr. en árið 2015 var hún 680,4 
milljarðar kr. sem er hækkun um 31,3%. 

Álagning virðisaukaskatts  
fyrir árið 2016

Árlega nemur virðisaukaskattur um og yfir fjórðungi af heildartekjum 
ríkissjóðs en t.a.m. nam hlutfall hans 26,6% af heildartekjum ríkissjóðs 

fyrir árið 2015 samkvæmt því er fram kemur í ríkissreikningi fyrir það ár. 
Virðisaukaskattur er því einn stærsti einstaki tekjustofn ríkisins.
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Heildarvelta ársins 2016 samkvæmt virðis
aukaskattsskýrslum nam 4.105 milljörðum kr. 
sem var 6,7% meiri en árið áður

Álagning virðisaukaskatts af innlendum viðskiptum 
og virðisaukaskatti innheimtum í tolli

Fjárhæðir í milljörðum króna á verðlagi hvers árs.
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Hækkun skattskyldrar veltu í lægra þrepi 
er umtalsverð miðað við undanfarin ár 
sem skýrist m.a. af því að árið 2016 var 
fyrst lagður virðisaukaskattur, einkum 
í lægra þrepi, á veltu í ýmsum greinum 
ferðaþjónustu sem áður var undanþegin 
virðisaukaskatti, s.s. vegna fólksflutninga 
innanlands, þjónustu ferðaskrifstofa o.fl., 

og frá sama tíma færðist sala áfengis úr 
hærra þrepi í það lægra en áfengisgjald 
hækkað á móti.

Árið 2016 var undanþegin velta, s.s. 
vegna útflutnings, alls 1.293,1 milljarður 
kr. saman borið við 1.394,4 milljarða kr. 
árið 2015 sem er samdráttur um 101,3 
milljarð eða 7,3%. Lækkun undanþeg-

innar veltu milli ára, sem má að miklu 
leyti rekja til sterkara gengis íslensku krón-
unnar, svarar nokkurn veginn til þeirrar 
hækkunar sem varð á milli áranna 2014 
og 2015. 

Tekjur ríkissjóðs af 
virðisaukaskatti árið 2016
Árið 2016 voru tekjur ríkissjóðs af 
virðisaukaskatti af innlendum viðskiptum, 
innfluttri þjónustu og virðisaukaskatti í 
tolli alls 214,8 milljarðar kr. samanborið 
við 191,9 milljarða kr. árið 2015. Hækkun 
á milli ára var því 22,9 milljarðar eða 
11,9%. Til frádráttar tekjunum koma 
endurgreiðslur á virðisaukaskatti en þær 
endurgreiðslur sem afgreiddar voru af 
ríkisskattstjóra námu alls 9,8 milljörðum 
kr. á árinu 2016 en voru 8,9 milljarðar 
vegna ársins 2015. Þar af voru endur-
greiðslur vegna íbúðarhúsnæðis 3,8 
milljarðar árið 2016 saman borið við 3,1 
milljarð vegna ársins 2015.

Álagning virðisaukaskatts á innlend 
viðskipti, þ.e. útskattur af sölu að frá-
dregnum innskatti af aðföngum, var 66,3 
milljarðar kr. á árinu 2016 en var 38,3 
milljarðar kr. árið 2015. Um er að ræða 
hækkun um 27,9 milljarða milli ára, eða 
72,8%, sem er nærri þrefalt meiri hækkun 
en varð á milli áranna 2014 og 2015 þegar 
hún nam 10,3 milljörðum kr. 

Virðisaukaskattur innheimtur í tolli 
við innflutning, sem eins og fram hefur 
komið er að stærstum hluta talinn til inn-
skatts, var alls 146,8 milljarðar kr. á árinu 

Velta og virðisaukaskattur 2014 til 2016 Breyting 2015-2016

Rekstrarár 2014 2015 2016 Breyting kr. %

Velta

     Hærra þrep 1.597,8 1.773,2 1.919,0 145,8 8,2

     Lægra þrep 646,0 680,4 893,3 212,9 31,3

Samtals 2.243,8 2.453,6 2.812,3 358,7 14,6

Undanþegin velta 1.277,1 1.394,4 1.293,1 101,3 7,3

Heildarvelta 3.528,5 3.861,2 4.112,3 251,1 6,5

Álagning

     Hærra þrep 407,4 425,5 460,6 35,1 8,2

      Lægra þrep 45,2 74,8 98,3 23,5 31,4

Samtals 452,6 500,3 558,9 58,6 11,7

Erlend þjónusta 1,9 3,2 1,7 1,5 47,7

Álagning í tolli 142,0 150,4 146,8 3,6 2,4

Álagður virðisaukaskattur samtals 596,5 653,9 707,4 53,5 8,2

Innskattur 424,7 462,0 492,6 30,6 6,6

Útskattur   innskattur 171,8 191,9 214,8 22,9 11,9

Fjárhæðir í milljörðum króna á verðlagi hvers árs.
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2016 en 150,4 milljarðar kr. á árinu 2015. 
Lækkun á milli ára nemur 3,5 milljörðum 
kr. sem hefur bein áhrif á innskatt sem 
hækkaði um 30,6 milljarða kr., eða 6,6%, 
sem er 6,8 milljarða minni hækkun en var 
á milli áranna 2014 og 2015. Á hinn bóg-
inn hækkaði útskattur af veltuaukningu 
milli ára um 58,6 milljarða kr. eða 11,7%.

Virðisaukaskattur af aðkeyptri þjónustu 
erlendis frá lækkaði um 1.511 milljónir 
kr. milli ára sem svarar liðlega til þeirrar 
hækkunar sem varð á milli áranna 2014 
og 2015.

Virðisaukaskattur  
á ferðaþjónustu
Eins og fram hefur komið var á árinu 2016 
lagður virðisaukaskattur á ýmsar greinar 
ferðaþjónustu sem áður voru undan-
þegnar virðisaukaskatti, s.s. þjónustu 
ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjenda 
og ferðafélaga, fólksflutninga innan-
lands og aðgangseyri að baðstöðum. 
Virðisaukaskattur af þessari þjónustu er 

einkum í lægra þrepi virðisaukaskatts. 
Í meðfylgjandi töflu er því til fróðleiks 
samandregin velta fyrirtækja í tilteknum 
atvinnugreinum ferðaþjónustunnar og 
álagning virðisaukaskatts í sömu greinum, 
þ.e. útskattur að frádregnum innskatti. 

Athygli vekur að samanlögð álagning 
fyrirtækja sem annast fólksflutninga 
með langferðabifreiðum, sem áður voru 
undanþegnir virðisaukaskatti, var nei-
kvæð um 378,8 milljónir kr. Skýrist 
það annars vegar af því veltan er að 
stærstum hluta í lægra skattþrepinu en 
aðföngin, s.s. ökutækin sjálf, eldsneyti 
og varahlutir, eru í almennu þrepi. Hins 
vegar var gerð breyting á reglugerð um 
innskatt sem kvað á um afturvirkar frá-
dráttarheimildir í formi innskatts fyrir 
þau fyrirtæki sem áður voru undanþegin 
virðisaukaskatti og hefur það haft sín 
áhrif á niðurstöðuna.

Fjöldi á skrá, skýrslur og áætlanir 
Á árinu 2016 voru 38.151 virðisauka-
skattsnúmer á grunnskrá virðisaukaskatts 
á móti 36.437 árið 2015. Við álagningu 
virðisaukaskatts árið 2016 voru alls 
147.408 virðisaukaskattsskýrslur 
afgreiddar en þar af bárust 145.990 með 
rafrænum hætti eða 99%. Virðisauka-
skattsskýrslur vegna ársins 2015 voru 
133.678.

Við frumálagningu árið 2016 var 
virðisaukaskattur áætlaður á 9.741 aðila 
samanborið við 13.098 vegna ársins 2015. 
Áætluðum hefur því fækkað um 3.357 eða 
um 25,6% milli ára. Endurgreiðslubeiðnir 
voru alls 13.091 vegna ársins 2016 en 
14.051 vegna ársins 2015.

Þeim sem vilja afla sér frekari upp-
lýsinga um virðisaukaskatt er bent á vef 
ríkiskattstjóra rsk.is en þar má finna nánari 
upplýsingar um veltu, álagningu og endur-
greiðslur virðisaukaskatts allt frá upptöku 
hans árið 1990. Einnig skal bent á að í maí-
hefti Tíundar árið 2016 var fjallað ítarlega 
um fjárhæðir veltu og virðisaukaskatts 
fyrir árin 2009-2015.   ■

   ÓHA/SG

2016 2015 Hækkun Hlutfall

Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur

Skattskyld velta samtals 28.948,4

Álagning 340,9

Farþegaflutningar með langferðabifreiðum

Skattskyld velta samtals 21.902,8

Álagning 378,8

Bílaleigur

Skattskyld velta samtals 45.379,1 35.124,3 10.254,9 29,2

Álagning 992,9 88,0 904,9 1.028,0

Hótel og gistiheimili

Skattskyld velta samtals 62.563,3 45.219,2 17.344,1 38,4

Álagning 776,6 444,2 332,5 74,9

Veitingahús, krár og kaffihús

Skattskyld velta samtals 91.593,9 67.715,8 23.878,1 35,3

Álagning 3.133,0 2.530,4 602,6 23,8

Virðisaukaskattur af aðkeyptri þjónustu 
erlendis frá lækkaði um 1.511 milljónir kr. 
milli ára

Helstu atvinnugreinar í ferðaþjónustu

Fjárhæðir í milljónum króna.
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Eitt megineinkenni virðisaukaskatts er hlutleysi hans 
gagnvart atvinnulífi, innflutningi og útflutningi. 
Hlutleysið felst m.a. í því að skattskyldan tekur til 
allra viðskipta innanlands á öllum stigum, svo og 
innflutnings á vöru og þjónustu. Jafnframt er skatt-
skyldusviðið mjög víðtækt og tekur til allrar sölu á vöru, 
vinnu og þjónustu í atvinnuskyni en þó með fáeinum 
undanþágum sem eru tæmandi taldar í upphafskafla 
virðisaukaskattslaga nr. 50/1988. Virðisaukaskattur á 
því ekki að leiða til röskunar á samkeppni en hlut-
leysisreglan hefur þá þýðingu að skatturinn á ekki að 
hafa nein áhrif á það hvert menn kjósa að beina við-
skiptum sínum. 

