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Ríkisskattstjóri hefur um árabil verið ein þeirra stofnana 
íslenskrar stjórnsýslu þar sem nýsköpun við framkvæmd 
verkefna hefur verið í hávegum höfð. Kemur þar jafnt 
til bæði brýn nauðsyn en ekki síður sá drifkraftur sem 
virkjaður hefur verið til að leysa fyrirliggjandi verkefni. 
Fleira býr þó þar að baki svo sem almennar kröfur sam-
tímans um að mál séu leyst hratt, að viðskiptamenn 
geti nálgast upplýsingar skjótt og vel og geti afgreitt sig 
sjálfir. Örar lagabreytingar, þar sem aldrei er nein þolin-
mæði gagnvart því að breytingar taki tíma, hafa einnig 
verið ráðandi þáttur. Að því leyti til hafa verkefni ríkis-
skattstjóra verið háð fleiri breytum en margra annarra 
stjórnsýslustofnana þar sem lagaumhverfi hefur haldist 
óbreytt um árbil. Ný verkefni hafa þannig leitt eitt af 
öðru og þegar þau koma nánast á færibandi hefur slíkt 
kallað á nýjar lausnir þar sem á stundum hefur þurft 
að fara óhefðbundnar leiðir. Takmarkaður tími, um-
fang verkefnis og sú staðreynd að starfsmenn hafa verið 
bundnir við önnur störf sem ekki hefur verið unnt að 
víkja til hliðar, hefur krafist nýrrar hugsunar sem hefur 
gert það að verkum að ýmis nýsköpun hefur ráðið för 
við tæknilegar lausnir. Skýrt dæmi um slíkt er hve oft 
er unnt að láta vélar vinna verk þar sem áður þurfti 
mikinn mannafla til. Hvernig sem á allt er litið skiptir 
þó meginmáli í þessu, sem raunar öðru, að ríkisskatt-
stjóraembættið hefur verið lánsamt í því að hafa á að 
skipa mannafla sem er tilbúinn til að takast á við nýjar 
og krefjandi áskoranir án málalenginga.

Þegar ríkisskattstjóra hafa verið falin ný verkefni hin 
síðari ár hefur verið leitast við að móta lausnir á raf-
rænum grunni og oftar en ekki hefur það verið eina færa 
leiðin. Skýrasta dæmið um þetta var þegar Leiðréttingin 
kom óvænt í fangið á starfsmönnum ríkisskattstjóra. 
Tíminn til stefnu var skammur og mikill þrýstingur á 
að verkið væri unnið hratt og örugglega. Við slíkar að-
stæður þarf að skipuleggja hvernig dagleg störf verða 
leyst og unnin með rafrænum hætti. Slíkar aðstæður 
geta orðið aflvaki breytinga á gömlum vinnubrögðum 
og nýjunga á öðrum sviðum. Nýjar áskoranir kalla á 
aðrar lausnir en áður höfðu tíðkast og þannig er unnt 
að efla nýsköpun í opinberri stjórnsýslu. 

Miklu skiptir þó í öllum slíkum verkum að lagarammi 
stofnana sé skýr, að starfsumhverfi sé hvetjandi og byggt 
sé á skýrri stefnumörkun sem stofnanir hafa sett sér með 
hliðsjón af þeim fjárveitingum sem til ráðstöfunar eru. 
Stefnumótun, þar sem lagðar eru línur til framtíðar um 
hvernig verkum skuli hagað m.t.t. mögulegra breytinga 
á tækniumhverfi, er ætíð spor fram á við. Hvert nýtt 
verkefni, eða hvert verk sem felur í sér endurskoðun fyrra 
verklags, getur þannig orðið hvati til framfara þar sem 
byggt verði á framsæknum lausnum. Nýjar lausnir eru 
leið til þess að endurskoða verkferla með aukna hag-
kvæmni í fyrirrúmi og ná þannig meiri árangri í störfum. 

Nýsköpun í opinberri stjórnsýslu er ennfremur leið til 
að auka skilvirkni opinberrar þjónustu. Þar blasir við að 
unnt er að auka þjónustu við borgarana með því að veita 

Nýsköpun í opinberri stjórnsýslu

Forsíðu Tíundar prýða þau Steingrímur 
J. Sigfússon, Oddný Harðardóttir, 

Katrín Júlíusdóttir, Bjarni Benediktsson 
og Benedikt Jóhannesson sem hafa 

öll gegnt embætti fjármálaráðherra á 
Íslandi. Þau hafa því verið ráðherrar 

embættis ríkisskattstjóra frá því 
að skattyfirvöld sameinuðust í eitt 

embætti RSK hinn 1. janúar 2010. Af 
þeim gegndi Bjarni ráðherraembættinu 

lengst og Katrín skemmst.
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þeim í meira mæli en áður kost á sjálfsafgreiðslu, innan 
eðlilegra marka, við þau erindi sem þeir þurfa að reka 
hjá stofnunum. Útfylling ýmissa eyðublaða í gegnum 
þjónustusíður stofnana er skýrt dæmi um að unnt sé 
að hraða úrlausnum og sparar einnig snúninga. Kemur 
þá að því hvernig búið er að stjórnsýslunni hvað þetta 
varðar. Reyndin er sú að mörg lagaákvæði gera ekki ráð 
fyrir að unnt sé að beita rafrænni málsmeðferð og raf-
rænum lausnum, þótt stjórnsýslulögin opni vissulega 
marga möguleika. Lagalega geta því verið hindranir í vegi 
fyrir nútímalegum vinnubrögðum sem mikilvægt er að 
yfirstíga sem allra fyrst. Ríkisskattstjóri býr við þannig 
lagaumhverfi að rafrænar lausnir eru nú ráðandi þáttur 
í skattalöggjöf þótt nokkrir gamlir draugar séu enn til 
staðar. Almennt séð er mikilvægt að við setningu laga 
sé horft til framtíðar og hugað að rafrænum lausnum 
sem séu a.m.k. jafnréttháar og lausnir þar sem byggt er 
á fornum vinnubrögðum pappírssamskipta. Raunar er 
miklu fleira sem frekar mælir með að löggjöf hvetji til eða 
fyrirskipi rafrænar aðferðir heldur en eldra fyrirkomulag.

Á sama tíma þarf að horfa til þess að rafrænar lausnir 
kalla einnig á önnur vinnubrögð í stjórnsýslunni hvað 
varðar skráningu og utanumhald erinda. Almennur 
tölvupóstur getur leyst margt en er einnig erfiður í fram-
kvæmd. Ekki er ósennilegt að mun meira verði horft 
til þess að viðskiptavinir noti þjónustusíður og leggi 
þar fram erindi með ákveðinni flokkun og sjálfvirkri 
skráningu. Þjónustusíðan verði samskiptatækið frekar 
en almennur tölvupóstur eða sími.

Margar opinberar stofnanir og ráðuneyti standa nú um 
stundir á tímamótum þar sem ný tækni og ný viðhorf 

sækja sífellt meira á. Skýr stefna og markviss áætlana-
gerð eru þau hjálpartæki sem byggja þarf á. Nýsköpun 
er ráðið sem stjórnsýslan á Íslandi þarf að horfa til. 
Framtíðin mun bera með sér áframhaldandi þróun og 
breytingar á vinnubrögðum í takt við auknar kröfur 
almennings um skjótvirkari athafnir íslenskrar stjórn-
sýslu. Allt kallar þetta á nýja hugsun, og eftir atvikum 
fjárfestingu í betri og breyttri tækni, sem auðvitað mun 
skila sér margfalt til baka í auknum afköstum, betri 
þjónustu, meiri skilvirkni, auknu öryggi og þannig 
meiri áreiðanleika. Í þessu samhengi þarf að horfa til 
nauðsynlegra lagalegra úrbóta svo rafrænar lausnir 
megi leysa af hólmi þær aðferðir sem hingað til hafa 
tíðkast. Ætíð þarf að spyrna við stöðnun og til þess þarf 
frumkvæði og úthald.

Skúli Eggert Þórðarson
 ríkisskattstjóri

Ingvar J. Rögnvaldsson
vararíkisskattstjóri



4    TÍUND

Ríkisskattstjóri hefur tekið í notkun svokallaðan Hnapp sem er einföld og 
þægileg lausn fyrir örfélög til að setja upp og skila ársreikningi. Samkvæmt 
7. mgr. 3. gr. ársreikningalaga nr. 3/2006 er örfélögum heimilt að semja 
rekstraryfirlit og efnahagsyfirlit sem byggð eru á skattframtali félagsins í 
stað ársreiknings. Hnappurinn gildir fyrir félög sem falla undir skilgreiningu 
ársreikningalaga á örfélögum, sbr. 11. tölul. 2. gr., og falla ekki undir skil-
greiningar sem taldar eru upp í 8. mgr. 3. gr. laganna. 

Örfélag
Örfélag er félag sem við uppgjörsdag fer ekki fram úr tveimur af þremur 
stærðarmörkum sem eru:

a) heildareignir: 20 milljónir kr.
b) hrein velta: 40 milljónir kr.
c) meðalfjöldi ársverka á reikningsári: 3 starfsmenn

Flokkun örfélags skal ekki breytast nema félag fari yfir viðmiðunarmörk við-
komandi árs og síðastliðins reikningsárs. Þau örfélög sem ekki mega nýta sér 
gerð hnappsársreiknings eru:

a) einingar tengdar almannahagsmunum 
b) önnur félög sem falla undir opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
c) félög sem eru fjárfestingarfélög
d) félög sem eru eignarhaldsfélög 
e) félög sem víkja frá beitingu kostnaðarverðsreikningsskila

Ríkisskattstjóri útbýr ársreikning byggðan á framangreindum upplýsingum 
og sér um að skila reikningnum til ársreikningaskrár.

Hnappsársreikningur
Eftir að félög hafa skilað inn skattframtali geta þau farið á þjónustusíðu ríkis-
skattstjóra, skattur.is, og valið að láta útbúa ársreikning félagsins. Heimild 
þessi gildir eingöngu fyrir örfélög. 

Hnappsársreikningum er skilað rafrænt til ársreikningaskrár RSK á 
þjónustu síðu ríkisskattstjóra, skattur.is. Hnappsársreikningur telst gefa 
glögga mynd í skilningi laganna og er því fullgildur ársreikningur. Reikning-
urinn inniheldur rekstur, efnahag og skýringar og telst undirritaður vegna 
þess að reikningnum var skilað rafrænt. 

Fullgild skil
Stjórnendur félaga taka ákvörðun um hvort þeir vilja nýta sér þessa lausn 
eða ekki. Skili félög hnappsársreikningi teljast það fullgild skil til ríkis-
skattstjóra og ársreikningaskrár. Ef stjórnendur örfélags vilja ekki nýta sér 
heimildina verða þeir líkt og áður að skila hefðbundnum ársreikningi bæði 
til ríkisskattstjóra og ársreikningaskrár. 

Að lokum er rétt að taka fram að félög sem eru endurskoðunarskyld mega 
ekki skila hnappsársreikningi.  ■

       JBJ

Hnappurinn
Einföld og þægileg lausn fyrir örfélög  

til að skila ársreikningi

Örfélag

Meðalfjöldi 
ársverka

3
starfsmenn

Heildareignir

20
milljónir

Hrein velta

40
milljónir



TÍUND    5

Myndirnar hér á eftir sýna hluta af ferlinu þegar skilað er ársreikningi með Hnappnum. Til þess að fyrirtæki 
geti skilað með Hnappnum þarf það að uppfylla nokkur atriði sem farið er yfir í skilaferlinu.

Skref 1
Velja þarf ár og tegund 

reiknings ásamt öðru.

Skref 3
Í þessum lið eru færðar inn upplýsingar 

um stjórn og framkvæmdastjórn félagsins.

Skref 2
Staðfesta þarf nokkur atriði sem eiga við félagið.

Skref 4
Staðfesting á hlutafé og hluthöfum félags.

Skref 5
Staðfesting á starfsemi 

og tilgangi félags. 
Reikningi skilað.
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Starfshópur skipaður fulltrúum velferðarráðuneytis, fjár-
mála- og efnahagsráðuneytis og BSRB hefur yfirumsjón 
með verkefninu. Rannsakað verður hver áhrif styttingar 
vinnutímans verða á gæði og hagkvæmni þjónustu sem 
vinnustaðirnir veita, auk áhrifa á vellíðan starfsmanna 
og starfsanda. Sambærilegar mælingar verða gerðar á 
vinnustöðum þar sem vinnuvikan verður óbreytt til að 
fá samanburð og verður áhugavert að sjá útkomuna 
þegar reynsla verður komin á hina styttu vinnuviku, 
ekki síst þar sem það gæti reynst öðrum fyrirmynd 
ef vel gengur.

Markmið tilraunaverkefnisins er að kanna hvort 
stytting vinnuviku úr 40 vinnustundum á viku 
niður í 36 stundir leiði til gagnkvæms ávinnings 
starfsmanna og viðkomandi vinnustaða. Stofn-
unum er í sjálfsvald sett hvernig styttingin er 
útfærð, en þó með þeim takmörkunum að stytt-
ingin sé í hverri viku og skuli ekki safnast upp 
í heila frídaga. Tilraunaverkefnið stendur í eitt 
ár og hófst það 1. apríl sl. hjá ríkisskattstjóra. 
Jafnhliða var opnunartíma embættisins, af-
greiðslu og þjónustuvers, breytt og er hann 

Tilraunaverkefni um 
styttingu vinnuvikunnar

Seinni hluta árs 2015 undirrituðu Bjarni Benediktsson, 
þáverandi fjármála- og efnahagsráðherra, 
og Eygló Harðardóttir, þáverandi félags- og 
húsnæðismálaráðherra, yfirlýsingu þar sem stjórnvöld 
lýstu vilja til þess að kanna með tilraunaverkefni 
hvort unnt væri að stytta vinnutíma ríkisstarfsmanna 
án launaskerðingar og ná fram gagnkvæmum 
ávinningi starfsfólks og stofnana. Í október 2016 var 
auglýst eftir umsóknum stofnana sem hefðu áhuga á 
þátttöku í þessu tilraunaverkefni auk þess sem þeim 
var uppálagt að koma með tillögur að útfærslu og 
mælingum á árangri þess. Snemma árs 2017 lá fyrir 
að ríkisskattstjóri, Útlendingastofnun, Þjóðskrá og 
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum hefðu verið valin úr hópi 
umsækjenda og fór þá undirbúningur breytinganna af 
stað hjá hverri stofnun fyrir sig. 
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nú frá kl. 9:00-15:30 mánudaga til fimmtudaga og frá 
kl. 9:00-14:00 á föstudögum. Með þessum breytingum 
lengist heildaropnunartíminn í hverri viku þar sem áður 
var opið alla daga frá 9:30-15:30. Viðskiptavinir fá eftir 
breytinguna rýmri aðgang í hverri viku að þjónustu 
embættisins og stytting vinnuviku starfsmanna bitnar 
því ekki á þeim.

Gagnvart starfsmönnum ríkisskattstjóra lítur vinnu-
vikan nú þannig út að unnir eru að jafnaði 7,5 tímar á 
dag, nema á föstudögum þegar þeir eru 6. Vonast er til að 
starfsmenn fái með þessu móti lengri samfelldan frítíma 
um helgar eftir að hafa nýtt vinnuvikuna á skilvirkari hátt 
en áður með nýju verklagi, skipulagi hvers vinnudags og 

öðrum takti á vinnustaðnum. Ljóst er að starfsmenn eru 
mjög áhugasamir og fúsir til að breyta vinnubrögðum 
til hagræðingar og uppskera á móti styttri viðveru á 
vinnustað.

Ríkisskattstjóri hefur lagt áherslu á að vera í farar-
broddi um gott starfsumhverfi fyrir starfsmenn sína og 
hefur um áratugaskeið boðið upp á sveigjanlegan vinnu-
tíma. Þátttaka í þessu tilraunaverkefni er kjörin leið til 
að ganga skrefinu lengra með samspil framlegðar emb-
ættisins og vinnuframlags starfsmanna. Styttri viðvera á 
vinnustað styrkir hið gullna jafnvægi vinnu og einkalífs. 
Þegar starfsmönnum líður vel í vinnunni afkasta þeir 
meiru og sýna vinnustað meiri hollustu og alúð.  ■

Sara Rakel S. Hinriksdóttir starfar við virðisaukaskatt á atvinnurekstrarsviði.

Gerðar voru breytingar á opnunartíma embættisins samhliða tilraunaverkefninu. Afgreiðslan opnar nú hálftíma fyrr á hverjum degi, 
en lokar kl. 14 á föstudögum.
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Tölvuvæðing skattkerfisins hófst fyrir alvöru fyrir fjórum ára-
tugum. Fram að því hafði öll vélvinnsla verið hjá Skýrsluvélum 
ríkisins og Reykjavíkurborg en starfsmenn þess sáu um alla 
þjónustu. Á þeim tíma voru engir starfsmenn hjá skattyfirvöldum 
sem gátu sinnt vélvinnslu framtala.

Röskum áratug eftir að fyrstu rafeinda-
heilarnir, eins og tölvubúnaður þeirra 
tíma var kallaður, voru fengnir til 
landsins, hófst ríkisskattstjóri handa 
við að breyta vinnslu framtala og hag-
ræða svo um munaði. Í stað þess að öll 
framtöl væru send til Skýrsluvéla ríkisins 
og Reykjavíkurborgar voru fengnar sér-
stakar vélar til skráningar skattstofna 
sem settar voru upp hjá tveimur stærstu 
skattstjóraembættunum, í Reykjavík og á 
Reykjanesi. Rétt fjörutíu ár eru nú síðan 
þessi fyrstu skref voru stigin en þetta 
auðveldaði mjög alla vinnslu framtala. 
Sérstakar skráningardeildir voru settar 

upp hjá þessum tveimur embættum og 
verkefnið flutt frá Skýrsluvélum ríkisins.

Næstu skref komu þó fljótlega því 
á árinu 1982 fór fram útboð til kaupa á 
einmenningstölvum fyrir ríkisskattstjóra, 
öll skattstjóraembættin auk ríkisskatta-
nefndar. Tækin voru annars vegar hugsuð 
sem skráningarverkfæri og hins vegar sem 
almennar einmenningstölvur með rit-
vinnslu, töflureikni o.þ.h. Næsti áratugur 
fór í að þróa áfram þau verkfæri sem á 
þessum tíma voru að verða algeng í dag-
legri notkun fólks.