Hafa verður ofangreind sjónarmið til hliðsjónar 
gagnvart virðisaukaskattsskyldu erlendra fólksflutn-
ingafyrirtækja sem reka starfsemi hér á landi og hafa 
verið til umræðu að undanförnu. Fólksflutningar hafa 
frá gildistöku laganna árið 1990 verið undanþegnir 
virðisaukaskatti en með nýlegum lögum, sem tóku 
gildi 1. janúar 2016, var undanþágan þrengd verulega. 
Samkvæmt 6. tölul. 3. mgr. 2. gr. virðisaukaskattslaga 
tekur undanþága vegna fólksflutninga nú einungis til 
almenningssamgangna, sjúkraflutninga, skólaaksturs, 
skipulagðrar ferðaþjónustu fatlaðra og aldraðra og akst-
urs leigubifreiða. Aðrir fólksflutningar innanlands eru 
virðisaukaskattsskyldir í lægra skatthlutfalli sem er 11% 
samkvæmt 1. tölul. 2. mgr. 14. gr. virðisaukaskattslaga.

Engar sérreglur gilda um starfsemi erlendra fólks-
flutningafyrirtækja hér á landi og því gilda almenn 
ákvæði virðisaukaskattslaga um starfsemi þeirra. Hafi 

þau með höndum fólksflutninga hér á landi sem falla 
ótvírætt undir framangreint undanþáguákvæði eru þau 
undanþegin virðisaukaskatti. En reki þau hér á landi 
skattskylda fólksflutninga í samkeppni við innlend fyrir-
tæki falla þau undir ákvæði laganna og ber samkvæmt 
þeim að tilkynna um starfsemi sína til ríkisskattstjóra, 
innheimta og standa skil á virðisaukaskatti í ríkissjóð 
með sama hætti og innlend fyrirtæki. Sama gildir um 
sjálfstætt starfandi bifreiðastjóra og leiðsögumenn sem 
hingað koma á vegum þessara fyrirtækja. Um skyldu 
þessara aðila til greiðslu annarra opinberra gjalda gilda 
aðrar reglur sem ekki eru til umfjöllunar hér.

Virðisaukaskattsskylda erlendra aðila hér á landi er 
áréttuð m.a. í 1. mgr. 35. gr. virðisaukaskattslaga og í 
II. kafla reglugerðar nr. 194/1990. Í 8. gr. reglugerðar-
innar, sbr. einnig 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna, kemur 
t.a.m. fram að hafi erlendur aðili, sem selur hér á landi 
skattskylda þjónustu, ekki fasta starfsstöð hérlendis ber 
honum að fela umboðsmanni með heimilisfesti hér á 
landi að vera í fyrirsvari fyrir sig, þ.m.t. að tilkynna um 
starfsemina til ríkisskattstjóra, innheimta virðisaukaskatt 
af skattskyldri þjónustu og skila honum í ríkissjóð.

Rétt er að geta þess að undanþegnir skattskyldu 
samkvæmt 4. gr. virðisaukaskattslaga eru m.a. þeir sem 
selja skattskylda vöru eða þjónustu fyrir 2.000.000 kr. 
eða minna á hverju 12 mánaða tímabili frá því starf-
semi hefst. Þessi mörk gilda um alla sem reka hér á landi 
starfsemi sem fellur undir skattskyldusvið laganna, jafnt 
innlenda aðila sem erlenda.    ■

    ÓHA

Skattskylda erlendra 
fólksflutningafyrirtækja hér á landi
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Fræðslugáttin
Þeir sem starfa við skattframkvæmd vita að ekkert 
er þar óumbreytanlegt. Alltaf er eitthvað nýtt á 
ferðinni, annað hvort vegna þess að það hefur ekki 
komið upp áður eða að hlutirnir eru að breytast, 
t.d. vegna lagabreytinga, nýrra úrskurða yfirskatta-
nefndar eða dómstóla. Á hverjum vinnudegi koma 
upp ný og ný álitamál sem þarf að leysa úr. Auk þess 
lifum við á tímum stöðugra tækniframfara sem kalla 
á breytingar á vinnubrögðum og aðferðum.

Í gegnum tíðina hefur verið settur fjöldinn allur af verklags-
reglum og leiðbeiningum um skattframkvæmd. Þá hafa verið 
skrifaðar handbækur, ótal fyrirspurnum hefur verið svarað, 
gefin út bindandi álit og sitt hvað fleira sem setur línurnar og skýrir það sem óljóst er. Úrskurðir yfirskattanefndar 
eru í þúsundavís og dómar í skattamálum eru fjölmargir. Allt leiðir þetta til þess að erfitt er að hafa yfirsýn yfir allt 
það efni sem skattyfirvöld hafa látið frá sér í gegnum tíðina. 
Það hefur því lengi verið draumur starfsmanna í skattkerfinu að geta í vinnu sinni leitað í einhvern “alsherjar 
viskubrunn” þar sem búið væri að safna saman margs konar skattatengdu efni sem hægt væri að nýta til að svara 
fyrirspurnum, komast að niðurstöðu í úrskurðum og við annað það sem snýr að skattframkvæmdinni.

Þessi gamli draumur er nú nær því en oft áður að rætast. Í september á sl. ári var opnað viðmót á innri vef RSK 
undir heitinu -Fræðslugátt- þar sem allt fræðsluefni fyrir starfsmenn er birt á einum stað – á einum skjá. 
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Með fræðsluefni í þessu sambandi er átt við allar 
verklagsreglur, leiðbeiningar af ýmsu tagi, rafrænar 
handbækur, skattalagasafn þar sem jafnframt eru 
reglugerðir og önnur stjórnvaldsfyrirmæli sem 
snerta skattframkvæmdina og önnur verkefni 
RSK. Í Fræðslugáttinni er einnig safn bréfa þar sem 
svarað hefur verið ýmsum spurningum frá við-
skiptavinum RSK og er þar ýmislegt að sjá. Þarna 
er unnt að finna bæði flest almenn og ákvarðandi 
bréf sem skrifuð hafa verið u.þ.b. síðustu 25 ár 
og bindandi álit frá árinu 1999 til dagsins í dag. 
Jafnframt er í Fræðslugáttinni mikið safn úrskurða 
yfirskattanefndar. 

RSK starfrækir öfluga starfsmenntun fyrir sína starfsmenn og hefur efni sem farið hefur verið yfir á fræðslufundum 
allt frá árinu 2014 verið safnað saman í Fræðslugáttina. Er þar saman komið mikið magn af glærum þar sem búið er 
að safna saman fróðleik um ýmislegt sem tengist skattframkvæmdinni, bæði efnisleg atriði og tengd málsmeðferð, 
og fróðleik um önnur viðfangsefni RSK, eins og t.d. um reikningshaldsleg atriði og félagarétt svo eitthvað sé nefnt. 
Í þessu efni leynist ýmislegt og oftast eru það reynslumestu starfsmennirnir sem miðla af þekkingu sinni. Það er 
t.d. ekki ónýtt fyrir nýja starfsmenn að fá sögulegar skýringar á hlutunum og tengingar við eldri framkvæmd þegar 
eitthvað er að breytast. Þegar maður tekur að sér að miðla til annarra leiðir það venjulega til þess að sá hinn sami 
fer að velta hlutunum fyrir sér út frá fleiri en einu sjónarhorni þannig að fleiri hliðar koma upp á hverju máli, og 
þannig dýpkar bæði skilningur og þekking. 

Vinna við verkfæri eins og Fræðslugáttina er því eilífðar-
verkefni og alltaf hægt að gera betur og bæta við
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Undanfarið hefur jafnframt verið unnið að gerð fræðslumyndbanda fyrir starfsmenn og eru þau einnig 
í Fræðslugáttinni. Efni myndbandanna er af ýmsu tagi og eru þau allt frá því að vera innan við mínútu 
löng upp í að vera u.þ.b. 22 mínútna löng. Flest eru þau þó nokkurra mínútna löng. Þarna er að finna 
fræðslu um öryggismál, bæði um almenn atriði og tölvutengd, ýmislegt varðandi skattframkvæmdina, 
rafræn skilríki og margt fleira. Sumum finnst betra að horfa á myndbönd og hlusta á útskýringar heldur 
en að lesa sjálfir og með þessu móti er reynt að koma til móts við þau sjónarmið.

Í Fræðslugáttinni er leitarvél sem leitar í öllu því efni sem þar er fyrir hendi. Þetta gefur ýmsa möguleika. 
Allir sem starfa við skattframkvæmd og önnur verkefni RSK þekkja það að ekki blasir alltaf við hvernig svara 
skuli ýmsum spurningum sem upp koma. Svona fræðslubrunnur eins og Fræðslugáttin er getur komið að 
miklu gagni í þessu og á t.d. að leiða til þess að minni hætta sé á að spurningum um sambærileg mál sé 
svarað á mismunandi hátt, sem er auðvitað lykilatriði í allri starfseminni, og tekið sé mið af niðurstöðu 
yfirskattanefndar sé hún fyrir hendi um það atriði sem um ræðir hverju sinni, eða eftir atvikum dómstóla.

Það er alveg sama hve öflug „tæki og tól“ eru fyrir hendi ef ekki er fylgst með þeim, efni uppfært og bætt 
í sarpinn þá koma þau ekki að því gagni sem að var stefnt. Vinna við verkfæri eins og Fræðslugáttina er 
því eilífðarverkefni og alltaf hægt að gera betur og bæta við. Nýlega er hafin vinna við að safna saman og 
búa til samræmd svör við spurningum sem berast RSK með tölvupósti, oft aftur og aftur um sömu atriði. 
Er engin vafi á því að tilkoma slíks „svarasafns“ mun auka enn meira á gagnsemi Fræðslugáttarinnar, 
bæði fyrir starfsmenn en ekki síður fyrir viðskiptavini, og leiða til þess að unnt sé að svara fyrirspurnum 
með enn skjótari hætti en nú þegar er gert.