Kostnaður við gagnavinnslu RSK 
var á hinn bóginn mikill. Þrátt fyrir að 
skattyfirvöld væru sæmilega búin af ein-
menningstölvum, og unnt væri að skoða 
skattframtöl og skil á söluskatti og stað-
greiðslu á skjá, voru vélarnar ekki tengdar 
saman í neti og ekki höfðu verið settir 
upp miðlarar til gagnageymslu. Jaðar-
tæki, svo sem prentarar, voru á þessum 
tíma dýr og mikilvægt þótti að hugað 
yrði að breytingum. Því var það svo að 
öll tölvuvinnsla, samkeyrsla upplýsinga 
og gagnageymsla var áfram hjá Skýrslu-
vélum ríkisins. Eftir að staðgreiðsla og 
virðisaukaskattur voru tekin upp voru 
fengnir óháðir ráðgjafar til að taka út 
hvort unnt væri að ná hagræðingu með 
kaupum á staðarneti. Þeir Jón Búi Guð-
laugsson og Halldór Kristjánsson skiluðu 
fyrst sameiginlegri skýrslu á árinu 1990 
þar sem þeir mæltu með að sett yrði upp 
staðarnet og öll embætti skattyfirvalda 
yrðu tengd frekar saman. Ári síðar skilaði 
Jón Búi annarri skýrslu þar sem hann og 
Rafhönnun undirbjuggu útboð á miðl-
urum og staðarneti. Var ætlunin að flytja 
valin verkefni yfir á staðarnet og lækka 
þar með gagnavinnslukostnað.

Seint á árinu 1991 bauð Innkaupa-
stofnun ríkisins (síðar Ríkiskaup) út 
búnað til að setja upp samtengingu skatt-
yfirvalda, svokallað víðnet skattkerfisins. 
Bárust nokkur tilboð og var lægsta tilboði 

Staðarnet RSK í aldarfjórðung

Brigitte M. Jónsson og Steinunn Jónas-
dóttir, auk Kristjáns Kristjánssonar, voru 

af hálfu yfirstjórnar RSK í starfshópi er 
vann að uppsetningu víðnetsins. 

Mikil breyting varð á vinnubrögðum og tæknivinnu við upp-
setningu staðarneta. Unnt reyndist að lækka gagnavinnslukostnað 
með því að tengja saman öll staðarnet skattyfirvalda í víðnet og 
færa valin verkefni inn á staðarnetið.
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tekið frá HP á Íslandi (síðar Opin kerfi). Var 
boð HP á Íslandi 51% af kostnaðaráætlun 
og þótti á þessum tíma kjarakaup.

Víðnet skattkerfisins var sett upp á 
fyrstu mánuðum ársins 1992 og var af 
hálfu yfirstjórnar RSK skipaður starfs-
hópur sem vann að verkefninu í nánu 
samstarfi við starfsmenn HP á Íslandi. 
Starfshópurinn var skipaður þeim Bri-
gitte M. Jónsson, Kristjáni Kristjánssyni 
og Steinunni Jónasdóttur og vann hópur-
inn að þessu verkefni í rétt ár en þá tók 
nýstofnuð tæknideild RSK við rekstri 
kerfisins og hefur séð um það síðan. Þær 
Brigitte og Steinunn eru báðar starfsmenn 
tæknisviðs RSK en Kristján Kristjánsson 
hvarf til annarra starfa fljótlega eftir að 
uppsetningu víðnetsins lauk.

Rekstur víðnets RSK hefur verið í um-
sjón vélbúnaðarhóps tæknisviðs. Brigitte 
M. Jónsson hefur stýrt því verkefni í 

aldarfjórðung og hefur vélbúnaður þróast 
áfram eftir því sem tæknin breytist. Nú 
eru ekki lengur miðlarar á öllum starfs-
stöðvum RSK heldur fer allur rekstur fram 
frá starfsstöð RSK í Reykjavík í gegnum 
símalínur.

Ólíkt er nú að starfa við rekstur tölvu-
kerfa heldur en fyrir 25 árum, þótt nokkrar 
mikilvægar forsendur hafi ekkert breyst, 
svo sem öryggi, uppitími, varðveisla gagna 

og samvirkni kerfa og gagna. Á þessum 
tíma hefur einn starfsmaður Opinna 
kerfa þjónað starfsmönnum RSK óslitið í 
aldarfjórðung og komið að flestum, ef ekki 
öllum, stórum uppfærslum. Ef einhverjar 
bilanir hafa orðið hefur hann verið fyrstur 
á staðinn. Tíund hitti Sigurjón Sindrason, 
einn reyndasta tölvumann landsins, að 
máli og innti hann eftir sjónarmiðum 
hans um tölvuöryggi og fleira.

Jón Búi Guðlaugsson, 
ráðgjafaverkfræðingur, skipulagði 

tilhögun víðnetsins og annaðist 
gerð útboðsgagna.

Tæknideild RSK var stofnuð um áramótin 1992/1993 í framhaldi af samtengingu allra skattstofa við RSK með sameiginlegu staðarneti. Tæknimenn RSK 
sem höfðu unnið í ýmsum einingum embættisins störfuðu eftir það saman í tæknideildinni. Myndin er frá árinu 1993 og sýnir starfsmenn tæknideildar í 
öndverðu. Frá vinstri eru þau Steinunn Jónasdóttir, Jón Zophóníasson, Flóki Pálsson, Grétar Þór Kristinsson, Kristján Aðalbjörnsson, Guðmundur Kjærnested, 
Marcela Ægisdóttir, Ásgeir Óskarsson, Kristján Kristjánsson, Viðar Jónsson, Brigitte M. Jónsson og Gunnlaugur Björnsson. Þeir Jón Z., Kristján og Gunn-
laugur eru látnir en Steinunn, Grétar Þór, Viðar og Brigitte starfa öll enn hjá RSK í tæknimálum.
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Frá uppsetningu staðarnets á skattstofunni á Akureyri haustið 1992. Sigurjón Sindrason, tæknistjóri HP á Íslandi, við verkefnið og Helgi G. Björnsson 
starfsmaður skattstofunnar eru hér að setja upp viðeigandi vélbúnað.

Á myndinni sjást einmenningstölvur af gerðinni TRS-80 en þær voru fyrsti notendabúnaður sem keyptur var af RSK. Ljósmyndin er frá árinu 1982 þegar 
verið var að undirbúa uppsetningu vélanna. Með þeim var unnt að taka í notkun ritvinnslu og töflureikna.
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Ljósmynd af vélasamstæðu í tölvuveri RSK. Á myndinni eru þau Jón Þór Þórhallsson ráðgjafi, Jens Þór Svansson sviðsstjóri tæknisviðs RSK og Brigitte M. 
Jónsson hópstjóri.  Jón Þór var einn helsti ráðgjafi ríkisskattstjóra í upplýsingatæknimálum frá 2007 til dánardags í september 2016. Á grundvelli ráðgjafar 
hans voru settar nýjar viðmiðanir af hálfu RSK í öryggismálum og ný upplýsingastefna á árinu 2008.



12    TÍUND

Já, þetta var mikil áskorun. Við fengum þarna stóran 
viðskiptavin sem við gerðum okkur grein fyrir að væri kröfu-
harður, einkum varðandi öryggi og uppitíma. Við höfðum 
fylgst með RSK úr fjarlægð og vissum að þeir voru ekki 
með ásættanlegan tölvubúnað og tókum þess vegna þátt 
í þessu útboði. Þegar kom að uppsetningu hafði stofnunin 
valið þriggja manna hóp starfsmanna sem okkur var ætlað 
að eiga samskipti við. Eitt fundarherbergjanna var tekið 
undir aðsetur okkar HP manna og þriggja manna hópinn 
frá RSK. Vorum við í þessu verkefni frameftir vetri. Á sama 
tíma þurftu starfsmenn RSK að halda eldri kerfum gangandi 
og tryggja að ekki yrði rof í rekstri þeirra. Í minningunni var 
þessi uppsetning krefjandi en einstaklega ánægjuleg og við 
fundum fljótt að starfsmenn RSK fylgdust grannt með öllu 
og voru fljótir að tileinka sér það sem við vorum að gera.

Þú hefur þjónustað RSK í aldarfjórðung. 
Hvernig hefur það samstarf gengið?
Það hefur gengið ákaflega vel, hvernig sem á það hefur verið 
litið. Tölvudeild RSK hefur löngum verið öflug og allt sem 
hefur þurft að gera hefur verið unnið í mikilli samvinnu. Allt 
samstarfið við ykkur hefur verið til fyrirmyndar.

Að hvaða leyti eru kröfur starfsmanna RSK 
frábrugðnar öðrum viðskiptavinum ykkar?
Ég myndi segja að það er horft fram á veginn varðandi upp-
færslur og endurnýjun þannig að ykkar búnaður hefur að 
mínu mati fylgt tækniþróuninni. Kröfur RSK sem viðskipta-
vinar hafa verið miklar og við höfum leitast við að standa 
undir þeim. Nú á tímum hýsingarlausna þarf helst að horfa 
til netbúnaðarins og það í meira mæli en verið hefur.

Hvaða sjónarmið eru helst uppi um  
aukið öryggi til að verjast netárásum?
Ég tel að sívöktun sé ákaflega ríkur þáttur í því að verjast 
þessum ófögnuði. RSK hefur gert ýmsar ráðstafanir til að 
fyrirbyggja innbrot svo sem að aðskilja þjóna (serverar) frá 
almenna netinu. Mikilvægast er þó í þessu samhengi að 
ganga út frá því sem vísu að árás geti átt sér stað og haga 
vörnum með tilliti til þess.

Hvaða breytingar helstar hafa orðið á 
undanförnum aldarfjórðungi og hverjar 
eru stærstu áskoranir sem eru  
fyrirsjáanlegar á komandi árum?
Helst tökum við eftir því að þjónar (serverar) eru í miklu 
meira mæli settir upp í gagnaverum. Það er einnig eftir-
tektarvert að þessar vörur eru nánast hættar að bila. 
Áskoranir söluaðila, eins og okkar hjá Opnum Kerfum, 
eru að verða í ríkara mæli að vakta stöðu hjá viðskipta-
vinum okkar, m.a. með því að verjast netárásum og setja 
upp búnað til þess. Nú er staðan orðin þannig í öllum 
almennum rekstri fyrirtækja og stofnana að tölvukerfin 
eru orðin hjarta þeirra. Niðritími raskar mjög allri starf-
semi og því eru störf okkar ekki síst til að tryggja að slíkt 
ástand skapist ekki. Það felst m.a. í viðhaldi búnaðarins og 
ýmsum fyrirbyggjandi aðgerðum sagði Sigurjón Sindrason 
sem nú starfar sem tæknilegur ráðgjafi hjá Opnum 
Kerfum.  ■

Ríkisskattstjóri og Innkaupastofnun ríkisins gengu frá kaupsamningi við HP á Íslandi h/f hinn 
19. janúar 1992. Þegar samningsgerðinni var lokið kom að næsta þætti sem var uppsetning á 
búnaðinum. HP á Íslandi leiddi þá vinnu og Sigurjón Sindrason stýrði verkinu. Sigurjón er marg-
fróður um tölvumál og hefur starfað í tæknigeiranum meira eða minna frá unglingsárum. Hann 
hefur unnið samfleytt við uppsetningu og viðhald tölvubúnaðar frá árinu 1975. Sigurjón er 
menntaður tæknifræðingur og hafði áður lokið námi í símvirkjun. Hann starfaði í 10 ár hjá  Norrænu 
eldfjallastöðinni m.a. við að framleiða tæknibúnað eldfjallastöðvarinnar en gekk til liðs við HP á 
Íslandi þegar Hewlett Packard setti upp útibú á Íslandi árið 1985. Sigurjón varð fljótlega einn af 
helstu sérfræðingum hér á landi í rekstri og uppsetningu Unixvéla og hann var löngum einn helsti 
talsmaður þess að fyrirtæki og stofnanir notuðu Unixkerfi. Á þessum árum var slíkur vélbúnaður 
talinn mun öflugri en önnur stýrikerfi. Sigurjón hefur verið lykilmaður í þjónustu við uppsetningu 
og viðhald tölvubúnaðar hjá ríkisskattstjóra í þann aldarfjórðung sem liðinn er síðan víðnet skatt-
kerfisins var tekið í notkun. Tíund gefur Sigurjóni orðið:

Á vaktinni áratugum saman
Sigurjón Sindrason:
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Við álagningu virðisaukaskatts á hverju 
uppgjörstímabili ber ríkisskattstjóra að 
áætla skatt á þá aðila sem ekki hafa staðið 
skil á virðisaukaskattsskýrslum eins og 
þeim er þó skylt að gera lögum sam-
kvæmt. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar, 
um endurskoðun ríkisreiknings fyrir 
árið 2015, kom m.a. fram að á árunum 
á undan hafi áætlanir í virðisaukaskatti 
skekkt verulega uppgjör virðisaukaskatts 
þótt smám saman hafi dregið úr áhrifum 
þeirra. Í þessu sambandi er vert að skoða 
hvernig áætlanir í virðisaukaskatti hafa 
þróast undanfarin ár eða allt frá árinu 
2010. 

Við álagningu virðisaukaskatts fyrir 
árið 2010 nam fjöldi áætlana 29.052 
eða 18,65% af fjölda þeirra virðisauka-
skattsskýrslna sem skila bar fyrir það ár, 
sem var svipað hlutfall og fyrir árin þar á 
undan. Fyrir hvert tveggja mánaða upp-
gjörstímabil, sem er algengasti skilamáti 
virðisaukaskatts, var þetta hlutfall hærra, 
eða u.þ.b. 20%, og fjöldi áætlana um og 
yfir 5.000 á hverju tímabili. Eins og gefur 
að skilja er svo hátt hlutfall áætlana í 
virðis aukaskatti með öllu óviðunandi 
því þær skekkja uppgjör virðisaukaskatts 
og gefa þannig ranga mynd af stöðu 

ríkissjóðs hverju sinni. Áætlanir skekkja 
einnig samkeppnisstöðu þeirra aðila sem 
standa skil á virðisaukaskattsskýrslum og 
innheimtum virðisaukaskatti gagnvart 
þeim sem gera það ekki. T.a.m. kom fram 
í framangreindri skýrslu Ríkisendurskoð-
unar að reynslan sýni að einungis takist 

að innheimta um 2% af heildarfjárhæð 
áætlaðs virðisaukaskatts.

Með setningu laga nr. 163/2010, sem 
að meginefni tóku gildi 1. janúar 2011, 
var m.a. bætt við lög nr. 50/1988, um 
virðisaukaskatt, tilteknum ákvæðum sem 
miðuðu að því að styrkja framkvæmd 
þeirra. Veigamestu breytingarnar voru í 
fyrsta lagi þær að embætti ríkisskattstjóra 
var veitt heimild til þess að fella aðila af 
skrá sem sætt höfðu áætlun samfellt í 
tvö ár eða lengur, sem síðar var stytt í tvö 
uppgjörstímabil. Í öðru lagi var ríkisskatt-
stjóra veitt heimild til þess að synja aðila 
skráningar ef fyrir lá að opinber gjöld 
hans voru áætluð á einhverju ári af næst-
liðnum þremur árum á undan því ári sem 
sótt er um skráningu á virðisaukaskatts-
skrá. Í þriðja lagi var í þessu sambandi 
sett sem skilyrði fyrir færslu innskatts að 
seljandi vöru og þjónustu væri skráður 
á virðisaukaskattsskrá á því tímamarki 
þegar viðskipti eiga sér stað og í fjórða 
lagi var kveðið á um að skattaðili sem 
sætt hefur áætlun skuli greiða sérstakt 
gjald, 5.000 kr., fyrir hverja virðisauka-
skattsskýrslu sem skilað er eftir að áætlun 
hefur farið fram.

Með þessum heimildum og með 
sameiningu embætta skattstjóra og 
ríkisskattstjóra í eitt embætti ríkisskatt-
stjóra árið 2010 sköpuðust forsendur til 
þess að taka með samræmdum hætti á 
þessu vandamáli sem fjöldi áætlana í 
virðisaukaskatti var. Í byrjun árs 2011 
hóf ríkisskattstjóri þannig átak í því skyni 
að fækka áætlunum í virðisaukaskatti 
og hefur unnið markvisst að því síðan. 
Árangurinn hefur ekki látið á sér standa 
því eins og fram kemur á meðfylgjandi 
mynd hefur áætlunum í virðisaukaskatti 
fækkað umtalsvert frá árinu 2010. Strax 
árið 2011 fækkaði þeim um liðlega 6.000 
frá árinu áður og um tæp 5.000 til viðbótar 
árið eftir. Árið 2016 nam fjöldi áætlana í 
virðisaukaskatti 9.741 eða 19.311 færri en 
árið 2010 og 6,2% af þeim fjölda skýrslna 
sem skila bar fyrir árið 2016. Í ár hefur 
 áætlunum fækkað enn frekar eða um rúm-
lega 800 fyrir fyrstu þrjú uppgjörstímabil 
ársins 2017, miðað við sömu tímabil ársins 

Fækkun áætlana

Veigamestu breytingarnar voru í fyrsta lagi 
þær að embætti ríkisskattstjóra var veitt 
heimild til þess að fella aðila af skrá sem sætt 
höfðu áætlun samfellt í tvö ár eða lengur, 
sem síðar var stytt í tvö uppgjörstímabil

Óskar Helgi Albertsson
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2016, og nam hlutfall þeirra 5,57% fyrir 
þessi tímabil. Þessi árangur er þeim mun 
betri í ljósi þess að í árslok 2016 voru um 
2.600 fleiri aðilar á virðisaukaskattsskrá en 
í ársbyrjun 2010. 

Auk framangreinds hefur stofnskrár-
eftirlit ríkisskattstjóra m.a. falist í því að 
úrskurða af skrá aðila sem vanrækt hafa 
skyldu til að tilkynna um lok virðisauka-
skattsskylds rekstrar. Má sem dæmi nefna 
aðila sem hafa hvorki talið fram skatt-
skylda veltu né innskatt á innsendum 
virðisaukaskattsskýrslum yfir tiltekið 
tímabil, þ.e. álagningin hefur verið núll 
krónur, og aðila sem hafa verið með nei-
kvæða álagningu yfir tiltekið tímabil, 
þ.e. innskattur verið talinn hærri en 
útskattur. Fækkun aðila á virðisauka-
skattsskrá frá síðustu áramótum má skýra 
með þessu en einnig hefur hægt nokkuð 
á nýskráningum.