Af því að við lifum á tímum sífelldra breytinga mun draumurinn sem minnst var á í upphafi kannski 
aldrei rætast 100% og þess vegna verða eilífur. Ef unnt er að nálgast það að uppfylla hann skref fyrir skref 
þá er það góður árangur.

Af því að margir hafa gaman af talnaleikjum þá má til gamans geta að Fræðslugáttin var opnuð 16.09 
2016 kl. 09:16 :-)    ■

        EAA

Hluti hópsins sem kom að vinnu við Fræðslugáttina. Talið frá vinstri: Jóhannes Jónsson, Jónas Magnússon, Ragnheiður 
Björnsdóttir  og Elín Alma Arthursdóttir.
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DÓMAR

Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem 
kveðinn var upp þann 20. desember 
2016 var íslenska ríkið sýknað af kröfum 
Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar ehf. 

Málavextir eru þeir að með úrskurði 
dags. 20. desember 2013 endurákvarðaði 
ríkisskattstjóri opinber gjöld stefnanda 
gjaldárin 2008, 2009, 2010, 2011 og 
2012 á þeim grundvelli að sá fjármagns-
kostnaður, sem féll á stefnanda vegna 
tiltekinna lánaskuldbindinga Límonaðis 
ehf., í kjölfar samruna Límonaðis ehf., 
Daníels Ólafssonar ehf. og stefnanda, hafi 
ekki verið frádráttarbær kostnaður í skatt-
skilum hans, sbr. 1. tölul. 31. gr., sbr. 2. 
mgr. 49. gr. laga nr. 90/2003, þar sem þær 
hafi ekki verið tengdar rekstri stefnanda. 
Umræddur fjármagnskostnaður var til-
kominn vegna kaupa Límonaðis ehf. á 
hlutabréfum í stefnanda, með svoköll-
uðum öfugum samruna.

Úrskurði ríkisskattstjóra var skotið 
til yfirskattanefndar sem hafnaði öllum 
kröfum stefnanda. 

Stefnandi höfðaði mál á hendur ís-
lenska ríkinu til þess aðallega að fá báðum 
úrskurðunum hnekkt en til vara að fá 
þeim breytt með þeim hætti að frádráttar-
bær fjármagnstekjukostnaður stefnanda 
yrði hækkaður og að fellt yrði niður 25% 
álag ríkisskattstjóra. 

Stefnandi reisti aðalkröfu sína bæði á 
formlegum og efnislegum rökum og var 
rökstuðningur stefnanda varðandi ógild-
ingu umþrættra úrskurða vegna galla á 
formhlið málsins þríþættur. Stefnandi 

hélt því í fyrsta lagi fram að starfsmenn 
ríkisskattstjóra hefðu verið vanhæfir til að 
fjalla um málið og taka afstöðu til þess. 
Stefnandi byggði í öðru lagi á því að ríkis-
skattstjóri hefði sýnt af sér tómlæti þar 
sem óeðlilega langur tími hefði liðið frá 
því að ríkisskattstjóra hafi verið kunnugt 
um hvernig staðið hefði verið að sam-
runa stefnanda og skattskilum hans og 
þar til hann sendi stefnanda fyrirspurn 
um málið. Ríkisskattstjóri hefði þannig 
skapað réttmætar væntingar hjá stefn-
anda, hluthöfum hans og kröfuhöfum 
um að ekki yrði aðhafst í málefnum 
hans og hafi stefnandi gengið í gegnum 
fjárhagslega endurskipulagningu í lok 
árs 2010 á þeim grundvelli. Í þriðja lagi 
byggði stefnandi á því að tímafrestir 
vegna endurákvörðunar skatta stefnanda 
fyrir gjaldárið 2008 hafi verið liðnir með 
vísan til 2. mgr. 97. gr. laga nr. 90/2003, 
enda hafi allar nauðsynlegar upplýsingar 
og gögn legið fyrir til grundvallar réttri 
álagningu þess árs. Þá byggði stefnandi 
aðalkröfu sína á þeim efnislegu rökum 
að samruni hans við Límonaði ehf. og 
Daníel Ólafsson ehf. hefði grundvall-
ast af rekstrarlegum ástæðum en ekki 
skattalegum. Vísaði stefnandi því til 
stuðnings  að  fyrir  samrunann  hafi 
félögin myndað samstæðu, sem unnt 
hefði verið að skattleggja sameiginlega 
á grundvelli 55. gr. laga nr. 90/2003, og 
ljóst væri að til samrunans hefði ekki 
komið ef stefnandi hefði gert sér grein 
fyrir því að þessi staða myndi koma upp. 

Loks byggði stefndi á því að lög settu því 
engin skilyrði hvaða félag gæti verið yfir-
tökufélag við samruna tveggja eða fleiri 
félaga og að svokallaðir öfugir, lóðréttir 
samrunar með yfirfærslum allra skatta-
réttarlegra réttinda og skyldna yfirtekna 
félagsins til yfirtökufélagsins, hafi farið 
fram athugasemdarlaust árum saman. 
Þá hélt stefnandi því fram að fordæmi í 
dómum Hæstaréttar Íslands í málum rétt-
arins nr. 555/2012 og 529/2013 ættu ekki 
við í málinu þar sem um væri að ræða 
sameiningu þriggja félaga, auk eins félags 
sem færst hafi inn í eignasafn stefnanda, 
en ekki tveggja félaga líkt og í nefndum 
dómum Hæstaréttar.

Af hálfu íslenska ríkisins, stefnda, var 
öllum kröfum, málsástæðum og laga-
rökum stefnanda hafnað og krafist sýknu 
af kröfum stefnanda en til vara að þær 
yrðu lækkaðar.

Í niðurstöðu dómsins var ekki fallist á 
að fella bæri úrskurði ríkisskattstjóra og 
yfirskattanefndar úr gildi á grundvelli van-
hæfis starfsmanna ríkisskattstjóra, enda 
bæru þeir ekki með neinum hætti merki 
um hlutdrægni. Þá var ekki fallist á það 
með stefnanda að ríkisskattstjóri hefði 
með tómlæti skapað honum eða öðrum 
tilgreindum aðilum réttmætar væntingar 
um framhald máls stefnanda hjá ríkis-
skattstjóra. Þá féllst dómurinn ekki á að 
tímamörk endurákvörðunar skv. 2. mgr. 
97. gr. laga nr. 90/2003 ættu við enda 
hefði ríkisskattstjóra verið ógerlegt að 
greina af framtalinu og fylgigögnum hvort 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3418/2015

Öfugur samruni – frádráttarbær 
rekstrarkostnaður – vanhæfi  
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umrædd fjármagnsgjöld hefðu verið gjald-
færð í skattskilum félagsins og þá hversu 
há sú gjaldfærsla hafi verið og vísaði um 
það til fjölda fyrirspurna sem ríkisskatt-
stjóri sendi stefnanda þar sem óskað var 
eftir útskýringum vegna tiltekinna liða í 
skattframtali stefnanda. 

Um þau rök stefnanda að rekstrarlegar 
ástæður hafi legið til grundvallar samruna 
Límonaðis ehf. og Daníels Ólafssonar ehf. 
tók dómurinn fram að ákvæði lokamálsl. 
1. mgr. 51. gr. laga nr. 90/2003, yrðu ekki 
skýrð óháð öðrum ákvæðum laganna og 
bæri því jafnframt að líta til ákvæða 31. 
gr. um frádrátt frá tekjum lögaðila sem 
stafa af atvinnurekstri og 49. gr. sömu 
laga þar sem væri að finna nánari skil-
greiningu á frádráttarbærum vöxtum, 
afföllum og gengistapi samkvæmt 1. tö-
lul. 31. gr. laganna. Sagði svo í niðurstöðu 
héraðsdóms: 

„Í dómaframkvæmd hefur verið litið svo 
á að sú almenna regla felist í 1. tölul. 31. 
gr. laga nr. 90/2003 að rekstrarkostnaður, 

sem draga má frá tekjum, skuli vera tengdur 
tekjuöflun í rekstrinum á árinu. Þá sé í 2. 
mgr. 49. gr. laganna tekið af skarið um 
að þau rekstrargjöld, sem í 1. mgr. þeirrar 
greinar sé sérstaklega fjallað um, séu því að-
eins frádráttarbær að fullu að þau séu tengd 
atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. 
Af því leiðir að vextir, afföll og gengistap, 
sem ekki uppfylli það skilyrði, séu því ekki 
frádráttarbær rekstrarkostnaður í skilningi 
framangreindra lagaákvæða. Óumdeilt er að 
lán Límonaðis ehf. voru tekin í þágu eigenda 
þess félags til þess að greiða þáverandi eig-
endum stefnanda og Daníels Ólafssonar ehf. 
kaupverð hlutafjár í þeim félögum. Verður því 
ekki talið að lántakan hafi varðað rekstur 
stefnanda eftir samruna hans við Límonaði 
ehf. og Daníel Ólafsson ehf. og teljast vextir 
vegna hennar því ekki til frádráttarbærs 
rekstrarkostnaðar stefnanda í skilningi 1. 
tölul. 31. gr. laganna.“

Þá taldi dómurinn að ekki yrði séð að 
lántaka til að fjármagna kaup á hlutum í 
Daníel Ólafssyni ehf. teldist frekar varða 

tekjuöflun í rekstri stefnanda en gilti um 
lánveitingu vegna kaupa á hlutabréfum í 
stefnanda.

Í ljósi alls framangreinds taldi 
dómurinn að fallast bæri á þá niður-
stöðu ríkisskattstjóra að heimildin til að 
framkvæma skattfrjálsan samruna sam-
kvæmt 1. mgr. 51. gr. laga nr. 90/2003 
færði stefnanda ekki ríkari rétt til gjald-
færslu rekstrarkostnaðar en 31. gr. sömu 
laga heimili. Þá féllst dómurinn ekki á 
það með stefnanda að neinu skipti þótt 
um sameiningu þriggja félaga hafi verið 
að ræða, enda hafi stefnandi ekki fært 
haldbær rök fyrir þeim sjónarmiðum. 
Þá taldi dómurinn ósannað í málinu að 
í framkvæmd hafi skapast venja um þau 
ágreiningsatriði sem uppi væru, sem gætu 
leitt til annarrar niðurstöðu. Loks hafnaði 
dómurinn varakröfu stefnanda og kröfu 
um að fellt yrði niður 25% álag sem ríkis-
skattstjóri bætti við skattstofna stefnanda 
umrædd ár.