Árangurinn af fækkun áætlana í 
virðisaukaskatti má einnig þakka aukinni 
þjónustu sem felst einkum í bættri upp-
lýsingagjöf til skattaðila og með því að 2-3 
vikum eftir hvern gjalddaga virðisauka-
skatts eru þeir sem ekki hafa staðið skil 
á skýrslu fyrir yfirstandandi uppgjörs-
tímabil áminntir um skil. Samhliða því 
er athygli þeirra vakin á 5.000 kr. gjaldi 
sem greiða ber fyrir hverja skýrslu sem 
skilað er eftir að áætlun hefur farið fram 
en í ljós hefur komið að þetta gjald hefur 
eindregið forvarnargildi.

Eins og nefnt var hér að framan 
skekkja áætlanir uppgjör virðisaukaskatts 
og þær skekkja einnig samkeppnis-
stöðu þeirra sem standa skil á skýrslum 
og innheimtum virðisaukaskatti. Því er 
nauðsynlegt að halda áætlunum í virðis-
aukaskatti í skefjum og er það viðvarandi 
verkefni.  ■

Stofnskráreftirlit 
ríkisskattstjóra hefur 
m.a. falist í því að 
úrskurða af skrá aðila 
sem vanrækt hafa skyldu 
til að tilkynna um lok 
virðisaukaskattsskylds 
rekstrar
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Sigmundur Stefánsson hefur ákveðið að láta af störfum sviðsstjóra hjá ríkisskattstjóra. 
Sigmundur var ráðinn til starfa hjá skattstjóra Reykjanesumdæmis árið 1975 þegar hann 
hafði lokið laganámi frá Háskóla Íslands. Síðar sama ár tók hann við sem skrifstofustjóri á 
skattstofu Reykjanesumdæmis og gegndi því nánast óslitið í 11 ár þegar hann var skipaður 
skattstjóri Reykjanesumdæmis hinn 1. júlí 1986. Sigmundur lét af störfum sem skattstjóri 
þegar embætti skattstjóra voru lögð niður í árslok 2009 og sameinuð í embætti ríkisskatt-
stjóra. Hafði Sigmundur þá gegnt embætti skattstjóra og skrifstofustjóra í tæp 35 ár. Tók 
hann þá við nýju starfi sem sviðsstjóri atvinnurekstrarsviðs við hið nýja sameinaða ríkis-
skattstjóraembætti. Sigmundur tók þátt í mótun nýrra starfshátta við skattframkvæmdina 
eftir sameiningu skattyfirvalda. 

Sigmundur hafði afráðið að þegar að lokun starfsstöðvar ríkisskattstjóra í Hafnarfirði yrði 
myndi hann láta staðar numið við stjórnunarstörf hjá embættinu. Ekki er hann þó alveg 
laus því hann hyggst verja síðustu starfsárum sínum sem sérfræðingur í málsmeðferðar-
reglum á skrifstofu yfirstjórnar. Auk þeirra starfa mun Sigmundur einnig rita fræðigreinar 
í Tíund um álitamál og ýmsar meginreglur í skattframkvæmdinni og mun halda áfram að 
vera samstarfsmönnum sínum hjá ríkisskattstjóra uppspretta fróðleiks um nánast allt er 
snertir skattamál.  ■
	 	 	 	 	 	 	 	 SEÞ

Sigmundur Stefánsson lætur  
af störfum sviðsstjóra

Sigmundur Stefánsson var skrifstofustjóri og síðar skattstjóri í Reykjanesumdæmi frá 1975 - 2009. Eftir það stýrði hann 
starfsstöð RSK í Hafnarfirði til vors 2017 þegar starfsemin í Hafnarfirði var flutt inn á Laugaveg. 
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Í árslok 2002 voru eignir rekstraraðila um 
6.699 milljarðar en fimm árum síðar voru 
þær orðnar 35.768 milljarðar. Þær höfðu 
aukist um 29.069 milljarða á þessum tíma 
og þannig meira en fjórfaldast á fimm 
árum. Skuldirnar voru 4.033 milljarðar 
árið 2002 en árið 2007 voru þær orðnar 
24.408 milljarðar og höfðu því aukist 
um 20.375 milljarða, eða fimmfaldast, 
á þessum tíma. Eigið fé fyrirtækja hafði 
því aukist um 8.694 milljarða, var 2.666 
milljarðar árið 2002 en var komið í 11.357 
milljarða árið 2007. 

Eins og gefur að skilja stafaði mikil 
aukning eigna á þessum tíma ekki af 
sparnaði eða arði og hagnaði sem var aftur 
endurfjárfestur í arðbærum verkefnum. 
Samanlagður efnahagur rekstraraðila 
blés út vegna mikilla umsvifa alþjóðlegra 

fjármálafyrirtækja, banka og fjárfestinga-
félaga, sem stunduðu kaup á verðbréfum 
fyrir lánsfé. Settar voru upp keðjur eignar-
haldsfélaga þar sem eitt eignarhaldsfélag 
átti í öðru, það í hinu og svo koll af kolli. 
Og á meðan lánsfé var auðfengið til kaupa 

á hlutabréfum hækkaði verðið á bréf-
unum, að mestu óháð rekstri félaganna 
sem áttu að standa undir hækkuninni.

Eignarhaldsfélögin fjárfestu þannig í 
verðbréfum en ekki rekstri og verðmæti 
bréfanna snerist að miklu leyti um verð 
bréfa sem stjórnaðist aftur af hækkunum 
undangenginna ára og þokukenndu 
mati á væntingum um framtíðarhorfur. 
Fáir höfðu nokkra yfirsýn eða gátu lagt 
skynsamlegt mat á raunverulegt verðmæti 
hlutabréfasjóða eða verðbréfasafna í eigu 
alþjóðlegra banka, fjárfestingasjóða eða 
eignarhaldsfélaga. Hér var um að ræða 
þróun sem var á sömu lund víðast hvar í 
hinum vestræna heimi. Á meðan hægt var 
að fjármagna verðbréfakaup með lánum 
blés kerfið út en þegar skrúfað var fyrir 
lánsfé leið kerfið út af.

Á haustdögum 2008 riðaði þetta kerfi 
síðan til falls en þá hafði verið skrúfað fyrir 
lánsfé, sem var eitthvað sem fáir höfðu séð 
fyrir fimm árum áður þegar spáð var fyrir 
um horfur og væntingar til næstu fimm 
til tíu ára. Horfur snarbreyttust og verð-

mæti verðbréfa sem byggði á væntingum 
um að þau héldu áfram að hækka í verði, 
eins og þau höfðu gert um áraraðir, 
hrundi. Í árslok árið 2007 voru skuld-
lausar eignir íslenskra rekstraraðila metnar 
á 11.360 milljarða en ári síðar hafði eigið 
fé þurrkast út og samanlagðar skuldir 
voru orðnar tæpum 100 milljörðum 
meiri en eignirnar. Eignirnar höfðu 
lækkað um 3.679 milljarða á sama tíma 
og skuldirnar höfðu hækkað um 7.779 
milljarða. Árið 2009 rýrnuðu eignir aftur 
um 5.723 milljarða á sama tíma og skuldir 
minnkuðu aðeins um 2.600 milljarða. 
Skuldir voru þá um 4.400 milljörðum 
hærri en eignirnar. Á tveimur árum hafði 
eigið fé fyrirtækja minnkað um 14.581 
milljarð. Þarna var botninum náð. 

Á árunum 2009 og fram til ársins 2014 
minnkuðu eignir og skuldir þegar eignir 
voru endurmetnar, fyrirtæki fóru í þrot 
og skuldir voru felldar niður. Skuldirnar 
minnkuðu meira en eignirnar, eða um 
12.509 milljarða, á meðan eignirnar 
minnkuðu um 9.807 milljarða. Árið 2014 
voru eignir fyrirtækja metnar á 16.559 
milljarða en skuldirnar voru þá 17.077 
milljarðar. Skuldir umfram eignir voru 
því 518 milljarðar eða 2.703 milljörðum 
minni en árið 2009. Hrein eign fyrirtækja 
hafði aukist um 3.881 milljarð frá árinu 
2010. 

Árið 2014 tóku eignir aftur að aukast 
á sama tíma og skuldir héldu áfram að 
minnka og ári síðar, 2015, urðu ákveðin 
þáttaskil þegar eignir jukust um 1.871 
milljarð á sama tíma og skuldir minnk-
uðu um 6.336 milljarða og samanlagt 
eigið fé fyrirtækja jókst um 8.209 millj-
arða. Uppgjör stórra þrotabúa fór fram á 
þessum tíma sem skýrir gerbreytta stöðu. 
Samanlagt eigið fé fyrirtækja var þá aftur 

Eignir, skuldir og eigið fé
Upp úr aldamótunum síðustu hófst gríðarlegur uppgangur í landinu. 
Fyrirtækin skiluðu hagnaði, eignir og skuldir einstaklinga og fyrirtækja 
jukust sem aldrei fyrr og jafnvel þó að skuldir ykjust hraðar en eignir var 
meiri eigna- en skuldaaukning og eigið fé fyrirtækja jókst. 

GREINING RSK

Í árslok árið 2007 voru skuldlausar eignir 
íslenskra rekstraraðila metnar á 11.360 
milljarða en ári síðar hafði eigið fé þurrkast út 
og samanlagðar skuldir voru orðnar tæpum 
100 milljörðum meiri en eignirnar
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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% lækkun. 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.

Milljarðar

Milljarðar

Eignir

Skuldir

Samanlagðar skuldir og eignir geta gefið mjög 
villandi mynd af stöðu atvinnulífsins í landinu. 
Þrátt fyrir að skulda- og eignaaukningin fyrir hrun 
hafi verið almenn þá var bróðurpartur skulda- og 
eignaaukningarinnar bundinn við tiltölulega 
fá fjármálafyrirtæki og fjárfestingafélög sem 
störfuðu á alþjóðlegum fjármálamarkaði

orðið jákvætt í fyrsta skipti frá hruni. 
Eignir fyrir tækja voru 18.430 milljarðar 
og skuldir 10.739 milljarðar. Eigið fé fyrir-
tækja var því hærra en það hafði nokkurn 
tímann verið síðan 2006 og skuldirnar 
höfðu ekki verið minni síðan árið 2004. 

Eins og gefur að skilja er hér um 
óskylda aðila að ræða. Skuldir eins félags 
eru eign annars. Samanlagðar skuldir og 
eignir geta því gefið mjög villandi mynd 
af stöðu atvinnulífsins í landinu. Þrátt 
fyrir að skulda- og eignaaukningin fyrir 
hrun hafi verið almenn þá var bróður-
partur skulda- og eignaaukningarinnar 
bundinn við tiltölulega fá fjármálafyrir-
tæki og fjárfestingafélög sem störfuðu á 
alþjóðlegum fjármálamarkaði. 

Árið 2008 skulduðu fyrirtæki, sem 
skulduðu meira en þau áttu, 9.874 millj-
arða en á sama tíma áttu önnur fyrirtæki 
um 9.775 milljarða í eigið fé. Samanlagt 
eigið fé fyrirtækjanna var því neikvætt 
um 98 milljarða. Skuldir fyrirtækja, sem 
skulduðu meira en þau áttu, voru 10.368 
milljarðar árið 2009 en þá var eigið fé fyr-
irtækja sem áttu eigið fé 7.147 milljarðar. 
Árið 2011 var eigið fé fyrirtækja sem 
áttu fyrir skuldum komið niður í 5.178 
milljarða, var þá 6.531 milljarði minna en 
það hafði verið fjórum árum fyrr en samt, 
þrátt fyrir hrunið, 387 milljörðum hærra 
en það hafði verið árið 2004 og 2.420 
milljörðum hærra en það hafði verið árið 
2002. Frá árinu 2011 hefur jákvætt eigið 
fé aukist um 3.741 milljarð. Árið 2015 
voru skuldir fyrirtækja sem skulduðu 
meira en þau áttu 1.228 milljörðum hærri 
en eignirnar en eignir fyrirtækja sem áttu 
eigið fé voru þá 8.919 milljarðar. Eigna-
staða fyrirtækjanna hefur því gerbreyst 
frá því sem var fyrir nokkrum árum og 
er nú mun sterkari en hún var um alda-
mótin síðustu.

Það er ekki aðeins að eignastaða fyrir-
tækja hafi almennt batnað. Á sama hátt 
og eigið fé er til marks um fjárhagslegan 
styrk hvers fyrirtækis er fjöldi fyrirtækja 
sem eiga fyrir skuldum til marks um styrk 
atvinnulífsins í landinu. Atvinnulífið í 
landinu stendur þeim mun styrkari fótum 
sem fleiri fyrirtæki geta staðið af sér stærri 
áföll. Samkvæmt þeim skattframtölum 
sem búið var að skila vegna rekstrarársins 
2015 um miðjan ágúst í ár átti 22.451 þess 
35.431 fyrirtækis fyrir skuldum. 63,4% 
fyrirtækja áttu þannig fyrir skuldum en 
36,6% fyrirtækjanna voru ýmist ekki með 
neitt eigið fé eða skulduðu meira en nam 
matsvirði eigna. Hlutfall fyrirtækja sem átt 
hefur fyrir skuldum hefur ekki verið jafn 
hátt frá árinu 2007. Árið 2008 var eigið 
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fé í ríflega helmingi fyrirtækja í landinu, 
eða 55,9% þeirra félaga sem skiluðu skatt-
framtali. Þótt það veki óneitanlega nokkra 
athygli að ekkert eigið fé sé í fyrirtækjum 
og að slík fyrirtæki geti haldið áfram 
rekstri þá er þetta hlutfall engu að síður 
mun hærra nú en fyrir nokkrum árum. 

Þá virðist rekstur fyrirtækjanna ganga 
betur nú en mörg undanfarin ár. Rekstrar-
tekjur 17.376 fyrirtækja dugðu fyrir 
rekstrargjöldum árið 2015 en það eru 
49% fyrirtækja. Árið 2014 var hagnaður 
af rekstri 48,3% fyrirtækja. Í kreppunni, 
árin 2009 og 2010, var hagnaður af rekstri 
43,7% og 43,8% fyrirtækja þannig að 
staðan hefur batnað nokkuð síðan þá. 
Engu að síður segir það ákveðna sögu um 
atvinnurekstur í landinu að ekki skuli 
vera hagnaður af rekstri nema tæplega 
helmings rekstraraðila sem skila rafrænu 
skattframtali. Það er reyndar athyglisvert 
að þrátt fyrir uppgang og góðæri var þetta 
hlutfall enn frekar lágt árið 2015 miðað 
við árin fyrir hrun en þá var hagnaður af 
rekstri ríflega helmings fyrirtækja. 

Þá skiluðu einnig fleiri fyrirtæki 
hagnaði eftir að búið var að taka tillit 
til fjármagnskostnaðar og annarra liða 
sem ekki snerta reksturinn. Árið 2015 
skiluðu um 48,2% rekstraraðila hagnaði 
samkvæmt ársreikningi, samanborið við 
47,5% árið 2014. Staðan hefur batnað til 
muna á undanförnum árum en árið 2008 
var hagnaður skv. ársreikningi 34,7% fyrir-
tækja. Aftur er athyglisvert að ekki skuli 
vera hagnaður af rekstri nema rétt um 
helmings fyrirtækja í landinu sem segir 
nokkuð til um það hversu áhættusamur 
fyrirtækjarekstur er. 

Eftir að búið er að taka tillit til 
skattalegrar meðferðar hagnaðar og yfir-
færanlegs taps fyrri ára standa hreinar 
tekjur eftir sem eru tekjuskattsstofn fyrir-
tækisins. Tekjuskattur var lagður á tekjur 
um þriðjungs fyrirtækja árið 2016, eða 
32,5%, samanborið við 31,2% fyrirtækja 
árið áður. Árið 2015 greiddu fleiri fyrirtæki 
en nokkurn tímann skatt af hagnaði árs-
ins og hlutfall þeirra fyrirtækja sem greiða 
tekjuskatt hefur ekki verið hærra síðan raf-
rænt skattframtal kom til sögunnar. Það 
munar þó ekki miklu því í síðasta góð-
æri, á árunum 2002 til 2007, greiddu að 
jafnaði 31,7% fyrirtækja skatt af tekjum. 

Það má segja að fyrirtæki sem á fyrir 
skuldum og eigið fé til að mæta áföllum, 
er í rekstri sem skapar arð, stendur í skilum 
gagnvart lánardrottnum og viðskipta-
mönnum, skilar hagnaði og greiðir skatt 
sé í nokkuð góðu horfi. Árið 2015 upp-
fylltu 9.387 fyrirtæki þessi skilyrði. 

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.
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Milljarðar Jákvætt eigið fé

Í gegnum tíðina hefur stór hluti skulda fyrirtækja verið bundinn við fremur fá fyrirtæki. Þrátt fyrir 
ófarirnar árið 2008 var stór hópur fyrirtækja 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 3.000 
milljarða eða um rúman helming, 50,1%.
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Milljarðar Neikvætt eigið fé

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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Rekstrarár 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Félög með hagnað af rekstri
Rekstrarhagnaður 10.340 11.604 12.579 13.461 14.122 13.429 13.228 13.475 13.994 14.716 15.602 16.588 17.376

Núll 2.980 3.561 4.035 4.373 4.986 5.344 4.041 3.509 3.215 2.678 2.436 2.226 2.136

Rekstrartap 6.984 7.431 8.029 8.763 9.718 10.469 13.016 13.813 14.222 14.819 15.100 15.536 15.919

Samtals 20.304 22.596 24.643 26.597 28.826 29.242 30.285 30.797 31.431 32.213 33.138 34.350 35.431

Hlutfall með hagnað  af rekstri 50,9% 51,4% 51,0% 50,6% 49,0% 45,9% 43,7% 43,8% 44,5% 45,7% 47,1% 48,3% 49,0%

Félög með hagnað skv. ársreikningi
Hagnaður skv. ársreikningi 8.992 10.558 11.835 12.147 13.517 10.139 11.698 12.978 13.708 14.101 15.239 16.303 17.078

Núll 2.425 2.896 3.385 3.640 4.051 4.234 3.307 2.717 2.388 1.753 1.567 1.392 1.308

Tap skv. ársreikningi 8.887 9.142 9.423 10.810 11.258 14.869 15.280 15.102 15.335 16.359 16.332 16.655 17.045

Samtals 20.304 22.596 24.643 26.597 28.826 29.242 30.285 30.797 31.431 32.213 33.138 34.350 35.431

Hlutfall með hagnað  skv. ársreikningi 44,3% 46,7% 48,0% 45,7% 46,9% 34,7% 38,6% 42,1% 43,6% 43,8% 46,0% 47,5% 48,2%

Félög með hreinar tekjur
Tekjuskattsstofn 6.102 7.148 8.006 8.449 9.265 7.631 7.911 7.919 8.336 9.009 9.876 10.701 11.513

Enginn skattstofn 14.202 15.448 16.637 18.148 19.561 21.611 22.374 22.878 23.095 23.204 23.262 23.649 23.918

Samtals 20.304 22.596 24.643 26.597 28.826 29.242 30.285 30.797 31.431 32.213 33.138 34.350 35.431

Hlutfall með skattstofn 30,1% 31,6% 32,5% 31,8% 32,1% 26,1% 26,1% 25,7% 26,5% 28,0% 29,8% 31,2% 32,5%

Félög með eigið fé
Jákvætt 12.380 13.787 15.499 16.675 18.289 16.334 17.157 17.722 18.426 19.031 20.008 21.297 22.451

Núll 1.192 1.511 1.493 1.382 1.497 1.420 1.249 1.078 1.074 1.066 950 900 936

Neikvætt 6.732 7.298 7.651 8.540 9.040 11.488 11.879 11.997 11.931 12.116 12.180 12.153 12.044

Samtals 20.304 22.596 24.643 26.597 28.826 29.242 30.285 30.797 31.431 32.213 33.138 34.350 35.431

Hlutfall með jákvætt eigið fé 61,0% 61,0% 62,9% 62,7% 63,4% 55,9% 56,7% 57,5% 58,6% 59,1% 60,4% 62,0% 63,4%

Þróun fjölda fyrirtækja með hagnað af rekstri, hagnað samkvæmt ársreikningi, skattstofn og eigið fé

Þegar á heildina er litið verður ekki betur séð en að íslenskt atvinnulíf hafi sótt í sig veðrið og staðið styrkari fótum árið 2015 en það hefur gert um nokkra 
hríð. Hagnaður var af rekstri tæps helmings félaga í landinu árið 2015 eða um 49%. Hagnaður var samkvæmt ársreikningi 48,2% félaganna en það er 
hærra hlutfall en sést hefur síðan rafrænt skattframtal var tekið upp. Hlutfallið hefur hækkað allt frá árinu 2008 en þá var hagnaður samkvæmt árs-
reikningi ríflega þriðjungs félaga, eða 34,7%. 

Árið 2015 var lagður tekjuskattur á 11.513 félög samkvæmt skattstofni á skattframtali en það var tæpur þriðjungur félaganna eða 32,5%. Þetta hlutfall 
hefur farið hækkandi allt frá árinu 2008 en þá var lagður tekjuskattur á 25,7% þeirra félaga sem skiluðu skattframtali. Árið 2015 átti 22.451 félag sem 
skilaði ársreikningi, eða 63,4% félaganna, fyrir skuldum. Þetta hlutfall hefur einnig hækkað ár frá ári frá árinu 2008 en þá dugðu eignir aðeins um 55,9% 
félaga fyrir skuldum.

Það var hagnaður af rekstri, hagnaður 
skv. ársreikningi og eigið fé í félögunum, 
auk þess sem þau greiddu skatt af tekjum, 
það er 26,5% fyrirtækja í landinu, eða rétt 
um eitt af hverjum fjórum fyrirtækjum. 
Þetta hlutfall var 20,3% árið 2008 og 
2009 en hefur síðan farið hækkandi ár 
frá ári. Það hlýtur að vera til marks um 
bætt árferði að árið 2015 uppfylltu hátt 
í þriðjungi, eða 30,6%, fleiri fyrirtæki 
þessi skilyrði um eigið fé og hagnað en í 
hruninu. Þessi 9.387 fyrirtæki voru ekki 
með nema um 11% hagnaðar af rekstri 
en greiddu engu að síður um 71,1% 

tekjuskatts fyrirtækja. Á hinn bóginn 
greiddu 5.038 fyrirtæki sem voru saman-
lagt með um 92,8% hagnaðar af rekstri 
og 92% hagnaðar skv. ársreikningi engan 
tekjuskatt. Ýmsar tekjur fyrirtækja eru 
undanþegnar tekjuskatti og því ekki 
skattlagðar fyrr en þær eru greiddar út 
úr fyrirtækinu eða skattlagðar sem sölu-
hagnaður. Þá er ekki síður áhugavert að 
það skuli vera 6.930 fyrirtæki sem skila 
engum hagnaði og skulda samanlagt 713 
milljörðum meira en þau eiga.

Það má segja að á undanförnum árum 
hafi efnahagslíf landsins gengið í endur-

nýjun lífdaga eftir áfallið sem landið varð 
fyrir ekki alls fyrir löngu. Fleiri fyrirtæki eru 
nú rekin með hagnaði og fleiri fyrirtæki 
greiða nú tekjuskatt en fyrr. Grynnkað 
hefur á skuldum og eigið fé fyrirtækjanna 
hefur aukist. Gömul mál frá hruninu hafa 
verið gerð upp og staðan er því gerbreytt 
frá því sem var fyrir nokkrum árum. Engu 
að síður vekur ávallt furðu hversu mörg 
fyrirtæki virðast standa á brauðfótum. Þau 
eru ekki með neinar tekjur, greiða ekki 
laun og eiga engar eignir.  ■

         PK 
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Hreinar tekjur Jákvætt Núll Neikvætt Alls

Eigið fé

Fjöldi framtala 15.407
Rekstrarhagnaður 2.617
Hagnaður skv. ársreikningi 6.023
Hreinar tekjur 222
Yfirfæranlegt tap 521
Eignir 10.095
Skuldir  6.497

Fjöldi framtala 1.945
Rekstrarhagnaður 13
Hagnaður skv. ársreikningi -14
Hreinar tekjur 0
Yfirfæranlegt tap 86
Eignir 402
Skuldir  358

Fjöldi framtala 1.545
Rekstrarhagnaður -35
Hagnaður skv. ársreikningi 420
Hreinar tekjur 85
Yfirfæranlegt tap 786
Eignir 4.655
Skuldir  2.127

Fjöldi framtala 35.431
Rekstrarhagnaður 2.523
Hagnaður skv. ársreikn. 6.284
Hreinar tekjur 312
Yfirfæranlegt tap 2.572
Eignir 18.446
Skuldir  10.756

Öll félög

Félög með rekstrarhagnað
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Félög með rekstrartap

Núll félög

Félög með tap 
skv. ársreikningi

Félög með tap skv. 
ársreikningi

Félög með hagnað 
skv. ársreikningi

Félög með hagnað 
skv. ársreikningi

Fjöldi framtala 15.919
Rekstrarhagnaður -107
Hagnaður skv. ársreikningi 271
Hreinar tekjur 89
Yfirfæranlegt tap 1.952
Eignir 7.881
Skuldir  3.838

Fjöldi framtala 2.136
Rekstrarhagnaður 0
Hagnaður skv. ársreikningi 4
Hreinar tekjur 1
Yfirfæranlegt tap 12
Eignir 55
Skuldir  49

Fjöldi framtala 17.376
Rekstrarhagnaður 2.630
Hagnaður skv. ársreikningi 6.009
Hreinar tekjur 222
Yfirfæranlegt tap 608
Eignir 10.510
Skuldir  6.869

Fjöldi framtala 14.347
Rekstrarhagnaður -72
Hagnaður skv. ársreikningi -150
Hreinar tekjur 4
Yfirfæranlegt tap 1.167
Eignir 3.212
Skuldir  1.701

Fjöldi framtala 9.387 73 909 10.369
Rekstrarhagnaður 266 1 9 276
Hagnaður skv. ársreikningi 235 1 6 242
Hreinar tekjur 214 1 7 222
Yfirfæranlegt tap 0 0 0 0
Eignir 3.355 0 20 3.375
Skuldir  1.830 0 26 1.857

Fjöldi framtala 2.793 29 2.216 5.038
Rekstrarhagnaður 211 2.111 18 2.341
Hagnaður skv. ársreikningi 970 4.796 15 5.781
Hreinar tekjur 0 0 0 0
Yfirfæranlegt tap 296 168 57 521
Eignir 5.136 1.471 113 6.720
Skuldir  3.017 1.471 151 4.640

Fjöldi framtala 114 1 15 130
Rekstrarhagnaður 0 0 0 0
Hagnaður skv. ársreikningi 0 0 0 0
Hreinar tekjur 0 0 0 0
Yfirfæranlegt tap 0 0 0 0
Eignir 14 0 1 14
Skuldir  6 0 1 7

Fjöldi framtala 744 3 1.068 1.815
Rekstrarhagnaður 7 0 5 12
Hagnaður skv. ársreikningi -6 0 -8 -14
Hreinar tekjur 0 0 0 0
Yfirfæranlegt tap 41 0 45 86
Eignir 276 0 111 387
Skuldir  191 0 160 352

Fjöldi framtala 490 6 8 504
Rekstrarhagnaður -20 0 0 -20
Hagnaður skv. ársreikningi 181 5 0 186
Hreinar tekjur 85 0 0 85
Yfirfæranlegt tap 0 0 0 0
Eignir 2.134 0 0 2.135
Skuldir  1.100 0 0 1.100

Fjöldi framtala 806 18 217 1.041
Rekstrarhagnaður -13 0 -2 -15
Hagnaður skv. ársreikningi 217 6 11 234
Hreinar tekjur 0 0 0 0
Yfirfæranlegt tap 364 29 393 786
Eignir 2.457 1 63 2.520
Skuldir  569 1 457 1.027

Fjöldi framtala 294 4 63 361
Rekstrarhagnaður -1 0 0 -1
Hagnaður skv. ársreikningi -2 0 0 -2
Hreinar tekjur 3 0 0 4
Yfirfæranlegt tap 0 0 0 0
Eignir 52 0 3 56
Skuldir  24 0 5 29

Fjöldi framtala 6.845 211 6.930 13.986
Rekstrarhagnaður -37 -6 -27 -70
Hagnaður skv. ársreikningi -70 -6 -71 -147
Hreinar tekjur 0 0 0 0
Yfirfæranlegt tap 536 2 629 1.167
Eignir 2.678 1 477 3.156
Skuldir  479 1 1.191 1.671
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Skipting fyrirtækja árið 2016 eftir rekstrartekjum, hagnaði samkvæmt 
ársreikningi, skattstofni og eigin fé

Árið 2016 skilaði 35.431 fyrirtæki skattframtali vegna 
rekstrarársins 2015. Tæpur helmingur þessara félaga 
var með hagnað af rekstri, eða 49%. Um 88,7% 
þeirra félaga sem voru rekin með hagnaði voru einnig 
rekin með hagnaði samkvæmt ársreikningi. Þá voru 
önnur 10.369 fyrirtæki eða 67,3% þeirra félaga sem 
voru með hagnað af rekstri og ársreikningi einnig 
með skattskyldan hagnað. Þau 9.387 fyrirtæki 
sem voru með 
jákvætt eigið fé, 
voru í starfsemi sem 
skapaði verðmæti og 
greiddu skatta eru 
fyrirmyndarfyrirtæki 
sem eru flest hver 
hryggjarstykkið í 
íslensku samfélagi. 
Þessi fyrirtæki áttu 
eignir sem voru 
metnar á 3.355 
milljarða en á móti 
stóðu skuldir upp á 
1.830 milljarða. Eigið 
fé fyrirtækjanna var 
því 1.525 milljarðar 
eða um 45,4%. 
Hagnaður þessara 
félaga var um 7 % af 
eignum en um 15,4% 
af eigin fé.  

Á hinn bóginn voru 
6.930 félög sem 
voru í starfsemi 
sem skapaði engin 
verðmæti. Það var 
tap skv. ársreikningi 
þessara félaga og 
þau greiddu enga 
skatta. Ekkert eigið fé 
var í þessum félögum 
sem skulduðu 
1.191 milljarð á 
móti eignum sem 
voru metnar á 477 
milljarða. Þessi 
félög töpuðu 71 
milljarði samkvæmt 
ársreikningi. Önnur 
6.845 fyrirtæki voru 
rekin með tapi og 
voru með tap skv. 
ársreikningi. Þrátt fyrir að þessi fyrirtæki hafi 
tapað 70 milljörðum samkvæmt ársreikningi 
þá áttu þau eignir sem voru metnar á 2.678 
milljarða en á móti eignum voru 479 milljarðar 
í skuld. Skuldirnar voru því ekki nema um 17,9% 
af eignum og því mætti ætla að stór hluti 
þessara fyrirtækja hefði fjárhagslegt bolmagn  
til að taka á sig tapið. 
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Fyrstu tölublöð Tíundar voru að mestu 
helguð viðamiklum breytingum á starfsemi 
skattyfirvalda og innheimtu opinberra 
gjalda vegna upptöku staðgreiðslu. Frá 
þeim tíma hafa flestir þættir hinna víðtæku 
verkefna skattyfirvalda verið raktir og gerð 
grein fyrir þeim áherslum og breytingum 
sem hafa orðið hverju sinni.

Með útgáfu fréttablaðs vildi ríkis-
skattstjóri bæði stuðla að aukinni 
upp lýsingamiðlun milli starfsmanna skatt-
yfirvalda og koma upplýsingum á framfæri 
við stofnanir, fyrirtæki og fjölmiðla.

Undirbúningur að útgáfu blaðsins var 
frekar skammur. Snemmsumars 1987 var 
tekin ákvörðun um útgáfu og fyrsta tölu-
blaðið kom út í lok sumars. 

Fyrsta árið starfaði ritnefnd að útgáfu 
blaðsins en frá árinu 1988 til ársins 1992 
ritstýrði Ríkarður Ríkarðsson blaðinu en 
hann hafði áður verið í ritnefndinni. 
Hrefna Einarsdóttir tók við ritstjórn Tí-

undar árið 1993 og hafði það verkefni þar 
til hún lét af störfum hjá embættinu árið 
2008 en frá þeim tíma hefur Inga Hanna 
Guðmundsdóttir haldið utan um efni 
blaðsins. 

Útgáfa Tíundar hefur lengi verið í 
föstu horfi með þremur tölublöðum á ári 
og lengi vel var hvert tölublað 32 síður 
að lengd. Árið 2007 var blaðið lengt í 40 
síður og svo aftur í 44 og 48 síður árið 
2008. Árið 2010 var Tíund orðin 56 síður 
en það breyttist með tölublaði nr. 60 
sem gefið var út í tilefni af 50 ára afmæli 
embættis ríkisskattstjóra í október 2012. 
Afmælisblaðið var sérstaklega veglegt, 108 
síður, en eftir það hefur hvert tölublað 
Tíundar verið 72 síður.

Blaðið hefur fest sig í sessi sem upp-
lýsingarit um verkefni skattyfirvalda á 
hverjum tíma og einnig sem fræðirit um 
skattaleg málefni. Fjölmiðlar hafa birt 
töluvert mikið af efni úr blaðinu og virðist 

það síst fara minnkandi. Í Tíund eru birtar 
gagnlegar tölulegar upplýsingar, fjallað 
um dóma sem fallið hafa í skattamálum 
og vert er að vekja athygli á, bindandi 
álit ríkisskattstjóra, fræðigreinar af sviði 
skattaréttar auk viðtala. Lengi vel voru 
valdir úrskurðir yfirskattanefndar reifaðir 
í blaðinu, en því hefur verið hætt þar sem 
þeir eru nú flestir aðgengilegir almenningi 
á vef yfirskattanefndar, yskn.is. Síðustu ár 
hafa birst vandaðar greinar eftir Friðrik 
G. Olgeirsson um sögu skattlagningar á 
Íslandi, skattstofur og skattstjóra er byggja 
að hluta á ritverki hans er ber heitið „Í 
þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfis-
breytinga á Íslandi 1877-2012“ er gefið 
var út á 50 ára afmæli RSK.

Tíund verður áfram vettvangur miðl-
unar fróðleiks og hagnýtra upplýsinga 
um skattamál og skyld efni. Þetta 75. 
tölublað er með þeim síðustu sem gefin 
eru út á prenti til dreifingar, en vett-
vangur blaðsins færist að mestu yfir á 
vefsvæðið  tiund.is. Þar er nú hægt að 
nálgast á fimmta tug tölublaða Tíundar 
sem gefin hafa verið út frá desember 
2003 en stefnt er að því að útgáfan frá 
upphafi verði aðgengileg þar.  ■

Tíund í þrjátíu ár
Í ágústlok árið 1987 var Tíund, fréttablað ríkisskattstjóra, fyrst 
gefin út. Á þeim tíma var mikil þörf á ríkari upplýsingamiðlun 
þar sem verið var að undirbúa upptöku á staðgreiðslu opinberra 
gjalda sem fól í sér miklar breytingar innan skattkerfisins. 

Logi Halldórsson grafískur hönnuður og Inga Hanna Guðmundsdóttir vinna saman að útgáfu Tíundar.
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Töluverðar breytingar hafa verið gerðar 
á lögum nr. 3/2006, um ársreikninga, 
varðandi viðurlög við því að skila ekki 
ársreikningi til opinberrar birtingar hjá 
ársreikningaskrá. Þar sem áður var sektar-
heimild ársreikningaskrár segir nú að 
ársreikningaskrá skuli leggja sektir á þá 
sem ekki hafa skilað inn ársreikningi 
innan lögbundins frests. Sektarfjárhæðin 
var einnig hækkuð, en nú leggst 600.000 
kr. sekt á þau félög sem skila ekki árs-
reikningi til ársreikningaskrár. Sektin getur 
lækkað ef skilað er síðar, en 90% lækkun 
er á sektarfjárhæðinni ef skilað er innan 
30 daga frá dagsetningu sektarákvörðunar, 
60% lækkun ef skilað er innan tveggja 
mánaða og 40% lækkun ef skilað er innan 
þriggja mánaða.

Ef skil á ársreikningum vegna reikn-
ingsársins 2016 eru skoðuð og borin 

saman við skil á ársreikningum fyrri ára 
sést að þessar hertu reglur hafa áhrif og 
er ársreikningum nú skilað fyrr inn til 
ársreikningaskrár en síðastliðin ár. Í með-
fylgjandi töflu má sjá hvernig skil hafa 
verið á lokaskiladegi þann 31. ágúst ár 
hvert en 47,7% skilaskyldra félaga höfðu 
skilað ársreikningi 2016 á þeim degi. 
Mikil bæting er frá fyrra ári en 32,9% fé-
lög höfðu skilað ársreikningi 2015 þegar 
frestur til að skila ársreikningi rann út. 