Hæstiréttur staðfesti þann 30. mars 2017 
dóm Héraðsdóms Reykjavíkur og sýknaði 
íslenska ríkið af kröfum áfrýjanda. 

Í málinu krafðist áfrýjandi ógild-
ingar á úrskurðum ríkisskattstjóra og 
yfirskattanefndar þar sem opinber gjöld 
hans vegna gjaldársins 2008 voru endur-
ákvörðuð. Ágreiningur málsins snerist í 
meginatriðum um hvort sá fjárhagslegi 
ávinningur sem áfrýjanda féll í skaut 
við uppgjör starfslokasamnings við Baug 
Group hf. árið 2007 skyldi teljast til tekju-
skattsstofns hans sem launþega skv. 1. 
tölul. 61. gr. laga nr. 90/2003, og kæmi 
þar með til skattlagningar eftir ákvæði 1. 
mgr. 66. gr. laganna í þeirri mynd sem 
ákvæðið var þegar atvik málsins áttu sér 
stað. Taka þurfti afstöðu til þess í mál-
inu hvort samningar þeir sem áfrýjandi 
gerði við BGE Eignarhaldsfélag ehf. og 
Baug Group hf. 5. desember 2003 og 8. 
mars 2006 og við Baug Group hf. 15. 

júní 2007 hafi veitt áfrýjanda slík sérkjör 
og verið í slíkum efnislegum tengslum 
við starf hans hjá félaginu að líta bæri 
á söluhagnað hans af bréfunum, þ.e. 
þann mismun sem var á innlausnarverði 
bréfanna eins og það var ákvarðað í kaup-
réttarsamningum 5. desember 2003 og 8. 
mars 2006 og því verði sem bréfin voru 
seld á samkvæmt starfslokasamningi 
áfrýjanda 15. júní 2007, sem endurgjald 
fyrir vinnu í skilningi 1. tölul. A-liðar 7. 
gr. laga nr. 90/2003. Áfrýjandi hélt því 
fram að tekjurnar bæri að skattleggja 
sem fjármagnstekjur skv. þágildandi 
3. mgr. 66. gr. laga nr. 90/2003, líkt og 
hann hafði gert í framtali sínu fyrir við-
komandi ár. Í héraðsdómi, sem staðfestur 
var af Hæstarétti með vísan til forsendna 
hans, var vísað til þess að leggja yrði 
rúma túlkun í tekjuhugtak 7. gr. laga nr. 
90/2003. Samkvæmt því væri ljóst að rétt-
indi sem skattaðilar öðluðust á grundvelli 

samninga um hlutabréfaviðskipti af því 
tagi sem mál þetta snérist um gætu falið 
í sér tekjur í skilningi ákvæðisins. Með 
hliðsjón af efni og eðli samninganna var 
talið hafið yfir allan vafa að þau kjör sem 
áfrýjanda voru veitt með samningunum 
5. desember 2003 og 8. mars 2006 hafi 
verið veitt í tengslum við starf hans hjá 
Baugi Group hf. og teldust því þar með 
starfstengd hlunnindi hans í skilningi 
1. mgr. 1. töluliðar A-liðar 7. gr. laga nr. 
90/2003. Var það ekki talið hafa þýðingu 
þótt áfrýjandi hefði fengið andvirði þessa 
fjár greitt í formi óskráðra hlutabréfa í 
Stoðum hf. Þá var ekki fallist á með áfrýj-
anda að slíkir annmarkar hefðu verið á 
rannsókn og málsmeðferð skattyfirvalda 
að ógilda bæri úrskurði þeirra á þeim 
grundvelli. Var íslenska ríkið samkvæmt 
framansögðu sýknað af öllum kröfum.

Dómur Hæstaréttar í máli nr. 318/2016

Starfslok – söluhagnaður 
– endurgjald
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Hæstiréttur staðfesti þann 9. febrúar 2017 
dóm Héraðsdóms Reykjavíkur og sýknaði 
íslenska ríkið af kröfum áfrýjanda. 

Í málinu krafðist áfrýjandi þess annars 
vegar að ógiltur yrði úrskurður ríkisskatt-
stjóra frá árinu 2015 um að hann hafi 
verið með skattalegt heimilisfesti og 
borið fulla og ótakmarkaða skattskyldu 
hér á landi á tímabilinu frá 5. mars 2003 
til 10. janúar 2011 og hins vegar að 
viðurkennt yrði að hann hefði á þessu 
tímabili borið takmarkaða skattskyldu 

á Íslandi. Fyrir lá að áfrýjandi tilkynnti 
til Þjóðskrár Íslands í janúar 2011 að 
hann hefði verið búsettur í Máritaníu á 
umræddu tímabili, þar sem hann starf-
aði sem sjómaður hjá Sjólaskipum hf. 
og hafði unnið sem vinnslustjóri um 
borð í togurum félagsins sem voru við 
veiðar við Afríkustrendur og gerðir út frá 
Máritaníu. 

Litið var svo á að ríkisskattstjóri hefði, 
við ákvörðun um skattalegt heimilisfesti 
áfrýjanda samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga 

nr. 90/2003 um tekjuskatt, hvorki verið 
bundinn af því hvar lögheimili hans 
hefði verið skráð né af tilkynningu hans 
til Þjóðskrár. Að virtum atvikum málsins 
og með skírskotun til grunnreglu 2. tölu-
liðar 1. mgr. 1. gr. sömu laga var talið að 
áfrýjandi hefði verið með fasta búsetu 
á Íslandi umrætt tímabil og að honum 
hefði ekki tekist að færa sönnur fyrir 
því að hann hefði verið skattskyldur í 
Máritaníu. Var íslenska ríkið samkvæmt 
framansögðu sýknað af öllum kröfum.

Dómur Hæstaréttar í máli nr. 319/2016

Skattalegt heimilisfesti – föst búseta 
– lögheimili

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2274/2015

Endurupptaka – tvísköttun 
– stjórnarskrá

Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 
sem kveðinn var upp þann 3. nóvember 
2016 var íslenska ríkið sýknað af kröfum 
stefnenda.

Í málinu kröfðust stefnendur þess að 
felldir yrðu úr gildi úrskurðir ríkisskatt-
stjóra frá 12. ágúst 2013 og að felld yrði 
niður álagning fjármagnstekjuskatts á 

þau vegna sölu hlutafjár í Fjarðarey ehf. 
á árinu 2005 við álagningu árið 2006, 
og stefnda yrði gert að endurgreiða 
stefnendum þann fjármagnstekjuskatt 

sem þau inntu af hendi á árinu 2006 
vegna tekna af sölu hlutabréfa í Fjarðarey 
ehf., sbr. lög nr. 29/1995, um endur-
greiðslu oftekinna skatta og gjalda. 

Forsaga málsins er sú að félaginu Ingi-
mundi hf. var skipt á þann hátt að skipið 
Helga RE 49, veiðarfæri þess og veiði-
heimildir komu í hlut Fjarðareyjar ehf., 
sem þá var nýstofnað. Áður en skiptingin 
var tekin fyrir á hluthafafundi hafði allt 
hlutafé í Fjarðarey ehf. verið selt Skinney-
Þinganesi hf. að 90% hluta og Ketillaug 
ehf. að 10% hluta. Fjarðarey ehf. hafði 
því verið selt áður en skipting Ingimundar 
hf. hófst formlega og var þ.a.l. gagn-
gjaldsskilyrði 52. gr. tekjuskattslaga, fyrir 
skattfrjálsri skiptingu, ekki talið uppfyllt 
þar sem hluthafar voru ekki taldir hafa 
fengið afhent hlutabréf í Fjarðarey ehf. 
sem gagngjald, þar sem þeir höfðu þegar 
afsalað sér rétti til hlutabréfanna.

Kröfur stefnenda voru á því reistar að 
ríkisskattstjóra hafi verið skylt að verða 
við beiðni þeirra um endurupptöku og 
leiðréttingu á álögðum fjármagnstekju-
skatti árið 2006 í ljósi þeirrar afstöðu 
skattyfirvalda að líta bæri á Ingimund hf. 
sem raunverulegan seljanda fiskiskipsins 
Helgu RE 49, ásamt veiðarfærum og fisk-

Niðurstaða dómsins var að stefnendur hefðu ekki sýnt 
fram á að sú breyting skattyfirvalda, að færa hagnað 
af sölu eigna og réttinda Ingimundar hf. samkvæmt 
kaupsamningi 27. maí 2005, leiddi lögum samkvæmt 
til þess að fella bæri niður skattálagningu
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Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2074/2016

Skattalegt heimilisfesti – föst búseta  
– lögheimili – leiðbeiningarskylda

Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem 
kveðinn var upp þann 13. febrúar 2017 var 
íslenska ríkið sýknað af kröfum stefnanda.

Í málinu krafðist stefnandi þess að 
ógiltur yrði úrskurður ríkisskattstjóra frá 
19. febrúar 2016 þess efnis að hann hafi 
verið með skattalegt heimilisfesti hér á 
landi og borið fulla og ótakmarkaða skatt-
skyldu hér á landi á tímabilinu 17. mars 
2006 til 31. desember 2010. 

Fyrir lá að stefnandi tilkynnti Þjóðskrá 
Íslands um flutning lögheimilis síns til 
Máritaníu þann 17. mars 2006 og hélt 
hann því fram að hann hefði verið bú-
settur í Máritaníu á umræddu tímabili, 
þar sem hann starfaði sem skipstjóri á 
verksmiðjuskipum sem stundi veiðar í 
lögsögu Máritaníu. 