Meðal annarra breytinga sem gerðar 
voru á lögum um ársreikninga var að 
stærðarflokkun félaga var breytt og nú geta 
svokölluð örfélög skilað skattframtali og 
látið innsendingarkerfi ársreikningaskrár 
útbúa ársreikning út frá upplýsingum í 
skattframtali félagsins. Þetta kerfi nefnist 
Hnappurinn og er til þess fallið að létta 
stjórnsýslubyrðum af örfélögum, en ekki 

er þörf á að semja annan ársreikning en 
þann sem Hnappurinn útbýr þar sem 
hann telst fullgildur ársreikningur skv. 
lögum. Ekki er þörf á aðkomu skoðunar-
manns eða endurskoðanda við gerð slíks 
reiknings og telst þetta því til meiri háttar 
breytinga frá því sem áður var. Einnig var 
gerð sú breyting að örfélögum sem skilað 
geta ársreikningi með Hnappnum er 
veittur sami frestur til að skila ársreikningi 
til ársreikningaskrár og framlengdur fram-
talsfrestur lögaðila.

Þann 21. september sl. höfðu 5.373 fé-
lög nýtt sér Hnappinn eða 23% allra félaga 
sem skilað höfðu ársreikningi til ársreikn-
ingaskrár frá því að opnað var fyrir skil 
með Hnappnum.   ■

   ÓMS

Skil til ársreikningaskrár 31. ágúst ár hvert

Reikningsár 2012 2013 2014 2015 2016

Fjöldi ársreikninga skilað 7.215 8.085 9.216 11.759 18.140

Fjöldi félaga í skilaskyldu 32.847 33.646 34.596 35.795 38.017

Heildarskil 22,0% 24,0% 26,6% 32,9% 47,7%

Ársreikningaskil fara 
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Í lok marsmánaðar lét Skúli Jónsson af störfum hjá ríkisskattstjóra eftir 14 ára starf í forystu-
sveit embættisins. Á sama tíma var skipulagi embættisins breytt og sviðum fækkað, en um 
það er fjallað annars staðar í blaðinu.

Skúli, sem er menntaður viðskiptafræðingur, hóf störf hjá ríkisskattstjóra 1. júlí 2003 er 
ákveðið var með lögum nr. 17/2003 að færa fyrirtækjaskrá frá Hagstofu Íslands til embættis 
ríkisskattstjóra, en þar hafði hann stýrt þeirri einingu. Talið var að auka mætti hagræði í 
rekstri fyrirtækjaskrár með því að flytja hana frá hagskýrslugerð og tengja beint þeirri skrán-

ingarstarfsemi sem ríkisskattstjóri hefur með höndum 
vegna þarfa skattkerfisins. Fyrst um sinn var Skúli 

sviðsstjóri fyrirtækjaskrár en nú síðast sviðsstjóri 
skráasviðs eftir að afgreiðslur fyrirtækjaskrár og 
skattamála voru sameinaðar undir hans stjórn.

Jónína B. Jónasdóttir lögfræðingur, sem áður 
var sviðsstjóri lögfræðisviðs, tók við góðu búi 
af Skúla Jónssyni í forsvari fyrir skráasvið og er 
henni óskað velfarnaðar í því nýja og spennandi 
verkefni.

Skúli hefur nú tekið að sér að sitja í starfshópi 
Nordic SmartGovernment um rafræn upplýsinga-
skipti fyrir hönd ríkisskattstjóra, en verkefnið er 
unnið í nánu samstarfi við systurstofnanir emb-
ættisins á Norðurlöndunum.  ■

Skúli Jónsson lætur af störfum 
sem sviðsstjóri hjá RSK

Næsta kynslóð rafrænnar stjórnsýslu.
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Ábyrgð

Skilvirkni
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Þátttaka borgara

NORDIC SMART
GOVERNMENT

Jónína B. Jónasdóttir tók við starfi Skúla Jónssonar sem sviðsstjóri skráasviðs.
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Ríkisskattstjórar Norðurlandanna hittast árlega 
á sameiginlegum fundi þar sem farið er yfir 
helstu mál skattyfirvalda á hverjum tíma. Í ár 
var fundurinn haldinn í Reykjavík dagana 14. - 
16. júní, en síðast var fundað á Íslandi árið 2012 
og þá á Akureyri. Af Íslands hálfu sóttu fundinn 
Skúli Eggert Þórðarson, Ingvar J. Rögnvaldsson, 
Jens Þór Svansson og Birgitta Arngrímsdóttir. 
Framsögu fyrir Ísland hélt Skúli Eggert Þórðarson 
sem jafnframt var fundarstjóri fundarins. 

Í upphafi fundar gerðu fulltrúar landanna 
grein fyrir helstu lagabreytingum, stefnu og 
nýbreytni í skattframkvæmd, auk þess að fara 
yfir ýmis álitamál sem upp hafa komið síðast-
liðið ár. Á fundinum var lögð sérstök áhersla 
á stjórnun á tímum breytinga og fluttu tveir 
gestafyrirlesarar greinargóð erindi um það mál-
efni. Voru það annars vegar Alda Sigurðardóttir, 
stjórnendamarkþjálfi og eigandi Vendum, sem 
fjallaði um breytingastjórnun og hins vegar 
Gestur G. Gestsson, forstjóri Advania Norden, 
sem fjallaði um starfsmann framtíðarinnar með 
tilliti til örra tækniframfara og hvernig tæknin 
er jafnt og þétt að breyta því vinnuumhverfi 
sem við þekkjum. Var gerður góður rómur að 
báðum þessum fyrirlestrum. 

Þá fóru fundargestir yfir fyrirkomulag við upp-
lýsingaskipti milli landa og gerðu fulltrúar 
landanna grein fyrir stöðu þeirra mála og 
sóknarfærum. Var m.a. rætt um þýðingu skil-
virkra upplýsingaskipta og alþjóðlegt samstarf í 
þeim málum. Farið var yfir framtíðarsýn Nordisk 
Agenda samstarfsins, sem hefur í gegnum tíðina 
verið vettvangur fyrir sameiginleg þróunar-
verkefni, samvinnu og samrekstur norrænu 
ríkisskattstjóraembættanna. Samstarfið hefur 
t.a.m. reynst vera afar þýðingarmikið þegar 
kemur að því að hafa upplýsingaskipti milli 
landanna sem skilvirkust. 

Loks kynntu Hans Christian Holte, ríkis-
skattstjóri Noregs, og Erling Andersen, fulltrúi 
ríkisskattstjóraembættisins í Danmörku, helstu 
skipulagsbreytingar á skattkerfinu í sínum 
heimalöndum, en bæði löndin hafa verið í 
mikilli endurskipulagningu. Hans Christian 
kynnti afar áhugaverða langtímastefnu skatt-
yfirvalda í Noregi sem hefur það markmið að 
bæta þjónustu gagnvart viðskiptavinum þeirra. 
Erling Andersen kynnti umfangsmiklar skipu-
lagsbreytingar í Danmörku, en þess má geta að 
þrír af fjórum fulltrúum Danmerkur þurftu að 
afboða sig á fundinn þar sem umræddar skipu-

Árlegur fundur ríkisskattstjóra 
Norðurlandanna

Þátttakendur fundarins, frá vinstri: Egil Martinsen, Nina Schanke Funnemark, Hans Christian Holte og Øivind Strømme 
frá Noregi, Erling Andersen frá Danmörku, Ingvar J. Rögnvaldsson, Skúli Eggert Þórðarson, Birgitta Arngrímsdóttir og 
Jens Þór Svansson frá Íslandi, Eira Karppinen, Pekka Ruuhonen og Sanna Alamäki frá Finnlandi og Lars Åke Leijkvist, 
Ingemar Hansson og Marie Carlsson frá Svíþjóð.
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lagsbreytingar þar í landi voru kynntar í sömu 
viku og fundurinn fór fram. Breytingarnar eru 
verulegar og með þeim er stofnuninni skipt upp 
í sjö aðgreindar einingar. Er breytingunum ætlað 
að skerpa á einstökum verkþáttum og ábyrgð 
innan hverrar einingar fyrir sig. 

Við lok fyrri fundardags var fundargestum 
boðið í útsýnisferð um nágrenni Reykjavíkur 
undir leiðsögn Helga Ágústssonar, fyrrum ráðu-
neytisstjóra og sendiherra. Var m.a. farið til 

Krýsuvíkur, í Strandarkirkju og Húsið á Eyrar-
bakka, og vakti sagan jafnt sem landslagið mikla 
athygli gestanna okkar.

Við fundarslit lýstu fundargestir yfir ánægju 
með fundinn sem þau sögðu hafa verið bæði 
gagnlegan og skemmtilegan. Nágrannar okkar 
í Svíþjóð taka svo við keflinu og verður næsti 
fundur ríkisskattstjóra Norðurlandanna haldinn 
þar árið 2018.  ■

    BA

Venja er fyrir því að fara með gesti fundarins í stutta útsýnisferð. Hér má sjá hópinn fyrir framan Strandarkirkju.

Hans Christian Holte, 
ríkisskattstjóri Noregs, 
kynnir langtímastefnu 
og framtíðarsýn skatt-

yfirvalda í Noregi.
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Elín Alma Arthursdóttir 
sviðsstjóri

Leiga eftir hvers konar fasteignir og 
fasteignaréttindi telst til skattskyldra 
tekna leigusala, sbr. 2. tölul. C-liðar 7. 
gr. tekjuskattslaga. Frekari útlistun á því 
hvernig með slíkar tekjur skuli fara hjá 
einstaklingum er í 3. málsl. 2. mgr. 30. 
gr. laganna. Þar segir að útleiga manns 
á íbúðarhúsnæði teljist ekki til atvinnu-
rekstrar eða sjálfstæðrar starfsemi nema 
því aðeins að heildarfyrningargrunnur 
slíks húsnæðis í eigu hans í árslok nemi 
27.000.000 kr. eða meira ef um einstak-
ling er að ræða, en 54.000.000 kr. ef hjón, 
sbr. 62. gr., eiga í hlut (uppreiknaðar fjár-

hæðir nema 29.324.700 kr./58.649.400 
kr.). Tilvísun til „fyrningargrunns“ á 
ekki endilega við í þessu samhengi og 
hefur því í framkvæmd verið miðað 
við fasteignamat eigna. Þá er ljóst að 
jafnvel þótt fasteignamat hins útleigða 
íbúðarhúsnæðis hafi náð greindum 

fjárhæðum hefur það ekki verið talið 
leiða sjálfkrafa til þess að um atvinnu-
rekstur einstaklings sé að ræða. Rétt er 
að taka fram að í skattframkvæmd hefur 
í gegnum tíðina verið gengið út frá því 
að annað gildi um útleigu einstaklings á 
atvinnuhúsnæði en þá teljist leigutekjur 
til tekna af atvinnurekstri. 

Tekjuskattur af fjármagnstekjum ein-
staklinga utan rekstrar hefur verið 20% 
frá 1. janúar 2011, þ.m.t. eru tekjur af 
útleigu fasteigna, ef ekki er um að ræða 
atvinnurekstur. Frá sama tíma hefur hluti 
af leigutekjum einstaklinga verið undan-
skilinn frá greiðslu fjármagnstekjuskatts. 
Á tímabilinu 1. janúar 2011 til ársloka 
2015 töldust 30% af tekjum manna af 
útleigu á íbúðarhúsnæði þannig ekki 
til skattstofns en frá 1. janúar 2016 var 
þetta hlutfall hækkað í 50% og sett það 
skilyrði að um væri að ræða tekjur af út-
leigu til búsetu leigjanda. Þessi breyting 
leiddi til þess að virk skattbyrði af slíkum 
leigutekjum lækkaði úr 14% í 10%. Sam-
kvæmt því sem fram kom í frumvarpi 
því sem varð að lögum nr. 125/2015, um 
ýmsar forsendur fjárlaga fyrir árið 2016, 
þar sem umrædd breyting var lögfest, var 
hún liður í stuðningi ríkisstjórnarinnar 
við almennan leigumarkað og tilgangur-
inn að lækka leiguverð og auka framboð 
á leiguíbúðum.

Eins og kunnugt er hefur útleiga á 
íbúðarhúsnæði til ferðamanna stóraukist á 
undanförnum misserum. Er þar bæði um 
að ræða útleigu á húsnæði sem er í eigu 
lögaðila og einstaklinga. Engum blöðum 
er um það að fletta að tekjur lögaðila af 

Útleiga einstaklinga 
á húsnæði

Við ákvörðun á því hvort um atvinnurekstur er 
að ræða hefur í skatt- og úrskurðaframkvæmd 
einkum verið horft til þess hvort um sjálfstæða 
starfsemi sé að ræða sem rekin er reglubundið, 
í nokkru umfangi og þeim efnahagslega 
tilgangi að skila hagnaði
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slíkri útleigu teljast til rekstrartekna með 
þeim skyldum sem því fylgja. Meiri óvissa 
hefur á hinn bóginn verið um það hvernig 
með skyldi fara hjá einstaklingum, enda 
umfangið mjög misjafnt og í sumum til-
vikum varla um að ræða raunverulegan 
atvinnurekstur. Þetta hefur leitt til þess að 
skattaleg meðferð á tekjum einstaklinga af 
útleigu á íbúðarhúsnæði til ferðamanna 
hefur annað hvort byggst á því að um 
fjármagnstekjur væri að ræða eða tekjur 
af atvinnurekstri. Sé um að ræða tekjur 
einstaklinga af atvinnurekstri fylgja því 
ýmsar skattalegar skyldur, s.s. virðisauka-
skattsskylda og skylda til að skrá sig á 
launagreiðendaskrá og reikna sér laun 
vegna vinnu við eigin atvinnurekstur. 
Stundum kann að vera örþunn lína þarna 
á milli og lagaákvæði um hvað telst vera 
atvinnurekstur hafa hingað til ekki svarað 
því að öllu leyti. Hefur því þurft að grípa 
til túlkunar sem byggð er á áralangri skatt- 
og úrskurðaframkvæmd.  

Við ákvörðun á því hvort um at-
vinnurekstur er að ræða hefur í skatt- og 
úrskurðaframkvæmd einkum verið horft 
til þess hvort um sjálfstæða starfsemi sé að 
ræða sem rekin er reglubundið, í nokkru 
umfangi og þeim efnahagslega tilgangi að 
skila hagnaði. Nokkur þeirra atriða sem 
koma til skoðunar eru hlutræn, a.m.k. 
að hluta til, t.d. um það hvort starfsemi 
er sjálfstæð, reglubundin og hvert um-
fangið er. Önnur atriði eru „huglægari“ 
alla vega upp að ákveðnu marki, t.d. hvort 
starfsemi er rekin í hagnaðarskyni og að 
einhverju leyti getur það líka átt við um 
„sjálfstæði“ starfseminnar. 

Það sem haft hefur verið til hliðsjónar 
við mat á því hvort um sé að ræða fjár-
magnstekjur eða atvinnurekstrartekjur 
einstaklinga af útleigu er t.d.; hvað er 
leigt út, hvernig er það útleigða notað, 
í hversu langan tíma stendur útleigan, 
hvert er umfangið og hver er meiningin, 
ef svo má að orði komast? Síðastnefnda 
atriðið vísar t.d. til þess hvort um er 
að ræða tilfallandi útleigu mjög tíma-
bundið, t.d. í tvo mánuði eitt sumar, 
eða hvort einstaklingurinn ætlar sér að 
leigja út svo misserum og jafnvel árum 
skiptir þannig að um viðverandi starf-
semi sé að ræða. 

 
Heimagisting
Með lögum nr. 67/2016 var gerð breyting 
á lögum nr. 85/2007, um veitingastaði, 
gististaði og skemmtanahald. Þar var m.a. 
lögfest skilgreining á því hvað teldist vera 
„heimagisting“ en til þess að starfsemi geti 
fallið þar undir þarf að vera um að ræða: 

•	 Gistingu	gegn	endurgjaldi	á	
lögheimili einstaklings eða í einni 
annarri fasteign sem hann hefur til 
persónulegra nota og er í hans eigu

•	 Fjöldi	útleigðra	daga	í	báðum	eignum	
samanlagt skal ekki fara yfir 90 daga á 
hverju almanaksári eða samanlagðar 
tekjur af leigunni ekki nema hærri 
fjárhæð en samkvæmt 3. tölul. 4. gr. 
virðisaukaskattslaga (nú 2.000.000 kr.) 

Sett er það skilyrði að heimagisting sé 
skráð árlega hjá sýslumanni sem gefur út 
sérstakt skráningarnúmer sem skal koma 
fram í markaðssetningu, þ.m.t. á vef-

síðum. Í lok hvers almanaksárs skal skila 
til sýslumanns yfirliti yfir útleigða daga og 
leigutekjur en þetta er skilyrði fyrir endur-
nýjun á skráningunni. Til þess að útleiga 
falli undir að vera heimagisting þá getur 
ekki verið um að ræða útleigu á fleiri en 
tveimur húseignum, þar af verður önnur 
að vera sú sem leigusali hefur lögheimili í, 
og hin þarf að vera í hans eigu og til per-
sónulegra nota. Sýnist þetta því fyrst og 
fremst geta átt við um útleigu á hluta af 
íbúðarhúsnæði sem leigusali býr í og t.d. 
frístundahúsi sem hann hefur í grunninn 
til persónulegra nota. 

Þótt þessi lagabreyting hafi út af fyrir 
sig verið til verulegra bóta stóð samt eftir 
sú spurning hvenær einstaklingur væri 
kominn út í atvinnurekstur í skattalegum 
skilningi og hvenær væri um að ræða fjár-
magnstekjur af tilfallandi útleigu, enda 
voru samhliða engar efnislegar breytingar 

gerðar á skattalögum að því er tekur til 
skilgreiningar á atvinnurekstri. Þrátt fyrir 
þetta var með umræddum breytingum 
kveðið á um það að heimagisting sem 
uppfylli skilyrði laga þar um teljist ekki 
fara fram í atvinnuhúsnæði í skilningi laga 
um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995. 

Lagabreytingar
Með lögum nr. 59/2017, um breytingu á 
ýmsum lagaákvæðum um skatta, tolla og 
gjöld, voru gerðar veigamiklar breytingar 
á ákvæðum laga um tekjuskatt að því er 
tekur til útleigu einstaklinga á húsnæði. 
Áður en lengra er haldið er rétt að rekja 

í stuttu máli það sem fram kom í frum-
varpi því sem varð að nýnefndum lögum 
og þær breytingar sem urðu við meðferð 
málsins hjá efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis. 

Í frumvarpinu kemur m.a. fram að 
með þeim breytingum sem gerðar voru 
á lögum um veitingastaði, gististaði og 
skemmtanahald, sbr. að framan, hefði ein-
staklingum verið heimilað að starfrækja 
heimagistingu og leigja út lögheimili sitt 
eða eina aðra fasteign gegn skráningu 
hjá sýslumanni. Markmiðið hefði verið 
að stuðla að skýru regluverki og skrán-
ingarskyldu vegna útleigu einstaklinga á 
húseignum sínum til ferðamanna í kjölfar 
mikillar fjölgunar þeirra hér á landi. Sam-
hliða hefðu engar breytingar verið gerðar 
á tekjuskattslögum en upp hefðu komið 
álitamál um hvenær tekjur einstaklinga 
af sölu á gistingu í formi heimagistingar 
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teldust til atvinnurekstrartekna og hvenær 
til fjármagnstekna utan rekstrar.

Í ljósi þessa væri lagt til að lögfest 
yrði nýtt ákvæði um útleigu á íbúðar-
húsnæði í eigu einstaklinga þar sem 
skýr greinarmunur yrði gerður á skatta-
legri meðferð leigutekna eftir því hvort 
um væri að ræða: a) útleigu til varan-
legrar búsetu leigutaka, b) heimagistingu 
samkvæmt lögum um veitingastaði, 
gististaði og skemmtanahald og c) aðra 
útleigu á íbúðarhúsnæði í atvinnuskyni 
eða sjálfstæðri starfsemi. Markmiðið 
væri að einfalda skattskil og skýra skatt-
skyldu, skattalega meðferð leigutekna og 
afmörkun skattstofna vegna útleigu ein-
staklinga á íbúðarhúsnæði eftir því hvort 
um væri að ræða leigu til varanlegrar bú-

setu leigutaka, heimagistingu samkvæmt 
lögum um veitingastaði, gististaði og 
skemmtanahald eða annars konar útleigu 
íbúðarhúsnæðis í atvinnuskyni eða sjálf-
stæðri starfsemi. 

Fram kom í frumvarpinu að ef um 
varan lega búsetu leigutaka í íbúðarhús-
næði væri að ræða og sérgreindar húseignir 
eiganda ekki fleiri en tvær skyldi ávallt 
gengið út frá því að ekki væri um atvinnu-
rekstur eða sjálfstæða starfsemi að ræða, 
heldur fjármagnstekjur. Til sönnunar á því 
að um varanlega búsetu leigutaka væri að 
ræða skyldi leigusali leggja fram skriflegan 
húsaleigusamning, sbr. 1. mgr. 4. gr. húsa-
leigulaga, nr. 36/1994, og eftir atvikum 
önnur gögn sem sýnt gætu fram á að um 
varanlega búsetu leigutaka væri að ræða í 
viðkomandi íbúðarhúsnæði. 

Tekjur vegna heimagistingar eins og 
hún væri skilgreind í lögum um veitinga-
staði, gististaði og skemmtanahald bæru 
eftir atvikum 20% fjármagnstekjuskatt, 
þ.e. heimagisting sem ekki væri stunduð 
í atvinnurekstri, eða væru skattlagðar 
með 36,94%–46,24% skatthlutfalli sem 
tekjur einstaklings af atvinnurekstri eða 
sjálfstæðri starfsemi. Í ljósi þess að atviks-
bundið væri hverju sinni hvort starfsemi 
einstaklinga vegna útleigu húseigna í 
formi heimagistingar teldist sjálfkrafa til 
atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar starfsemi 

var lagt til að kveðið yrði skýrt á um það 
að tekjur einstaklinga af útleigu í formi 
heimagistingar teldust ekki til atvinnu-
rekstrar ef einstaklingur hefði fengið 
leyfi fyrir henni hjá sýslumanni og upp-
fyllti gildandi skilyrði. Af því leiddi að 
skýrt yrði kveðið á um að tekjur vegna 
heimagistingar teldust til fjármagnstekna 
einstaklinga utan rekstrar og bæru 20% 
fjármagnstekjuskatt, án nokkurs frádráttar 
frá leigutekjum. Þá væri lagt upp með það 
sjálfstæða skilyrði varðandi heimagistingu 
að heildarleigufjárhæð leigutekna á tekju-
árinu mætti ekki nema hærri fjárhæð en 
2.000.000 kr. 

Af greindri skiptingu leiddi að ef leiga 
einstaklings á íbúðarhúsnæði teldist 
hvorki vera leiga til varanlegrar búsetu 

leigutaka né félli í flokk heimagistingar 
eða ef heildarleigutekjur næmu hærri 
fjárhæð á tekjuárinu en 2.000.000 kr. 
skyldi útleigan teljast til atvinnurekstrar 
eða sjálfstæðrar starfsemi einstaklings og 
vera skattlögð sem slík.

Sú breyting var gerð á frumvarpinu í 
meðförum efnahags- og viðskiptanefndar 
að í stað þess skilyrðis að útleiga íbúðar-
húsnæðis þyrfti að vera til varanlegrar 
búsetu leigjanda til þess að falla undir 
það að teljast til fjármagnstekna var lagt 
til að vísað yrði til þess að leigutekjurnar 
stöfuðu af útleigu íbúðarhúsnæðis sem 
félli undir húsaleigulög. Í nefndaráliti 
meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar 
kemur fram að þessi breyting sé lögð til 
eftir ábendingu í umsögn frá KPMG ehf. 
Var frumvarpið samþykkt á Alþingi svo 
breytt. Í nefndri umsögn kom fram að því 
er þetta atriði varðar að „varanleg búseta“ 
hefði ekki skýrt afmarkaða merkingu en 
ætla mætti að um aðgreiningu frá gisti-
þjónustu væri að ræða. 

 
Húsaleigulög nr. 36/1994
Samkvæmt 1. gr. húsaleigulaga gilda þau 
um leigusamninga um afnot af húsnæði 
eða hluta af húsnæði gegn endur-
gjaldi, sbr. þó 4. mgr. greinarinnar, þar 
á meðal leigusamninga um framleigu 
húsnæðis, enda þótt endurgjaldið skuli 

að öllu leyti eða að hluta greiðast með 
öðru en peningum, svo sem vinnufram-
lagi. Leigusamningar geti tekið til leigu á 
íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði og öðru 
húsnæði. Sé húsnæði bæði leigt til íbúðar 
og til annarra nota skuli ákvæði laganna 
um íbúðarhúsnæði gilda um slíka leigu-
samninga. Þá skuli ákvæði laganna sem 
gildi samkvæmt orðanna hljóðan um 
íbúðarhúsnæði gilda um atvinnuhúsnæði 
eftir því sem við geti átt og að því leyti 
sem lögin hafi ekki að geyma sérreglur 
um atvinnuhúsnæði. Lögin gilda ekki um 
samninga um afnot húsnæðis samkvæmt 
lögum um húsnæðissamvinnufélög og 
lögum um veitingastaði, gististaði og 
skemmtanahald.

Nýjar reglur um útleigu
Eins og rakið er að framan hafa nú verið 
gerðar veigamiklar breytingar á ákvæðum 
laga um tekjuskatt að því er varðar 
hvernig fara skuli með tekjur einstaklinga 
af útleigu á húsnæði. 

Í stað þess að leigusalar og skattyfirvöld 
standi frammi fyrir mati á því hvenær út-
leiga einstaklinga á íbúðarhúsnæði telst til 
rekstrar og hvenær ekki gildir frá og með 
gjaldárinu 2019 eftirfarandi meginregla:

 
•	 Að	öll	útleiga	einstaklings	á	

hvers konar húsnæði telst vera 
atvinnurekstur nema undantekn-
ingarákvæðin í 58. gr. a  
séu uppfyllt

•	 Fram	kemur	í	lagaákvæðinu	að	
þetta taki til útleigu íbúðarhús-
næðis, frístundahúsnæðis eða 
annars húsnæðis, m.a. þar sem 
gisting sé boðin gegn endurgjaldi

Undantekningunum frá því að leigutekjur 
einstaklinga teljist til rekstrartekna má 
skipta í þrennt:

•	 Tekjurnar	stafi	af	útleigu	
íbúðarhúsnæðis sem fellur undir 
húsaleigulög og mest sé um 
að ræða útleigu á tveimur sér-
greindum fasteignum.

•	 Um	sé	að	ræða	„leigu	á	móti	
leigu“, þ.e. heimilt er að draga frá 
tekjum af útleigu á íbúðarhúsnæði 
sem fellur undir húsaleigulög 
og leigusali hafði til eigin nota, 
húsaleigu sem hann greiðir vegna 
íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

•	 Um	sé	að	ræða	tekjur	af	„heima-
gistingu“ sem skráð hefur verið 
hjá sýslumanni og að hámarki 
2.000.000 kr. á tekjuárinu.

Til sönnunar á því að um varanlega búsetu 
leigutaka væri að ræða skyldi leigusali leggja 
fram skriflegan húsaleigusamning
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Tekið er sérstaklega fram í þessum nýju 
reglum að þegar metið er hvort undan-
tekningin um heimagistingu sé fyrir 
hendi þá beri að taka tillit til allra tekna 
af útleigunni. Á það bæði við um allar 
tekjur viðkomandi einstaklings og eins 
allar tekjur af slíkri útleigu þess húsnæðis 
sem um ræðir. Þannig hækkar 2.000.000 
kr. markið t.d. ekki þótt hjón eigi hina 
útleigðu eign sameiginlega. Sama gildir 
ef einstaklingur leigir út tvær eignir sem 
heimagistingu, þar af aðra í félagi við 
fleiri. Þegar svo háttar ber að leggja saman  
tekjur viðkomandi einstaklings af báðum 
eignunum en jafnframt þarf að taka tillit 
til þess hvort heildartekjur af þeirri eign 
sem hann leigir út með fleirum séu yfir 
2.000.000 kr.

•	 Dæmi:	Einstaklingur	leigir	út	hluta	
af íbúð sinni sem heimagistingu en 
jafnframt á hann helmingshlut í ann-
arri húseign úti á landi sem hann 
hafði sem orlofshúsnæði en leigir nú 
út sem heimagistingu hluta úr ári 
með hinum eigandanum. Leigutekjur 
af heimagistingu af húsnæði 1 nema 
1.000.000 kr. en helmingshlutur hans 
í leigutekjum af húsnæði 2 nema 
800.000 kr. Í þessu tilviki teljast allar 
tekjurnar, 1.800.000 kr., til tekna af 
heimagistingu (að því gefnu að skil-
yrði um skráningu hjá sýslumanni 
séu uppfyllt og útleigan vari ekki 
samtals í fleiri daga en 90) og bera 
20% fjármagnstekjuskatt. 

•	 Hefðu	leigutekjurnar	af	húsnæði	2	
í dæminu að framan numið sam-
tals 2.200.000 kr. hefði hluti hvors 
eiganda orðið 1.100.000 kr. og þar 
með hefðu heildarleigutekjur okkar 
manns orðið 2.100.000 kr. og því 
verið orðnar umfram það mark sem 
gildir um heimagistingu. Tekjur hans 
af þessari starfsemi teldust þá allar 
atvinnurekstrartekjur, þ.e. bæði af 
húsnæði 1 og 2.

Óneitanlega eru þessar nýsettu reglur mun 
skýrari og einfaldari í framkvæmd heldur 
en þær eldri, bæði að því er snýr að leigu-
sölum og skattyfirvöldum. Auðvitað geta 
þó enn einhverjar spurningar vaknað en 
þær ættu að verða mun færri en áður. 

Hver fyrir sig – eða allar saman?
Meðal þeirra spurninga sem hafa vaknað er 
hvort einstaklingur geti bæði leigt út tvær 
sérgreindar eignir til íbúðar (samkvæmt 
húsaleigulögum) og t.d. þriðju íbúðina 
sem heimagistingu. Þótt umræddar 

breytingar á skattalegri meðferð leigutekna 
einstaklinga feli í sér þá meginreglu að um 
sé að ræða atvinnurekstrartekjur með til-
teknum undantekningum, sem almennt 
ber að túlka þröngt, verður að telja að 
orðalag lagaákvæðisins sé skýrt að þessu 
leyti. Þannig verður að telja að líta beri 
sjálfstætt á hverja framangreindra undan-
tekningarreglna frá því að tekjur af útleigu 
teljist til atvinnurekstrartekna. Samkvæmt 
því eigi að skoða hvort útleiga á íbúðar-
húsnæði til íbúðar sé vegna fleiri en 
tveggja eigna, skoða þurfi sjálfstætt hvort 
reglan um „leigu á móti leigu“ eigi við og 
á sama hátt sé það sérstakt úrlausnarefni 
hvort um sé að ræða heimagistingu og fjár-
hæðir undir þeim mörkum sem um slíka 
þjónustu gilda. Á þetta sér einnig stoð í 
almennum athugasemdum með frum-
varpi því sem varð að lögum nr. 59/2017 
þar sem fram kemur m.a. að: Lagt er til að 
skýr greinarmunur verði gerður á skattalegri 
meðferð leigutekna eftir því hvort um er að 
ræða: a) útleigu til varanlegrar búsetu leigu-
taka, b) heimagistingu samkvæmt lögum um 
veitingastaði, gististaði og skemmtanahald og 
c) aðra útleigu á íbúðarhúsnæði í atvinnu-
skyni eða sjálfstæðri starfsemi. Markmiðið 
með þeim breytingum sem hér eru lagðar 

til er þannig að einfalda skattskil og skýra 
skattskyldu, skattalega meðferð leigutekna 
og afmörkun skattstofna vegna útleigu ein-
staklinga á íbúðarhúsnæði eftir því hvort um 
er að ræða leigu til varanlegrar búsetu leigu-
taka, heimagistingu samkvæmt lögum um 
veitingastaði, gististaði og skemmtanahald 
eða annars konar útleigu íbúðarhúsnæðis í 
atvinnuskyni eða sjálfstæðri starfsemi.

Frádráttarheimildir
Ef útleiga einstaklings á húsnæði fellur 
undir einhverja af þeim þremur undan-
tekningum frá því að vera atvinnurekstur 
teljast tekjur af útleigunni til skattskyldra 
tekna án nokkurs frádráttar. 

Um leið og útleiga einstaklings á hús-
næði telst til atvinnurekstrar vakna á hinn 
bóginn spurningar um frádráttarheimildir 

vegna kostnaðar. Í þeim efnum gilda al-
mennar reglur um frádrátt frá tekjum 
lögaðila og þeim tekjum manna sem stafa 
af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi 
sem fer eftir 31. gr. laga nr. 90/2003, um 
tekjuskatt, sbr. 32. - 50. gr. laganna. Þá er 
í gildi reglugerð nr. 483/1994, um frádrátt 
frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri 
starfsemi, þar sem nánar er kveðið á um 
hvað draga má frá rekstrartekjum. Er í 
fyrsta lagi um að ræða rekstrarkostnað 
eins og hann er skilgreindur í 1. tölul. 31. 
gr. tekjuskattslaga, í öðru lagi annan frá-
drátt samkvæmt umræddri lagagrein og í 
þriðja lagi önnur gjöld sem kveðið er á um 
í lögum. Í reglugerðinni er fyrst og fremst 
fjallað um þá frádráttarliði sem sæta tak-
mörkunum og sérstakar reglur gilda um.

Samkvæmt 1. mgr. 1. tölul. 31. gr. 
tekjuskattslaga er heimilað að draga 
rekstrar kostnað frá þeim tekjum lögaðila/
manna sem stafa af atvinnurekstri eða 
sjálfstæðri starfsemi, „þ.e. þau gjöld sem 
eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, 
tryggja þær og halda þeim við ... og það 
sem varið er til tryggingar og viðhalds 
á eignum þeim sem arð bera í rekstr-
inum.“ Persónulegur kostnaður er ekki 
frádráttarbær.

Sé íbúðarhúsnæði rekstraraðila nýtt í þágu 
rekstrar, eins og t.d. til gistiþjónustu, er 
sá kostnaður sem beint hlýst af þeirri 
notkun eða aðstöðu frádráttarbær sem 
rekstrarkostnaður. Fastur kostnaður vegna 
húsnæðisins er ekki frádráttarbær, enda 
fellur hann til hvort sem eignin er nýtt í 
þágu rekstrar eða ekki. Í úrskurðarfram-
kvæmd hefur þessi regla verið talin eiga 
við hvort heldur um er að ræða rekstur í 
eigin nafni eða í félagaformi. Þannig kæmi 
fyrning og vaxtagjöld af skuldum vegna 
öflunar á íbúðarhúsnæði sem rekstraraðili er 
búsettur í en nýtir jafnframt til gistiþjónustu 
ekki til álita. Ef rekstraraðili aftur á móti 
leigir út húsnæði sem hefur engin tengsl við 
húsnæði sem hann nýtir í eigin þágu gilda 
almennar reglur um fyrningarheimildir og 
annan kostnað, þ.m.t. fjármagnskostnað.  ■

Sé íbúðarhúsnæði rekstraraðila nýtt í þágu 
rekstrar, eins og t.d. til gistiþjónustu, er sá 
kostnaður sem beint hlýst af þeirri notkun eða 
aðstöðu frádráttarbær sem rekstrarkostnaður
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Egill Bjarnason með öryggisvörðunum Einari Ólasyni og Ingu Jóhannsdóttur.

Öryggismál RSK í öndvegi
Ríkisskattstjóri hefur ákveðið að gera úttekt á öryggismálum embættisins, bæði 
rekstraröryggi og öryggi starfsmanna og viðskiptavina. Hefur verið ráðinn til 
þess verkefnis reyndur maður á sviði öryggismála. Verkefni hans er að fara yfir 
öll öryggiskerfi og koma með tillögur um nýjungar, viðbætur og breytingar. 
Öryggismál verða sífellt mikilvægari í rekstri stofnana, ekki síst þeirra sem byggja 
rekstur sinn á rafrænni þjónustu og eru auk þess í sífelldri mótun.