Kröfur stefnanda voru á því reistar að 
stefndi hefði með ýmsum hætti brotið 
gegn málsmeðferðarreglum stjórnsýslu-
réttar, einkum rannsóknarreglu og skyldu 
til leiðbeininga. Auk þess sem brotið 
hefði verið gegn jafnræði og lögmætum 
væntingum stefnanda. Taldi stefnandi 
að ríkisskattstjóri hefði brotið gegn rann-

sóknarreglunni með því að byggja úrskurð 
sinn um skattalegt heimilisfesti hans ein-
göngu á rannsókn skattrannsóknarstjóra 
og leggja þar með ekkert sjálfstætt mat á 
málið. Stefnandi vísaði til þess að hann 
hefði lagt fram öll þau gögn sem óskað 
var eftir, svo sem persónuskilríki, bú-
setuvottorð, leigusamninga, vottorð um 
skattskyldu og skattgreiðslur með til-
greiningu fjárhæða. Vísaði stefnandi til 
úrskurða skattstjórans í Reykjanesumdæmi 
þar sem fram hafi komið að gjaldanda 
væri nægilegt að sýna fram á að hann 
væri skattskyldur í öðru ríki á sama hátt 
og aðrir menn sem þar væru heimilisfastir 
og hefðu skattyfirvöld nýtt þessa úrskurði 
sem leiðbeiningu til stefnanda þegar hann 
leitaði eftir því hvernig hann skyldi haga 
sínum skattamálum áður en hann flutti 
til Máritaníu árið 2006. Með þessu hefðu 
skattyfirvöld brotið gegn jafnræði og leið-
beiningarskyldu stjórnsýsluréttarins. 

Íslenska ríkið mótmælti öllum kröfum 
stefnanda og tók fram að fjarvera stefn-
anda frá Íslandi hefði helgast af vinnu 
hans, en ekki af því að hann hefði raun-

verulega fellt niður búsetu og heimilisfesti 
hér á landi. Þá hafi hann átt hér eignir og 
ráðstafað fjármunum sínum að mestu hér 
á landi, m.a. með kaupum á fasteignum 
til eigin nota. Stefnandi hafi veitt mis-
vísandi upplýsingar um dvalarstað sinn í 
Máritaníu og ekki lagt fram fullnægjandi 
gögn sem styðji þær fullyrðingar hans að 
hann haldi heimili í Máritaníu. Þá mót-
mælti stefndi sönnunargildi gagna sem 
stafa frá máritanískum yfirvöldum. Ísland 
hafi ekki tekið upp stjórnmálasamband 
við Máritaníu og löndin hafi ekki gert 
með sér tvísköttunarsamning eða upplýs-
ingaskiptasamning og því væri ómögulegt 
fyrir íslensk stjórnvöld að sannreyna 
hvort framlögð vottorð væru gefin út af 
þar til bærum stjórnvöldum, eða hvort 
þau væru efnislega rétt. Stjórnarfar í Má-
ritaníu væri með þeim hætti að óvarlegt 
þætti að treysta gögnum þaðan og væru 
skjöl þaðan t.d. ekki viðurkennd af skatt-
yfirvöldum á öðrum Norðurlöndum. 
Um tilvísun stefnanda til úrskurða skatt-
stjórans í Reykjanesumdæmi benti stefndi 
á að mál stefnanda væri ekki á nokkurn 

veiðiheimildum, og að söluhagnaðurinn 
skyldi færður til tekna hjá félaginu.

Íslenska ríkið krafðist sýknu á þeim 
grundvelli að endurgreiðslukrafan væri 
fyrnd, sbr. 4. gr. laga nr. 29/1995, þar sem 
fjögur ár væru liðin frá því að greiðsla átti 
sér stað. 

Í niðurstöðu sinni taldi dómurinn að 
þrátt fyrir að leiða mætti af dómi Hæsta-
réttar Íslands að tekjur af sölu umræddra 
eigna og réttinda Ingimundar hf. hefðu 
með réttu átt að falla félaginu í skaut, en 
ekki stefnendum, yrði ekki litið framhjá 
því að þeim fjármunum, sem komu fyrir 
þessi verðmæti, var ráðstafað til stefnanda 
16. ágúst 2005 og voru þeim til frjálsrar 
ráðstöfunar eftir það. Í því ljósi var ríkis-
skattstjóra rétt að líta svo á að fjármunir 
er svöruðu til hagnaðar af sölu umræddra 
verðmæta hefðu runnið til stefnenda og 
væru því tekjur af hlutareign þeirra í 

Ingimundi hf. í samræmi við 11. gr. laga 
nr. 90/2003 sem eru skattskyldar sam-
kvæmt 7. gr. sömu laga. Ekki var fallist 
á að um óheimila tvísköttun hefði verið 
að ræða enda gæti fjármunum, er svara 
til söluhagnaðar af eignum hlutafélags 
og félagið greiðir tekjuskatt af, verið út-
hlutað til hlutareigenda sem teldust þá 
skattskyldar tekjur hans í samræmi við 
fyrrgreint ákvæði laga nr. 90/2003 og 
4. tölulið c-liðar 7. gr. laganna. Þá fékk 
dómurinn ekki séð að sú ákvörðun að 
ráðstafa umræddum tekjum til kaupa á 
hlutafé í Ingimundi hf. af félaginu sjálfu, 
eins og skattframtal stefnanda, Ármanns 
Ármannssonar, bar með sér að hann hafi 
gert, breytti því að honum bæri skylda til 
að greiða skatt af þeim.

Með vísan til framangreinds var það 
niðurstaða dómsins að stefnendur hefðu 
ekki sýnt fram á að sú breyting skatt-

yfirvalda, að færa hagnað af sölu eigna 
og réttinda Ingimundar hf. samkvæmt 
kaupsamningi 27. maí 2005, leiddi 
lögum samkvæmt til þess að fella bæri 
niður skattálagningu sem reist hafi verið 
á tekjum stefnenda af sölu hlutabréfa í 
Fjarðarey ehf. Sú niðurstaða, sem reist 
væri á almennum og efnislegum mæli-
kvarða 11. gr. laga nr. 90/2003, sbr. 7. 
gr. sömu laga, er gilda um hvers konar 
úthlutun verðmæta úr hlutafélögum, 
fæli ekki í sér óheimila eignaskerðingu 
samkvæmt 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár-
innar nr. 33/1944. Þá taldi dómurinn 
niðurstöðuna heldur ekki andstæða 
atvinnufrelsisákvæði 1. mgr. 75. gr. 
stjórnarskrárinnar, enda helgist hún 
af lögmætri álagningu skatts af tekjum 
stefnenda. Var ríkið því sýknað af öllum 
kröfum stefnenda.
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hátt sambærilegt þeim úrskurðum enda 
hefði þar ekki verið fjallað um skattalegt 
heimilisfesti samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga 
nr. 90/2003.

Í dómi héraðsdóms kom fram að með 
vísan til þeirrar ítarlegu rannsóknar sem 
fram fór á vegum skattrannsóknarstjóra, 
svo og þeirrar gagnaöflunar sem stefndi 
gaf stefnanda kost á, hafi ekki verið brotið 
gegn rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins. 
Þá sagði í dóminum að jafnvel þótt fallist 
væri á málsástæður stefnanda viðvíkjandi 

leiðbeiningum starfsmanna skattyfirvalda 
til hans, áður en hann ákvað að tilkynna 
um flutning lögheimilis síns á árinu 2016, 
yrði að líta til þess að slíkar leiðbeiningar 
hlytu að miðast við að um væri að ræða 
raunverulegan flutning hans úr landi, sbr. 
2. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/2003. 
Gætu slíkar leiðbeiningar því aldrei skapað 
stefnanda réttmætar væntingar um að 
honum væri nægilegt að afla formlegra 
vottorða um erlenda heimilisfesti og skatt-

skyldu í öðru ríki án þess að raunveruleg 
tengsl hans við hlutaðeigandi land og 
hagir hans þar kæmu einnig til skoðunar. 
Þá hafi þeir úrskurðir sem stefnandi vísaði 
til ekki lotið að ákvörðun um skattalegt 
heimilisfesti samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga 
nr. 90/2003 og gátu því ekki skapað stefn-
anda réttmætar væntingar um hvernig 
skorið yrði úr um skattalegt heimilisfesti 
hans. Tók dómurinn fram að stefnandi 
hefði hins vegar átt kost á því að óska 
sjálfur eftir úrskurði stefnda um skatta-

legt heimilisfesti sitt og koma þannig í 
veg fyrir óvissu um skattskil sín hérlendis. 
Taldi dómurinn að með vísan til framan-
greinds yrði hvorki talið að brotið hafi 
verið gegn leiðbeiningarskyldu gagnvart 
stefnanda né að jafnræði hans hafi verið 
raskað með því að mál hans hafi fengið 
aðra úrlausn en önnur sambærileg mál.

Þá sagði í niðurstöðu héraðsdóms að 
samkvæmt 2. tölulið 1. mgr. 1. gr. laga nr. 
90/2003 væri það gjaldanda að sýna fram 

á að hann væri skattskyldur í öðru ríki á 
sama hátt og menn heimilisfastir þar og 
hafi fullnægt þeim skattskyldum sínum. 
Féllst dómurinn ekki á með stefnda að 
gögn, sem lögð voru fram í málinu, frá 
máritanískum skattyfirvöldum um skatt-
skyldu stefnanda þar í landi, svo og 
fjárhæð skattgreiðslna á ákveðnu árabili 
ætti að virða að vettugi vegna sambands 
íslenska ríkisins við Máritaníu eða ástands 
stjórnmála og stjórnkerfis þar í landi. Tók 
hann fram að samkvæmt almennum 
reglum væri það stefnda að leiða líkur 
að því að gögnin væru röng, þannig að 
á þeim yrði ekki byggt en það hefði ekki 
verið gert. Taldi dómurinn þó að umrædd 
gögn gætu aðeins haft þýðingu ef fyrir 
lægi að stefnandi hefði raunverulega flutt 
heimili sitt úr landi samkvæmt viðmiðum 
1. gr. laga nr. 90/2003. Vísaði dómurinn 
til þess að í rannsókn skattrannsóknar-
stjóra hafi komið fram að þrátt fyrir 
tilkynningu um flutning lögheimilis 
hafi stefndi áfram átt íbúð og bifreiðir 
og dvalið hér á landi stóran hluta ársins. 
Þá hafi legið fyrir að stefnandi hefði ekki 
keypt fasteign í Máritaníu eða stofnað 
þar fjölskyldu eða þegið þar laun. Hafi 
stefnanda borið að sýna fram á það með 
tiltækum gögnum að hann hefði í reynd 
stofnað til nýs heimilis í Máritaníu og 
lagt niður fyrra heimili sitt hér á landi. 
Stefnanda hefði ekki tekist að færa sönnur 
á það með neinum hætti. Með vísan til 
framangreinds var íslenska ríkið sýknað 
af kröfum stefnanda.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1263/2016

Málshraði – leiðbeiningarskylda 
– fyrning

Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem 
kveðinn var upp þann 19. janúar 2017 
var íslenska ríkið sýknað af aðal- og 
varakröfum stefnanda en fallist á þrau-
tavarakröfu hans. 

Í málinu krafðist stefnandi þess að 
felldir yrðu úr gildi úrskurðir ríkisskatt-
stjóra og yfirskattanefndar þannig að 
álagning virðisaukaskatts stefnanda árin 
2008, 2009, 2010 og 2011 yrði óbreytt. 

Til vara krafðist stefnandi að dráttar-
vextir að fjárhæð kr. 23.668.690 yrðu 
felldir niður og til þrautavara að dráttar-
vextir vegna áranna 2008 og 2009 að 
fjárhæð 4.964.481 yrðu felldir niður. 
Þá krafðist stefnandi málskostnaðar úr 
hendi íslenska ríkisins. 

Aðalkröfur stefnanda voru á því 
reistar að formreglur stjórnsýsluréttarins 
hafi verið brotnar við meðferð máls-

ins hjá ríkisskattstjóra. Annars vegar 
hafi ríkisskattstjóri brotið gróflega gegn 
málshraðareglu og hins vegar hafi skort 
á leiðbeiningar frá ríkisskattstjóra til 
stefnanda. Mál stefnanda hafi verið til 
meðferðar hjá embættinu í um fjögur ár 
og hafi ríkisskattstjóri ekki veitt stefnanda 
leiðbeiningar um hvernig honum bæri að 
haga skattskilum sínum þrátt fyrir óskir 
stefnanda þar um.

Taldi dómurinn að hvorki yrði talið að brotið hafi verið 
gegn leiðbeiningarskyldu gagnvart stefnanda né að 
jafnræði hans hafi verið raskað með því að mál hans 
hafi fengið aðra úrlausn en önnur sambærileg mál
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Stefnandi reisti varakröfu sína á því að 
brot stjórnvalda gegn framangreindum 
málsmeðferðarreglum ættu að leiða til 
þess að álagðir dráttarvextir yrðu felldir 
niður. Að mati stefnanda væri það and-
stætt lögum að stjórnvöld gætu tafið 
mál og beitt svo vanefndaúrræðum eins 
og dráttarvöxtum. Dráttarvextir væru 
almennt vegna vanefnda en í málinu 
væri ekki um slíkt að ræða. Meginreglan 
væri sú að ef atvik sem varða kröfuhafa 
valdi greiðsludrætti, yrði skuldari ekki 
skyldugur til að greiða dráttarvexti. Þá 
benti stefnandi á að í 3. mgr. 5. gr. laga 
nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu 
segði að ef ekki væri samið um gjalddaga 
kröfu þá væri heimilt að reikna dráttar-
vexti þegar mánuður væri liðinn frá því 
að kröfuhafi sannanlega krafði skuldara 
með réttu um skuldina. Það væri ekki fyrr 
en 19. desember 2014 sem ríkisskattstjóri 
hafi kveðið upp úrskurð sinn. Stefnandi 
vísaði um þetta til dóms Hæstaréttar frá 
7. nóvember 2013 í máli nr. 368/2013, 
þar sem fjallað var um hvenær skatt-
krafa stofnist, en það hafi verið talið hafa 
gerst þegar ríkisskattstjóri tók ákvörðun 
í máli. Þá taldi stefnandi að með því að 
fella niður álag samkvæmt 2. mgr. 28. 
gr. laga nr. 50/1988 í máli stefnanda hafi 
falist viðurkenning á sök ríkisskattstjóra 
við þessa skattframkvæmd. 

Sýknukröfu sína byggði stefndi á 
því að engir þeir annmarkar væru á 
úrskurðum yfirskattanefndar og ríkis-
skattstjóra sem varðað gætu ógildi þeirra. 
Endurákvörðun á virðisaukaskattsskilum 
stefnanda hafi farið fram innan þess 
frests sem 5. mgr. 26. gr. laga nr. 50/1988 
kveði á um. Þá krafðist stefndi þess að 
vara- og þrautavarakröfum stefnanda 
yrði vísað frá dómi þar sem hann hefði 
ekki lögvarða hagsmuni af úrlausn þeirra. 
Ef vara- og þrautavarakröfum stefnanda 
yrði ekki vísað frá dómi byggði stefndi 
sýknukröfu sína af varakröfu stefnanda 
aðallega á þeirri málsástæðu að ákvörðun 
dráttarvaxta á vangoldinn virðisauka-
skatt stefnanda væri í samræmi við skýr 
fyrirmæli 28. gr. laga nr. 50/1988.

Sýknukrafa stefnda af þrautavarakröfu 
stefnanda var á því byggð að endur-
ákvörðun á virðisaukaskatti stefnanda 
væri innan þeirra tímamarka sem greini 
í 5. mgr. 26. gr. laga nr. 50/1988. Skylt 
væri að ákvarða dráttarvexti ef vanhöld 
yrðu á greiðslu virðisaukaskatts, sbr. 1. 
mgr. 28. gr. Samkvæmt 5. mgr. 29. gr. leysi 
deila um skattskyldu ekki undan neinum 
þeim viðurlögum sem lögð eru við van-
greiðslu hans. Í dómaframkvæmd haldist 

dráttarvextir skv. fyrirmælum 1. mgr. 28. 
gr. laga nr. 50/1988 undantekningarlaust 
í hendur við undirliggjandi skattkröfu, 
enda væri það óeðlilegt að skattaðili gæti 
séð sér hag í því að skila ekki inn virðis-
aukaskattsskýrslu til skattyfirvalda eða 
skila inn skýrslu með ófullnægjandi upp-
lýsingum á gjalddaga án viðurlaga í formi 
dráttarvaxta, sérstaklega þegar haft væri 
í huga að virðisaukaskattur væri vörslu-
skattur sem innheimtuaðila bæri að skila 
í ríkissjóð.

Héraðsdómur féllst á það með stefn-
anda að ríkisskattstjóri hefði við meðferð 
málsins brotið gegn málshraðareglu 
stjórnsýsluréttarins sem og skyldu til 
leiðbeiningar. Tók hann fram að það gæti 
leitt til ógildingar á stjórnvaldsákvörðun 
ef brotin væri fleiri en ein málsmeðferðar-
regla við málsmeðferð fyrir stjórnvaldi. Í 
ljósi þess hins vegar að stefnandi hafði 
sjálfur lýst því yfir að hann teldi enga 
efnisannmarka á hinum umdeildu úr-
skurðum og niðurstöðu um skattskyldu 
samkvæmt þeim því rétta, yrði ekki séð 

að efni væru til að líta svo á að framan-
greindir hnökrar á meðferð málsins hjá 
ríkisskattstjóra væru af þeim meiði að 
leiða ættu til ógildingar. Var aðalkröfu 
stefnanda því hafnað. 

Um varakröfu stefnanda kom fram 
að óumdeilt væri að ríkisskattstjóri hefði 
haldið tímamörk endurákvörðunar skv. 5. 
mgr. 26. gr. laga nr. 50/1988.

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. laganna 
bæri virðisaukaskattsskuld dráttarvexti 
væri hún ekki greidd innan mánaðar frá 
gjalddaga. Þá væri kveðið á um það í 6. 
mgr. 29. gr. að áfrýjun eða deila um skatt-
skyldu frestaði ekki gjalddaga skattsins né 
leysi undan neinum þeim viðurlögum 
sem lögð væru við vangreiðslu hans. Í 
3. mgr. 35. gr. væri svo ákvæði um að 
skattskyldur aðili skyldi ótilkvaddur gera 
ríkisskattstjóra grein fyrir kaupum á þjón-
ustu, á sérstakri skýrslu, í því formi sem 

ríkisskattstjóri ákveði. Taldi dómurinn að 
af framangreindum ákvæðum og lögum 
nr. 50/1988 yrði ráðið að það tjói ekki 
skattaðila að gera ágreining um skyldu 
sína til að greiða virðisaukaskatt og kom-
ast þannig undan greiðslu. Með sama 
hætti yrði því slegið föstu að skattaðili 
gæti ekki komið sér tímabundið undan 
greiðslu með því að bera við réttaróvissu 
og væri því áhættan af slíku ástandi öll 
lögð á hinn skattskylda aðila. Þá féllst 
dómurinn ekki á að sjónarmið í dómi 
Hæstaréttar í málinu nr. 368/2013 ættu 
að leiða til þess að fallist yrði á vara-
kröfu stefnanda. Í dómnum væri gerður 
greinarmunur annars vegar á sköttum 
sem þarfnist aðkomu stjórnvalds og hins 
vegar á sköttum þar sem ekki þurfi at-
beina stjórnvalds. Dómurinn taldi ekki að 
hægt væri að koma sér hjá þessum megin-
reglum með því að skila ekki skýrslum og 
gera ágreining um skattinn. Var varakröfu 
stefnanda hafnað. 

Um þrautavarakröfu stefnanda tók 
dómurinn fram að ekkert sérstakt ákvæði 

væri um fyrningu dráttarvaxta í lögum nr. 
50/1988 og hefði stefndi ekki sýnt fram 
á að vextir fyrnist ekki vegna krafna líkt 
og þeirra sem um ræddi í málinu. Var 
það mat dómsins að óeðlilegt væri að 
skattaðila væri gert að greiða dráttarvexti 
allt að sex ár aftur í tímann þegar drátt á 
máli mætti rekja til þess sem legði skatt-
inn á. Með vísan til þess lagði dómurinn 
til grundvallar að um þetta atriði giltu 
fyrningarlög nr. 150/2007 en samkvæmt 
þeim fyrnist vextir á fjórum árum. Því 
yrði fallist á með stefndanda að hluti 
þeirra vaxta sem hann hafði þegar greitt 
hafi verið fyrndir. 