TÍUND    35

Egill Bjarnason, fyrrverandi yfirlögregluþjónn, hefur verið ráðinn til þessa verkefnis og mun hann 
yfirfara öll öryggismál með tilliti til eftirfarandi þátta á öllum starfsstöðvum RSK:

•	 Öryggi	og	viðbragð	starfsmanna	í	samskiptum/samtölum	við	viðskiptamenn
•	 Öryggi	í	afgreiðslu.	Húsnæði	-	öryggishnappar	–	öryggismyndavélar
•	 Öryggisbúnaður.	Brunavarnir	-	tryggja	þekkingu	og	viðbragð	starfsmanna
•	 Þekking	starfsmanna	virkjuð	í	neyðartilvikum	v/veikinda	o.s.frv.
•	 Efla	innra	öryggi	(meðvitund	starfsmanna)	á	starfsstöðvum	um	sitt	eigið	öryggi
•	 Verklag	verði	virt	um	aðgangsstýringu	og	umgengni	óviðkomandi	um	húsnæði	RSK
•	 Upplýsingagjöf	til	handa	þeim	er	sinna	daglegri	öryggisvörslu	á	starfsstöð	
•	 	Yfirfara	öryggismyndavélar.	Staðsetning	og	gæði	myndefnis.	Tryggja	að	öryggismynda-

vélar sýni sem nákvæmast það sem þeim er ætlað að vakta
•	 Yfirfara	verklag	og	tryggja	að	því	sé	fylgt
•	 Önnur	þau	verkefni	er	kunna	að	koma	upp	við	skoðun	á	öryggismálum	RSK

Egill Bjarnason er 65 ára gamall og hefur nýlega látið af störfum sem yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni 
í Reykjavík. Áður var hann yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni í Hafnarfirði en hafði líka um árabil verið 
lögreglumaður hjá rannsóknarlögreglu ríkisins. Meðal verkefna Egils á starfstíma hans í lögreglunni 
voru öryggismál, viðbrögð við vá og umgengni við erfiða viðskiptavini. 

Reiknað er með að Egill muni ljúka úttekt og tillögugerð á næstu mánuðum og síðan koma þeim 
breytingum í framkvæmd á næsta hálfu öðru ári. Egill Bjarnason gengur að þessu verkefni hokinn 
af reynslu og þekkingu og vænta starfsmenn RSK mikils af samstarfinu við hann.

         SEÞ

Egill fundar með Ágústi Sigurðssyni rafvirkja og Birni K. Björnssyni umsjónarmanni fasteigna RSK.
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Skattstjórafundir - stjórnendafundir - 
starfsmannafundir
Árlega koma allir stjórnendur ríkisskattstjóra saman til 
fundar þar sem þeir leggja á ráðin um hvernig haga skuli 
skipulagi starfa á komandi misserum. Slíkir árlegir fundir 
eru nauðsynlegir til að samhæfa störf, ekki síst í ljósi þess 
að starfsemin fer fram á átta stöðum á landinu. Tilgangur 
fundarhalda er einnig upplýsingagjöf og sameiginlegar ráða-
gerðir um mótun starfsins til að tryggja að störf embættisins 
séu samræmd og með sameiginlegum áherslum. 

Ríkisskattstjóri kallaði á árum áður skattstjóra landsins 
til fundar með ámóta hætti til að samræma skattfram-
kvæmdina. Reglulegir skattstjórafundir voru teknir upp 
þegar embætti ríkisskattstjóra var sett á fót fyrir 55 árum 
en höfðu fyrir það verið óreglulegir. Slíkir fundir lögðust 
af þegar öll staðbundin skattstjóraembætti voru sameinuð 
ríkisskattstjóra um áramótin 2009/2010 og við tók núver-
andi fyrirkomulag. 

Fyrstu árin eftir sameiningu embættanna, fyrir hartnær 
átta árum, voru helstu verkefni stjórnendafundanna að 
vinna að endurskipulagningu starfa við hið nýja sameinaða 
embætti. Það reyndist vera ærið verkefni og var um margt 
vandasamt og flókið á köflum. Við þá vinnu kom í ljós 
að hið góða samráð á milli manna reyndist vera árangurs-
ríkt. Sú nýbreytni var jafnframt tekin upp við sameiningu 
embættanna að allir starfsmenn hittast a.m.k. árlega á sam-

eiginlegum starfsmannafundum. Slíkir fundir hafa reynst 
ákaflega mikilvægir. Þar voru allir starfsmenn RSK virkjaðir í 
sameiningarferlinu til að leysa þau álitamál sem upp komu. 
Með þessum hætti tókst að fella starfsemi allra staðbund-
inna skattstjóraembætta saman við starfsemi ríkisskattstjóra 
þannig að úr varð ein heild.

Nýsköpun og skatteftirlit
Á öllum starfsmannafundum og stjórnendafundum eru 
ákveðin málefni til úrlausnar. Á stjórnendafundi sem haldinn 
var á Akureyri um miðjan september 2017 var lögð áhersla 
á að leita leiða til að efla nýsköpun og skatteftirlit. Samræða 
fundarmanna um þessi málefni er í sjálfu sér ekki ný. Hvort 
tveggja hefur áður verið til umræðu en nú var áherslan á 
að samtvinna þessi tvö mikilvægu verkefni til að ná betri 
og markvissari árangri. Fundarmönnum var skipt í smærri 
hópa til að kryfja ákveðin atriði til mergjar og taka saman 
helstu áhersluatriði sem síðan verða lögð fyrir almennan 
starfsmannafund í desember nk. þar sem allir starfsmenn 
ríkisskattstjóra munu fjalla um þetta sama viðfangsefni.

Fjármála- og efnahagsráðherra, Benedikt Jóhannesson, 
var svo vinsamlegur að heiðra starfsmenn með því að koma 
til fundarins og sitja kvöldverð með þeim. Var það að kveldi 
14. september sl. Óneitanlega varð það eftirminnilegur 
kvöldverður í ljósi þess hvað átti sér stað í stjórnmálum 
landsins nóttina sem þá fór í hönd.

Nýjungar og verklag   við skattframkvæmd

Fundarmenn komu saman til fundar við Benedikt Jóhannesson fjármála- og efnahagsráðherra sem ræddi við fundarmenn. Frá vinstri: Jónas 
Magnússon, Brigitte M. Jónsson, Kolbrún Þórisdóttir, Hilmar K. Hilmarsson, Sigríður Jónsdóttir, Alda Jónsdóttir, Ragnhildur D. Þórhallsdóttir, 
Jónína B. Jónasdóttir, Jóhannes Jónsson, Hrefna Björnsdóttir, Þjóðhildur Þórðardóttir, Helga Þ. Erlingsdóttir, Sigurður Jensson, Sigríður L. Lúð-
víksdóttir, Ævar Ísberg, Helgi S. Guðnason, Birgitta Arngrímsdóttir, Jens Þór Svansson, Benedikt Jóhannesson, Skúli Eggert Þórðarson, Óskar H. 
Albertsson, Guðrún Jenný Jónsdóttir, Jón Ásgeir Tryggvason, Hjálmar Viggósson, Inga Hanna Guðmundsdóttir, Karl Óskar Magnússon, Kristján 
Gunnarsson, Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir, Steinþór Haraldsson, Fanney Steinsdóttir, Soffía Pétursdóttir, Grétar Þ. Kristinsson, Rósa H. Ingólfs-
dóttir, Stefán Skjaldarson, Hanna Björnsdóttir, Elín Alma Arthursdóttir, Ingvar J. Rögnvaldsson, Magnús Jóhannesson, Íris Erlingsdóttir, Gunnar 
Karlsson og Ásgeir Heimir Guðmundsson.
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Nýjungar og verklag   við skattframkvæmd

Ævar Ísberg fer yfir 
stöðu þróunarmála í 

hugbúnaði.

Hluti stjórnenda á ein-
staklingssviði fundar. 

Frá vinstri: Kolbrún 
Þórisdóttir, Hrefna 

Björnsdóttir, Þjóðhildur 
Þórðardóttir, Helgi S. 
Guðnason, Grétar Þ. 

Kristinsson, Hanna 
Björnsdóttir og Helga Þ. 

Erlingsdóttir.
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Skipulagsbreytingar
Talsverðar breytingar hafa verið á starfsemi ríkisskattstjóra á 
síðustu mánuðum og helgast þær að hluta bæði af breytingum 
á starfsstöðvum og mannabreytingum. Smám saman hafa 
starfsmenn sem störfuðu á starfsstöð ríkisskattstjóra í Hafnar-
firði færst í höfuðstöðvar embættisins á Laugavegi í Reykjavík. 
Þeir sem starfa við virðisaukaskattsframkvæmd höfðu þegar 
verið þar um nokkurt skeið en 1. apríl sl. færðust þeir starfs-
menn er vinna við yfirferð atvinnurekstrarframtala einnig 
inn á Laugaveg. Var starfsstöð ríkisskattstjóra við Suðurgötu 
í Hafnarfirði því lokað.

Mikið hagræði er í því, bæði fyrir viðskiptavini og 
starfsmenn, að hafa einungis eina starfsstöð á höfuðborg-
arsvæðinu. Viðskiptavinir geta nú nálgast alla þjónustu 
embættisins á sama stað, en þó er vert að nefna að þjónusta 
embættisins er einnig mjög aðgengileg og mikið notuð á 
netinu. Aðbúnaður starfsmanna er góður á Laugavegi og 
fluttu starfsmenn þar inn á vel búið vinnusvæði sem nýlega 
var lokið við endurnýjun á.

Sviðstjórar láta af störfum
Sigmundur Stefánsson var sviðsstjóri atvinnurekstrarsviðs 
ríkisskattstjóra og starfsstöðvarstjóri í Hafnarfirði allt frá 
sameiningu ríkisskattstjóra og skattstofanna í ársbyrjun 
2010. Áður hafði hann verið skattstjóri Reykjanessumdæmis 
frá árinu 1986 og því gríðarlega reynslumikill. Samhliða 

lokun starfsstöðvarinnar í Hafnarfirði lét hann af störfum 
sviðs- og starfsstöðvarstjóra og færðist yfir á skrifstofu yfir-
stjórnar þar sem hans meginverkefni er að fylgjast með 
beitingu málsmeðferðarreglna.

Á sama tíma, 1. apríl sl., tók Jónína B. Jónasdóttir, er 
leitt hefur lögfræðisvið ríkisskattstjóra frá sameiningu en 
var áður varaskattstjóri í Reykjavík, við starfi sviðsstjóra 

Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir er sviðsstjóri atvinnurekstrarsviðs.

Skrifstofa yfirstjórnar
Jóhannes Jónsson

Launþegar

Staðgreiðsla
og gagnaskil

Einstaklingsrekstur
án VSK

Handreikningur

Þjónustuver

Ríkisskattstjóri
Skúli Eggert Þórðarson

Einstaklingssvið
Gunnar Karlsson

Tekjuskattur

Virðisaukaskattur

Atvinnurekstrarsvið
Jarþrúður Hanna

Jóhannsdóttir

Fyrirtækjaskrá

Hlutafélagaskrá

Ársreikningaskrá

Leiðréttingin

Lögfræðimálefni

Firmaskrá

Afgreiðsla

Skráasvið
Jónína B. Jónasdóttir

Vararíkisskattstjóri
Ingvar J. Rögnvaldsson

Fagsvið
Elín Alma Arthursdóttir

Tæknisvið
Jens Þór Svansson

Mannauðssvið
Inga Hanna Guðmundsdóttir

Fjármálasvið
Ásgeir Heimir Guðmundsson

Vettvangseftirlit

Eftirlitssvið
Guðrún Jenný Jónsdóttir

Endurskoðun I

Endurskoðun II

Landbúnaður
og gjöld

Sjávarútvegur og 
ferðaþjónusta

Einstaklingsrekstur
með VSK
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skráasviðs af Skúla Jónssyni er lét af störfum. Um starfslok 
þeirra Skúla og Sigmundar er fjallað annars staðar í blaðinu.

Í september lét Sigurður Jensson af starfi sviðsstjóra 
eftirlitssviðs ríkisskattstjóra sem hann hafði gegnt frá 
vormánuðum 2013. Við starfi hans tók Guðrún Jenný Jóns-
dóttir er fram að því var sviðsstjóri alþjóðasamskipta hjá 
embættinu, en við breytingarnar var það svið lagt niður í 
þeirri mynd sem það hafði verið um nokkurra ára skeið og 
verkefnunum fundinn nýr farvegur. 

Sviðum fækkað
Það hefur löngum verið kunnugt að mikilvægt er að þróa 
skipulag í takt við aðrar breytingar. Skipulag og skipurit eru 
verkfæri til að stýra störfum frá degi til dags. Það skipulag 
sem ríkisskattstjóri hefur verið með í meginatriðum frá árinu 
2010 tók mið af því að störf sjálfstæðra skattstjóraembætta 
voru felld undir ríkisskattstjóra. Var skipulaginu því hagað 
þannig að sett voru upp fimm framleiðslusvið og til hliðar 
við þau voru sex stoðsvið, auk sérgreindra verkefna. 
Unnið hefur verið að undirbúningi skipulagsbreytinganna 
um nokkurt skeið og tekið mið af þeim sjónarmiðum og 
ábendingum sem fram hafa komið frá starfsmönnum á 
starfsmannafundum sem haldnir eru árlega. Sömuleiðis 
hafa skipulagsmál verið til umræðu í framkvæmdastjórn 
enda skiptir samráð um slíkar aðgerðir meginmáli ef skipurit 
á að virka sem stjórntæki. 

Ákveðið var að straumlínulaga skipulagið eins og unnt 
væri. Var það gert með því að þrjú svið, tvö framleiðslusvið, 
atvinnurekstrarsvið og virðisaukaskattssvið og eitt stoðsvið, 
lögfræðisvið, voru sameinuð í nýtt atvinnurekstrarsvið. 
Sviðsstjóri virðisaukaskattssviðsins hafði verið Jarþrúður 
Hanna Jóhannsdóttir og varð hún sviðsstjóri hins nýja at-
vinnurekstrarsviðs. Jarþrúður Hanna hafði jafnframt stýrt 
Leiðréttingunni og átti stóran þátt í því að það verkefni tókst 
svo giftusamlega sem raun var á. 

Skipuriti embættisins, sem var að stofni til sjö ára gamalt, 
var breytt í takt við nýtt verklag. Starfsstöðvar um landið 

hafa frá árinu 2010 tekið að sér sérhæfðari verkefni en áður 
var í stað þess að snerta á mörgum og jafnvel öllum þáttum 
skattframkvæmdar eins og var fyrir sameiningu. Þá bera 
starfsstöðvarstjórar ábyrgð á daglegum verkefnum, hver á 
sínum stað. Á þessum sjö árum hafa tvö ný svið bæst við, 
greiningarsvið og virðisaukaskattssvið sem rann nú inn í 
nýtt atvinnurekstrarsvið.

Hið nýja sameinaða atvinnurekstrarsvið er fjölmennasta 
sviðið og verkefni þess sömuleiðis flest og umfangsmest. Nú 
starfa þar rösklega 70 starfsmenn. Við sameiningu breyttist 
verkaskipting lítillega en stefnt er að því að einfalda verk-
ferla á komandi árum. Góðir möguleikar eru á hagræðingu 
með breyttri verkaskiptingu og nýjum vinnubrögðum. Mun 
Jarþrúður Hanna leiða þá vinnu og er talsverðra breytinga 
að vænta á næstu árum.

Frá 1. október fækkaði sviðum embættisins enn frekar til 
hagræðingar og straumlínulögunar. Svið alþjóðasamskipta 
var lagt niður og verkefnum þess fundinn nýr farvegur innan 
embættisins. Frá sama tíma varð til nýtt svið, er kallað er 
skrifstofa yfirstjórnar, en verkefni þess verða margvísleg. Má 
þar m.a. nefna skipulagsmál, þróunarmál, greiningarverk-
efni og sérverkefni. Sviðsstjóri þess sviðs verður Jóhannes 
Jónsson, en verkefni þróunarsviðs, er hann hefur stýrt um 
margra ára skeið, verða hér eftir á skrifstofu yfirstjórnar.

Með nýju skipuriti og færri sviðum einfaldast skipulag 
embættisins, valdmörk verða skýrari og boðleiðir styttri. 
Slíkt var markmið í sjálfu sér enda brýnt að hólfa starfsemi 
ekki það mikið niður að það standi þróun og breytingum 
fyrir þrifum. Án efa munu samlegðaráhrif á nýju atvinnu-
rekstrarsviði koma fljótt í ljós.

Sífellt er unnið að því að breyta verklagi til einföldunar 
og hagræðingar og eru þessar breytingar hluti af því ferli. 
Þróuninni er þó hvergi nærri lokið því alltaf er hægt að 
gera betur. Saman munu starfsmenn ríkisskattstjóra þróa 
nýtt skipulag og skoða hvað betur má fara hverju sinni í 
niðurröðun verkefna á komandi árum.  ■

     IHG/SEÞ

Jóhannes Jónsson sviðsstjóri skrifstofu yfirstjórnar. Guðrún Jenný Jónsdóttir sviðsstjóri eftirlitssviðs.
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Niðurstöður úr könnuninni Stofnun ársins 2017 sem 
fjármála- og efnahagsráðuneytið og SFR-stéttarfélag 
í almannaþjónustu standa fyrir voru kynntar 10. 
maí sl. á Hilton Reykjavík Nordica að viðstöddu 
fjölmenni. Stofnunum ríkisins er skipt í þrjá flokka 
eftir fjölda starfsmanna þeirra þegar niðurstöður eru 
birtar. Sigurvegarinn í hverjum flokki hlýtur titil-
inn Stofnun ársins, en fimm efstu fá sæmdarheitið 
Fyrirmyndarstofnanir. 

Í sérriti með ítarlegum upplýsingum um niður-
stöður könnunarinnar, sem gefið er út samhliða 
veitingu viðurkenninganna, er tilgangur með vali á 

stofnun og fyrirtæki ársins sagður vera að taka eftir og 
verðlauna vinnustaði sem ná framúrskarandi árangri 
við stjórnun mannauðs. Þá veiti könnunin stjórn-
endum tæki til að vinna að umbótum í stjórnun 
og starfs umhverfi og einnig aðhald til hagsbóta 
fyrir starfsfólk, skjólstæðinga, viðskiptavini og aðra 
hagsmunaaðila.