Með vísan til framangreinds voru 
felldir niður dráttarvextir sem íslenska 
ríkið innheimti af stefnanda, að fjárhæð 
kr. 4.964.481. Þá var stefnda íslenska rík-
inu gert að greiða stefnanda kr. 1.000.000 
í málskostnað.

Sýknukröfu sína byggði stefndi á því að 
engir þeir annmarkar væru á úrskurðum 
yfirskattanefndar og ríkisskattstjóra sem 
varðað gætu ógildi þeirra
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Bindandi álit
A F  V E T T V A N G I  S K A T T A R É T T A R

Álit 02/17
Fyrirframgreiðsla arfs – 
erfðaskrá – erfðafjárskattur – 
tekjuskattsskylda
Allir álitsbeiðendur utan A eru búsettir hér 
á landi og bera fulla og ótakmarkaða skatt-
skyldu á Íslandi. A er búsettur í Xlandi og 
er að fullu skattskyldur þar. B, C og D eru 
börn og skylduerfingjar A.

A hyggst gera þrjá löggerninga. Í fyrsta 
lagi hafi hann í hyggju að gera erfðaskrá 
þar sem hann ráðstafar tiltekinni fjárhæð 
af eigum sínum til álitsbeiðandans E.  
Í öðru lagi hafi hann í hyggju að greiða 
E fyrirfram allan bréfarfinn. Í þriðja lagi 
hafi hann í hyggju að greiða fyrirfram 
arf til skylduerfingja sinna, B, C og D. 
Fyrirframgreiðslu til skylduerfingja er 
ætlað að vera innan erfðahluta hvers og 
eins þeirra.

Upplýst er að greiðsla til E fari fram í 
reiðufé af handbæru fé A sem varðveitt sé 
utan Íslands. Greitt yrði í evrum sem er 
gjaldmiðill Xlands, heimaríkis A.

Þá sé fyrirhugað að fyrirframgreiðsla 
til skylduerfingjanna verði í formi hluta-
bréfa í tveimur félögum, Y félagi sem er 
stofnsett og skráð í Xlandi og Z hf. sem 
er eignarhaldsfélag um eignarhluti í er-
lendum félögum. Upplýst er að engar 
fasteignir á Íslandi séu í eigu Z ehf.

Fram kemur að álitsbeiðendurnir E, B, 
C og D hyggist fallast á, hvert fyrir sitt 
leyti, löggerninga þá sem lýst hefur verið 
og veita fyrirframgreiddum arfi viðtöku.

Óskað er eftir að ríkisskattstjóri veiti 
bindandi álit um:
•	 hvort	að	fyrirhuguð	fyrirframgreiðsla	

A á bréfarfi til E teljist vera erfða-
gerningur sem ákvæði 1. tölul. 28. gr. 
tekjuskattslaga taki til;

•	 hvort	skilyrði	1.	tölul.	28.	gr.	tekju-
skattslaga um greiðslu erfðafjárskatts 
teljist uppfyllt ef umræddar fyrir-
framgreiðslur á arfi hljóta lögboðna 
meðferð erfðafjár í Xlandi og það eins 
þó að arfurinn sé undanþeginn erfða-
fjárskatti þar;

•	 hvort	álitsbeiðendur	muni	ekki	þurfa	
að greiða tekjuskatt af fyrirfram-
greiddum arfi;

•	 hvort	álitsbeiðendur	muni	ekki	þurfa	
að greiða erfðafjárskatt af fyrirfram-
greiddum arfi.

Í bindandi áliti ríkisskattstjóra kemur 
fram að samkvæmt orðanna hljóðan 
vísi ákvæði 1. málsl. 1. tölul. 28. gr. 
tekjuskattslaga til fyrirframgreiðslu arfs 
samkvæmt erfðalögum nr. 8/1962. 

Ljóst sé að það ráðist af lögum í Xlandi 
hvers eðlis fyrirhuguð yfirfærsla fjármuna 
teljist, þ.e. hvort álitsbeiðandanum A sé 
heimilt að ráðstafa eignum sínum með 
erfðaskrá og fyrirframgreiðslu arfs með 
þeim hætti sem lýst er í álitsbeiðni. Ráð-
stöfun sem þessi skal því sannanlega vera 
heimil samkvæmt þarlendum lögum um 
erfðir og erfðafjárskatt og falla jafnframt 
undir almennar skilgreiningar á hug-
takinu fyrirframgreiddur arfur þannig að 
talið verði að um fyrirframgreiðslu arfs sé 
að ræða í skilningi 1. tölul. 28. gr. laga nr. 
90/2003. Verði talið samkvæmt lögum í 
Xlandi að fyrirhuguð ráðstöfun fjármuna 
feli í sér gjafagerning eða ekki sé sýnt fylli-
lega fram á að um erfðagerning sé að ræða 
er það álit ríkisskattstjóra að ákvæði 1. tö-
lul. 28. gr. tekjuskattslaga geti ekki átt við 
um þá „fyrirframgreiðslu arfs“ sem lýst er 
í álitsbeiðni.

Með framangreindum fyrirvörum telur 
ríkisskattstjóri að staðfesta megi að fyrir-

framgreiðsla á arfi skv. erfðaskrá geti fallið 
undir ákvæði 1. málsl. 1. tölul. 28. gr. laga 
nr. 90/2003, um tekjuskatt, enda sé sýnt 
fram á af móttakanda að slík ráðstöfun sé 
heimil að lögum Xlands og að um lög-
lega fyrirframgreiðslu arfs sé að ræða skv. 
þarlendum lögum en ekki einhvers konar 
gjafagerning.

Í bindandi áliti ríkisskattstjóra var 
vísað til úrskurðar yfirskattanefndar nr. 
170/2015 þar sem fram kemur að það 
heyri undir skattaðila að sýna fram á 
lögboðna meðferð erfðafjár í heimilisfest-
arríki arfleifanda. Sé slíkt gert og hafi arfur 
hlotið lögformlega meðferð þar í landi 
telst skilyrði 1. tölul. 28. gr. tekjuskatts-
laga um greiðslu erfðafjárskatts uppfyllt. 
Ríkisskattstjóri staðfesti því að umrætt 
skilyrði 1. tölul. 28. gr. tekjuskattslaga 
væri uppfyllt ef umræddar fyrirfram-
greiðslur á arfi hljóta lögboðna meðferð 
erfðafjár í Xlandi og móttakendur arfsins 
geti sýnt fram á að svo hafi verið.

Hvað varðar skyldu til greiðslu tekju-
skatts af fyrirframgreiddum arfi kemur 
fram í bindandi áliti ríkisskattstjóra 
að þegar framangreindar niðurstöður 
eru virtar, þ.e. um túlkun á 1. tölul. 
28. gr. tekjuskattslaga sé ljóst að álits-
beiðendur muni ekki greiða tekjuskatt 
af fyrirframgreiddum arfi enda hafi 
álitsbeiðendur, með fullnægjandi 
hætti, upplýst um að ráðstafanirnar 
hafi hlotið lögboðna meðferð erfðafjár 
í Xlandi.
Að síðustu vísaði ríkisskattstjóri frá 
álitaefni sem laut að greiðslu erfða-
fjárskatts enda væri álagning þess 
skatts á hendi sýslumanna en ekki 
ríkisskattstjóra.



TÍUND    71

Fagfjárfestasjóður – útvistun 
verkefna – virðisaukaskattsskylda
Álitsbeiðendur hafa í hyggju að stofna 
fagfjárfestasjóð í formi óskattskylds sam-
lagshlutafélags. Fyrirhugað er að A verði 
ábyrgðaraðili samlagshlutafélagsins og 
dótturfélag B í skilningi laga um fjár-
málafyrirtæki nr. 161/2002. Upplýst 
er að B sé með starfsleyfi samkvæmt 
lögum um fjármálafyrirtæki og staða A 
sem dótturfélags myndi gera því kleift 
að veita móðurfélagi sínu leyfisskylda 
þjónustu sbr. 5. tölul. 3. mgr. 3. gr. laga 
um fjármálafyrirtæki. Í álitsbeiðni kemur 
fram að A sjálft yrði ekki með starfsleyfi 
samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki 
og myndi ekki veita neinum öðrum en 
móðurfélagi sínu þjónustu.

Gert er ráð fyrir að B útvisti hluta af 
sínum verkefnum á grundvelli samnings-
ins til A. Um þjónustu er að ræða sem er í 
samræmi við staðlaða þjónustu sem veitt 
sé á markaði af starfsleyfisskyldum rekstrar-
félögum verðbréfasjóða við rekstur sjóða í 
þeirra umsjá. Hlutverk A sem ábyrgðaraðila 
sjóðsins verður samkvæmt 2. mgr. 160. gr. 
laga nr. 2/1995, um hlutafélög. Þá er gert 
ráð fyrir að framkvæmdastjóri A gegni jafn-
framt stöðu framkvæmdastjóra sjóðsins, 
sbr. 2. mgr. 161. gr. laga nr. 2/1995, en í 
því felist þjónusta sem falli efnislega undir 
ákvæði 10. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 
50/1988, þ.e. að dagleg starfsemi sjóðsins 
verði takmörkuð við fjármálastarfsemi 
(eignastýringu o.fl.). Þrátt fyrir verka-
skiptingu á milli álitsbeiðenda þá er um 
að ræða sömu verkefni og innt eru af hendi 
í hefðbundinni sjóðstýringu og öll verk-
efnin óaðskiljanlegur hluti hennar. Um er 
að ræða skiptingu á þjónustu sem almennt 
er leyfisskyld skv. lögum nr. 161/2002 og 
undanþegin virðisaukaskatti samkvæmt 
10. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988, 
en gerð eingöngu svo verkefni hvors um 
sig innan heildarinnar liggi skýrt fyrir svo 
heildarstarfsemin náist fram án skörunar. 
B veitir sjóðnum þjónustuna á grundvelli 
starfsleyfis síns og A veitir þjónustuna til B 
á grundvelli sama starfsleyfis, sbr. 3. tölul. 
3. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002, en B ber 
sem starfsleyfishafi ábyrgð á þjónustunni 
gagnvart sjóðnum. Þá mun B útvista fram-
kvæmd milligöngu um verðbréfaviðskipti 
o.fl. til þess fyrirtækis sem hafi leyfi til verð-
bréfamiðlunar og hagstæðast er að láta 
framkvæma viðskiptin.

Óskað var eftir bindandi áliti ríkis-
skattstjóra á því hvort að fyrirhuguð 
starfsemi A og B á grundvelli samnings 
um eignastýringu, fjárfestingaráðgjöf o.fl. 
og samnings um útvistun sé þess eðlis að 

teljast undanþegin virðisaukaskatti sbr. 
10. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988, 
um virðisaukaskatt.

Í bindandi áliti ríkisskattstjóra kemur 
fram að starfsemi fagfjárfestasjóðs eins og 
álitsbeiðendur hyggjast stofna falli undir 
gildissvið 1. gr. laga nr. 128/2011. Miðað 
við að rekstrarform hins fyrirhugaða 
sjóðs verði óskattskylt samlagshlutafélag 
verði að gera ráð fyrir að stofnun hans sé 
samkvæmt ákvæðum 60. gr. sömu laga 
en samkvæmt 61. gr. þeirra er gert ráð 
fyrir að sams konar sjóðir sem öðrum en 
rekstrarfélögum verðbréfasjóða er heim-

ilt að stofna séu sjálfstæðar lögpersónur. 
Hlutverk fagfjárfestasjóða samkvæmt 1. 
gr. laganna, sbr. einnig 3. tölul. 2. gr., sé 
að veita viðtöku fé frá fagfjárfestum til 
sameiginlegrar fjárfestingar í fjármála-
gerningum og öðrum seljanlegum eignum 
á grundvelli áhættudreifingar samkvæmt 
fyrirfram kunngerðri fjárfestingarstefnu. 

Samkvæmt framansögðu felist starfsemi 
sjóðsins í ávöxtun fjár viðskiptamanna 
hans sem er sambærileg eiginlegri starf-
semi lánastofnana og telst því undanþegin 
virðisaukaskatti á grundvelli 10. tölul. 3. 
mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988, sbr. framan-
greinda afmörkun ákvæðisins. 

Þá kemur fram að starfsleyfi álitsbeið-
anda B rekstrarfélags hf. taki til rekstrar 
verðbréfasjóða, eignastýringar og fjárfest-
ingaráðgjafar samkvæmt 27. gr. laga nr. 
161/2002, sbr. einnig c- og d-liði 6. tölul. 
og 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. sömu laga. Starfs-
heimildir álitsbeiðanda B felist þannig í 
rekstri verðbréfasjóða og annarra sjóða um 
sameiginlega fjárfestingu, eignastýringu, 
fjárfestingarráðgjöf og vörslu og stjórnun 
fjármálagerninga í sameiginlegri fjár-
festingu. Rekstrarfélög verðbréfasjóða eru 
skattskyld samkvæmt lögum nr. 165/2011 
á þeirri forsendu að þau séu undanþegin 
virðisaukaskatti samkvæmt 10. tölul. 3. 
mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988. Með hliðsjón 
af því og þar sem um er að ræða starfs-
leyfisskylda starfsemi samkvæmt lögum nr. 
161/2002 sem afmörkuð er í sömu lögum 
og lögum nr. 128/2011 þar sem jafnframt 
er kveðið skýrt á um ábyrgð rekstrarfélaga, 
verður að telja að starfsemi B samkvæmt 
samningsdrögum um eignastýringu, fjár-

festingarráðgjöf o.fl. sé nauðsynlegur og 
eðlilegur þáttur í undanþeginni starfsemi 
sjóðsins og því sé hún undanþegin virðis-
aukaskatti með sama hætti samkvæmt 
10. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988, 
sbr. framangreinda afmörkun ákvæðisins. 
Verðbréfasjóður verður auk heldur ekki 
starfræktur án rekstrarfélags, sbr. 1. mgr. 
4. gr. laga nr. 128/2011. Ýmsir þættir í 
þjónustu B fyrir sjóðinn eru virðisauka-
skattsskyldir samkvæmt almennum 
ákvæðum laga nr. 50/1988 stæðu þeir 
einir og sér, þ.m.t. ráðgjafaþjónusta, 
bókhalds- og lögfræðiþjónusta og undir-

búningur að gerð ársreiknings og samskipti 
við endurskoðendur, en telja verður að sú 
þjónusta sem þar um ræðir sé veitt í slíkum 
tengslum við hina undanþegnu þjónustu 
að þannig megi telja að hún falli undir 
undanþáguákvæðið með sama hætti og 
aðalþjónustan, sbr. fyrrgreindan úrskurð 
yfirskattanefndar nr. 153/2016.

Ennfremur kemur fram að samkvæmt 
hinum fyrirhuguðu ráðstöfunum álits-
beiðenda útvisti B rekstrarfélag hf. hluta 
verkefna sinna fyrir sjóðinn til dóttur-
félags síns, A, sbr. ákvæði 1. mgr. 18. gr. 
laga nr. 128/2011 þar sem kveðið er á um 
að rekstrarfélagi verðbréfasjóða sé heimilt 
að útvista verkefnum skv. 17. gr. til annarra 
aðila að tilteknum skilyrðum uppfylltum 
og að fengnu samþykki Fjármálaeftirlits-
ins. Í álitsbeiðni er tekið fram að A muni 
einungis veita móðurfélagi sínu, B, hina 
leyfisskyldu þjónustu og að staða A sem 
dótturfélags samkvæmt 5. tölul. 3. mgr. 3. 
gr. laga nr. 161/2002 geri því kleift að veita 
móðurfélagi sínu þjónustuna án starfsleyfis.

Með tilliti til málavaxta og hinna 
nánu tengsla álitsbeiðenda samkvæmt 
ákvæðum 5. tölul. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 
161/2002, verður að telja að þjónusta 
A samkvæmt samningsdrögum um 
útvistun verkefna sé nauðsynlegur og 
eðlilegur þáttur í hinni undanþegnu 
starfsemi B fyrir sjóðinn og sé því 
undanþegin með sama hætti sam-
kvæmt 10. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 
50/1988, sbr. framangreinda afmörkun 
ákvæðisins.

Álitsbeiðendur hafa í hyggju að stofna fagfjárfesta
sjóð í formi óskattskylds samlagshlutafélags



Staðgreiðsla opinberra gjalda 2017
Þrepaskiptur tekjuskattur
Staðgreiðsla skatta er reiknuð í tveimur þrepum.
Útreikningur fyrir mánaðartekjur er sem hér segir:
 Af fyrstu 834.707 kr.  ..................................... 36,94%
 Af fjárhæð umfram 834.707 kr.  .................... 46,24%

Hér er átt við tekjur eftir að iðgjald í lífeyrissjóð hefur verið 
dregið frá. Frá reiknuðum skatti dregst persónuafsláttur  
sem er 52.907 kr.
  
Vikulaun
Þegar laun eru greidd vikulega skal reikna staðgreiðslu  
skatta af launum sem hér segir:

 Af fyrstu 192.097 kr. . .....................................36,94%
 Af launum umfram 192.097 kr.  .....................46,24%

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

10.016.488/365 x 7 = 192.097

Annað
 Staðgreiðsla af vöxtum og arði 2017  .................  20%
  Skatthlutfall barna yngri en 16 ára  

af tekjum umfram 180.000 kr.  .............................  6%
 Skattleysismörk tekjuárið 2017 .............  1.718.678 kr.

Persónuafsláttur 2017
 Einn mánuður ...........................................  52.907 kr.
 Hálfur mánuður ........................................  26.453 kr.
 14 dagar ...................................................  24.352 kr.
 Ein vika .....................................................  12.176 kr.

Tryggingagjald 
 Tryggingagjald, þ.m.t. markaðsgjald  .............. 6,85%
 Viðbót v/sjómanna á fiskiskipum  .................... 0,65%

Frádráttur vegna almenns aksturs 
1.000 km, pr. km:  ..............................................   110 kr.
1.001 - 2.000 km:  ..............................................   108 kr.
2.001 - 3.000 km:  ..............................................   106 kr.
3.001 - 4.000 km:  ..............................................   93 kr.
4.001 - 5.000 km:  ..............................................   91 kr.

Sjá nánar í reglum um skattmat á rsk.is, m.a. vegna  
aksturs umfram 5.000 km.

Virðisaukaskattur
 Almennt skattþrep  .......................................  24%
 Sérstakt skattþrep  ........................................  11%

Barnabætur 2017
Barnabætur eru tekjutengdar og greiddar út í fjórum 
greiðslum; 1. febrúar, 1. maí, 1. júlí og 1. október. 

 Hjón/sambúðarfólk
    - með fyrsta barni  .........................................  205.834 kr.
    - með hverju barni umfram eitt  ...................  245.087 kr.
    - Viðbót v/barna yngri en 7 ára  ....................  122.879 kr.

 Einstæðir foreldrar
    - með fyrsta barni  ....................................  342.939 kr.
    - með hverju barni umfram eitt  ................  351.787 kr.
    - Viðbót v/barna yngri en 7 ára  ................  122.879 kr.

Reglur um útreikning barnabóta er að finna á rsk.is.

Vaxtabætur 2017
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.

Vaxtabætur eru tekjutengdar og eignatengdar.  
Reglur um útreikning vaxtabóta er að finna á rsk.is.

Dagpeningar innanlands, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 1/2017 

Gildir frá 1. 6. 2017

 Gisting og fæði í einn sólarhring .......................... 37.100 kr.
 Gisting í einn sólarhring ....................................... 25.900 kr.
 Fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag  ............. 11.200 kr.
 Fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag  ........................ 5.600 kr.

Dagpeningar erlendis, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 3/2014

Gildir frá 1. 12. 2014

 Almennir  Dagpeningar

 dagpeningar vegna þjálfunar,  

  náms o.fl.

 Gisting Annað Gisting Annað
 Flokkur 1  SDR 208 125 133 80
 Flokkur 2  SDR 177 106 113 67
 Flokkur 3  SDR 156 94 100 60
 Flokkur 4  SDR 139 83 89 54

Upplýsingatafla RSK 2017