Stofnun ársins 2017 var valin með þeim hætti 
að spurningalisti var lagður fyrir starfsfólk um 200 
stofnana þar sem það var innt eftir mati á innra 
starfsumhverfi stofnunar sinnar. Mælingin náði til 
níu mismunandi þátta í starfsumhverfi stofnana, 

Fyrirmyndarstofnun 2017
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en með því að láta mælinguna ná til margra þátta 
fæst heilsteypt mynd af innra starfsumhverfi þeirra. 
Vægi þáttanna er mismunandi, en þeir eru:

stjórnun  ............................................  (15%)

starfsandi  ..........................................  (12%)

launakjör  ...........................................  (10%)

vinnuskilyrði  ....................................  (12%)

sveigjanleiki vinnu  ...........................  (9%)

sjálfstæði í starfi  ................................  (8%)

ímynd stofnunar  ..............................  (10%)

ánægja og stolt  .................................  (11%) 

jafnrétti  .............................................  (13%)

Ríkisskattstjóri var í ár með hærri heildareinkunn 
en nokkru sinni áður, 4,431, en hún var 4,409 árið 
2016. Það var önnur hæsta einkunn ríkisstofnana 
með yfir 50 starfsmenn og fékk embættið því viður-
kenningarskjal og sæmdarheitið Fyrirmyndarstofnun 
2017. Reykjalundur er Stofnun ársins í flokki stórra 
stofnana 2017.

Rík áhersla er lögð á góðan aðbúnað starfsfólks, 
góðan starfsanda og starfsánægju hjá embættinu og 
hafa niðurstöður þessarar könnunar verið hvatn-
ing til að gera enn betur. Allt frá árinu 2008 hefur 
ríkisskattstjóri tekið við viðurkenningum sem Fyrir-
myndarstofnun, þar af þrisvar sem Stofnun ársins.  ■

           IHG

Framlína frá vinstri: Ásgeir Heimir Guðmundsson, 
Hrafnhildur Hauksdóttir, Margrét Högnadóttir, Gerður 
Ólafsdóttir , Elín Alma Arthursdóttir og Jóhannes Jónsson.
Aftari röð frá vinstri: Árni Stefán Jónsson, Björn K. 
Björnsson, Kristín Guðjónsdóttir , Jón Ásgeir Tryggvason, 
Inga Hanna Guðmundsdóttir, Magnea Bjarnadóttir, 
Sigríður L. Lúðvíksdóttir, Jónína B. Jónasdóttir, Ingvar J. 
Rögnvaldsson, Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir, Jens Þór 
Svansson, Skúli Eggert Þórðarson, Sigurður Jensson og 
Birgitta Arngrímsdóttir.
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Útborgun uppsafnaðs 
séreignarsparnaðar
Eftir að gengið hefur verið frá kaupum á 
fyrstu íbúð má sækja um útborgun séreignar-
sparnaðar frá þeim mánuði sem greiðslur í 
séreignarsjóð hófust, eða lengst aftur til júlí 
2014, til og með þeim mánuði sem kaup fóru 
fram.

Einstaklingum sem keyptu sína fyrstu íbúð 
á tímabilinu 1. júlí 2014 til og með 30. júní 
2017 án þess að ráðstafa séreignarsparnaði 
í tengslum við kaupin getur verið heimilt að 
taka út iðgjöld vegna launagreiðslna fyrir 1. 
júlí 2017 en sækja þarf um slíkt fyrir lok árs 
2017.

Ráðstöfun séreignarsparnaðar  
inn á lán
Auk útborgunar séreignarsparnaðar er 
jafnframt heimilt að sækja um að viðbótar-
iðgjöldum sem greidd eru í séreignarsjóð frá 
mánuði til mánaðar sé ráðstafað inn á lán sem 
tekin hafa verið og eru með veði í eigninni. 

Iðgjaldið kemur sem aukagreiðsla inn á 
höfuðstól verðtryggðra lána til viðbótar við 
hefðbundnar afborganir, en einstaklingar 
með óverðtryggð lán geta valið hvort þeir 
vilja ráðstafa séreignarsparnaði sínum til 
lækkunar afborgana eða sem innborgun inn 
á höfuðstól lánsins til viðbótar við afborganir.

Tíu ára samfellt tímabil
Hámarkstími sem heimilt er að nýta sér heim-
ildir til úttektar á iðgjöldum í séreignarsjóði í 
tengslum við kaup á fyrstu íbúð/nýbyggingu 
er tíu ár. Tíu árin byrja að líða frá því tímamarki 
sem ráðstöfun telst hafin. Er þá miðað við 
hvaða launatímabili þau iðgjöld sem tekin 
eru út tilheyrðu.

Að fara á milli úrræða
Frá því á árinu 2014 hafa verið í gildi heim-
ildir til að ráðstafa séreignarsparnaði vegna 
öflunar á íbúðarhúsnæði. Annars vegar hefur 
verið heimilt að fá greiddan út séreignar-
sparnað í tengslum við kaup á íbúðarhúsnæði 

Fyrsta íbúð
Frá og með 1. júlí 2017 tók gildi ný heimild til ráðstöfunar séreignar-
sparnaðar ætluð einstaklingum sem kaupa sér íbúðarhúsnæði í fyrsta 
skipti. Heimildin er tvíþætt, annars vegar er nú heimilt að fá útborguð 
viðbótariðgjöld sem greidd hafa verið til séreignarlífeyrissjóðs við 
kaup á fyrstu íbúð og hins vegar að ráðstafa greiddum iðgjöldum 
frá mánuði til mánaðar inn á lán sem tryggð eru með veði í íbúðinni. 
Gildir heimild þessi í samfelld tíu ár frá upphafstímamarki úttektar.

rsk.is/fyrstaibud
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og hins vegar að greiða inn á lán sem tekið 
var vegna öflunar á íbúðarhúsnæði til eigin 
nota. Heimildir þessar eru í gildi til og með 
30. júní 2019.

Þeir sem keyptu/byggðu sitt fyrsta íbúðar-
húsnæði á tímabilinu 1. júlí 2014 til og með 
30. júní 2017 og nýttu sér eldri heimildir til 
útborgunar á séreignarsparnaði geta sótt um 
að færast yfir í nýja úrræðið. Þetta verður að 
gera í síðasta lagi fyrir lok árs 2017 og verða 
umsækjendur að uppfylla öll skilyrði um út-
tekt vegna kaupa á fyrstu íbúð samkvæmt 
lögum þar um. Sé ekki sótt um innan þessara 

tímamarka falla heimildir til úttektar úr gildi 
miðað við 30. júní 2019 kjósi viðkomandi að 
ráðstafa séreignarsparnaði skv. eldra úrræði.

Sótt er um ráðstöfun séreignarsparnaðar 
vegna fyrstu íbúðar rafrænt á þjónustuvef 
ríkisskattstjóra, skattur.is, með rafrænum 
skilríkjum eða varanlegum aðalveflykli. 
Allar frekari upplýsingar má finna á vef 
ríkisskattstjóra rsk.is/fyrstaibud.

   JM/JHJ
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Álagning einstaklinga 2017
Í júní sl. lauk ríkisskattstjóri álagningu opinberra gjalda á ein-
staklinga. Skattframtal ársins 2017 vegna tekna ársins 2016 
ber vitni um mikinn uppgang í þjóðfélaginu. Fólk flykktist til 
landsins, laun og tekjur jukust og verðmæti eigna einnig. Skuldir 
hafa aftur tekið að aukast en þó minna en eignirnar og eigið fé 
einstaklinga því vaxið og hefur aldrei verið meira. Það ætti því 
að vera óhætt að segja að nú blási byrlega fyrir landsmönnum.

Skattgrunnskrá

Fjöldi á grunnskrá
Árið 2016 var greinilegur uppgangur í 
þjóðfélaginu eins og mikil fjölgun fram-
teljenda á skattgrunnskrá ber vitni um. 
Fjölgun á skattgrunnskrá er nú farin að 
minna á árin í aðdraganda hrunsins. 
Í álagningu 2017 voru 286.728 ein-
staklingar á skattgrunnskrá sem var 
9.122 fleiri en fyrir ári. Árin 2005, 2006 
og 2007 fjölgaði framteljendum á skatt-
grunnskrá um 6.881, 12.567 og 10.856 
sem var fjölgun um 2,9%, 5,2% og 4,3%. 
Undir lok 10. áratugarins var fjölgun 
á skattgrunnskrá hins vegar að jafnaði 
1,3%, sem var í takt við náttúrulega 

fjölgun þjóðarinnar á þessum tíma. Líkt 
og í aðdraganda hrunsins hefur fram-
teljendum á skattgrunnskrá nú fjölgað 
mun meira og með auknum hraða ár frá 
ári. Á árunum 2014 og 2015 fjölgaði um 
3.356 sem var 1,3% fjölgun og 5.799 sem 
var 2,1% fjölgun. Fólksfjölgunin var því 
70,7% hraðari árið 2015 heldur en 2014 
og 54% hraðari árið 2016 en 2015. 

Á árunum 2008 til 2010 fækkaði fram-
teljendum hins vegar um 6.730 eða 2,5%. 
Þá voru 260.764 framteljendur á skatt-
grunnskrá. Eftir að efnahagslífið fór að 
taka við sér fjölgaði aftur um 25.964 á 
skrá eða um 10%. 

Eins og gefur að skilja er það ekki einungis 
frjósemi Íslendinga að þakka að lands-
mönnum fjölgar nú sem aldrei fyrr. 
Fólksfjölgun síðustu ára má að mestu 
leyti rekja til útlendinga sem hafa flust 
til landsins. Frá árinu 2010 hefur fjölgað 
um 25.964 á skrá en þar af voru 15.817 
erlendir ríkisborgarar og 10.147 íslenskir. 
Um 60,9% fjölgunarinnar á þessum tíma 
voru erlendir ríkisborgarar. Íslenskum 
ríkisborgurum á skattgrunnskrá fjölgaði 
um 1.520 árið 2016, eða um 0,6%, sem 
var um 16,7% fjölgunarinnar. Erlendum 
ríkisborgurum á skattgrunnskrá fjölgaði 
um 27,3% á milli ára en rekja má 83,3% 
fjölgunarinnar til erlendra ríkisborgara. 
Reyndar má ætla að nokkur hluti 
fjölgunar íslenskra ríkisborgara sé í reynd 
útlendingar sem hlotið hafa íslenskan 
ríkisborgararétt. 

Erlendir ríkisborgarar á skattgrunnskrá 
voru við álagningu 2017 35.414 eða um 
12,4% framteljenda á grunnskrá. Rétt um 
einn af hverjum átta framteljendum var 
erlendur ríkisborgari árið 2016. Erlendir 
ríkisborgarar hafa aldrei verið jafn margir.  
Þeir eru nú 5.227 fleiri en þeir voru árið 
2007 og að sama skapi hafa íslenskir ríkis-
borgarar aldrei verið færri að tiltölu eða 
um 87,6% framteljenda á skattgrunnskrá. 

Þótt erlendir ríkisborgarar hafi verið 
12,4% framteljenda á skattgrunnskrá við 
álagningu  2017 segir það ekki alla söguna. 
Ungt fólk er oft ævintýragjarnt og áræðn-
ara en hinir sem eru eldri og ráðsettari og 
því frekar tilbúið til að leggja land undir 
fót og spreyta sig á erlendum vettvangi. 
Erlendir ríkisborgarar voru því umtalsvert 
fleiri að tiltölu í ákveðnum aldurshópum 
en öðrum. Þeir voru til að mynda 22,7% 
þeirra sem voru á aldursbilinu 21 til 30 ára 

Rétt um einn af hverjum átta framteljendum 
var erlendur ríkisborgari árið 2016

Páll Kolbeins  
rekstrarhagfræðingur
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og 19,4% þeirra sem voru á aldrinum 31 
til 40 ára. Þá voru erlendir karlar 23,2% 
karla á aldrinum 21 til 30 ára, 22,4% karla 
á aldrinum 31 til 40 ára og 15% karla á 
aldrinum 41 til 50 ára. Þess ber þó að geta 
að ekki ílendast allir sem eru skráðir á 
grunnskrá því margir koma til tímabund-
innar dvalar.  

Sem fyrr segir hefur erlendum ríkis-
borgurum á skattgrunnskrá fjölgað mjög 
hratt á undanförnum árum. Líkast til er 
þessi mikla fjölgun tímabundin en ef er-
lendum ríkisborgurum á skattgrunnskrá 
heldur áfram að fjölga um 27,3% á 
hverju ári eins og árið 2016 verða þeir 
orðnir fleiri en Íslendingar á grunnskrá 
eftir rúm átta ár.

Árið 2016 fjölgaði Pólverjum mest allra 
á skattgrunnskrá, um 3.254 eða 28,7%. 
Þá fjölgaði íslenskum ríkisborgurum 
um 1.520 eða 0,6% eins og þegar hefur 
komið fram. Það hlýtur að teljast athyglis-
vert að pólskum ríkisborgurum fjölgi 
ekki aðeins mun hraðar en íslenskum 
ríkisborgurum, um 28,7% á móti 0,6%, 
heldur einnig ríflega tvöfalt meira en ís-
lenskum ríkisborgurum á skattgrunnskrá. 
Nú voru 14.589 pólskir ríkisborgarar á 
skattgrunnskrá sem þýðir að um 5,1% á 
skattgrunnskrá voru pólskir ríkisborgarar. 
Þá fjölgaði Litháum einnig mikið, eða um 
907, sem var fjölgun um 51,3%. Þeir eru 
nú 2.675. Rúmenum á skattgrunnskrá 
fjölgaði um 394 eða 82,6%. Rúmenum 
hefur fjölgað mikið frá því að þeir fengu 
aðgang að sameiginlegum vinnumarkaði 
Evrópska efnahagssvæðisins en þeir voru 
orðnir 871 á skattgrunnskrá árið 2017. 
Lettum á skattgrunnskrá fjölgaði um 377 
sem var fjölgun um 49,9% á milli ára. 
Þeim fjölgaði um 120 í fyrra og eru nú 
1.132 eða álíka margir og Pólverjar voru 
fyrir rúmum 12 árum. 

Tékkum, Portúgölum og Spánverjum 
fjölgaði um 261, 188 og 173, sem er 
fjölgun um 52,7%, 29% og 25%. Ung-
verjum og Slóvökum fjölgaði einnig mikið 
árið 2016, eða um 153 og 152, sem var 
52,2% og 42,7%. Þá er athyglisvert að 
Bretum, Frökkum og Þjóðverjum heldur 
áfram að fjölga í landinu. Bretum um 147, 
eða 16%, Þjóðverjum um 140, eða 11%, 
og Frökkum um 64 sem var 11% fjölgun. 

Þá er reyndar mjög áhugavert að sjá að 
Króötum og Búlgörum fjölgaði aftur mikið 
eða um 116 og 71, Króötum um 139,8% 
og Búlgörum um 31,3%. Þessar þjóðir 
fengu aðgang að sameiginlegum vinnu-
markaði Evrópska efnahagssvæðisins fyrir 
nokkrum árum. Dönum og Færeyingum 
fjölgaði um 78 sem er fjölgun um 6,5%.

Íslenskir ríkisborgarar eru enn flestir á 
grunnskrá, eða 251.134. Þá voru 14.589 
Pólverjar, 2.675 Litháar og 1.414 Þjóð-
verjar á skattgrunnskrá. Danir og 
Færeyingar voru 1.279 á skrá, Lettar 1.132 
og Bretar 1.063. Ríkisborgarar annarra 
landa ná enn ekki þúsund en það hyllir 
þó undir að Rúmenar, Spánverjar, Portú-
galar og Bandaríkjamenn nái því.

Nefskattar
Nefskattar eru lagðir á hvern einstak-
ling óháð tekjum. Útvarpsgjald og gjald í 
Framkvæmdasjóð aldraðra eru dæmi um 
slíka skatta. Skattarnir hafa reyndar aðeins 
verið lagðir á þá sem voru með tekjur yfir 
skattleysismörkum, sem voru 1.678.001 
kr. árið 2016 og þá sem voru fæddir 1947 
og síðar, þ.e. þeir sem voru komnir á átt-
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Fjöldi framteljenda á skattgrunnskrá 
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Hlutfall erlendra ríkisborgara í hverjum 
aldurshópi skattgreiðenda

Þeir 35.412 erlendu ríkisborgarar sem voru skráðir hér á landi hafa flestir komið hingað 
í atvinnuleit á undanförnum árum. Tæp 80% erlendra ríkisborgara á skattgrunnskrá 
eru á milli tvítugs og fimmtugs, samanborið við 49,1% íslenskra ríkisborgara. Hlutfall 
erlendra ríkisborgara í þessum árgöngum er því talsvert hærra en hlutfall erlendra ríkis-
borgara á skattgrunnskrá. Þeir voru 22,7% framteljenda á aldrinum 21 til 30, 19,4% 
framteljenda á aldrinum 31 til 40, en 63,4% erlendra ríkisborgara eru á þessum aldri 
samanborið við þriðjung íslenskra ríkisborgara. 

Frá árinu 1992 hefur framteljendum á skattgrunnskrá fjölgað um 88.210 eða 44,4%. 
Fram til ársins 2002 fjölgaði framteljendum á skattgrunnskrá um 27.957 eða 14,1%. 
Þar af voru 25.082 íslenskir ríkisborgarar en 2.875 erlendir. 10,3% fjölgunarinnar voru 
því erlendir ríkisborgarar. Á uppgangsárunum fyrir hrun 2002-2008 fjölgaði aftur um 
41.019 eða 18,1%. Íslenskum ríkisborgurum fjölgaði um 17.917 en erlendum um 23.102 
og því voru 56,3% fjölgunarinnar erlendir ríkisborgarar. Framteljendum fækkaði um 
260.764 fram til ársins 2010, erlendum ríkisborgurum fækkaði um 10.487 en íslenskum 
ríkisborgurum fjölgaði hins vegar á þessum tíma um 3.757. Síðan hefur aftur fjölgað um 
25.964 en þar af eru erlendir ríkisborgarar 15.817, eða um 60,9% fjölgunarinnar, og 
íslenskir 10.147. Um 12,4% framteljenda á skattgrunnskrá voru erlendir ríkisborgarar.



ræðisaldur voru undanþegnir gjaldinu. 
Hér er því ekki um hreina nefskatta að 
ræða. 

Rúmir 3,5 milljarðar voru nú lagðir á 
einstaklinga í útvarpsgjald. Útvarpsgjald 
er lagt á til að standa straum af rekstri 
íslensks ríkisútvarps. Tekjur af útvarps-
gjaldi jukust nú um rúmar 188 milljónir 
á milli ára. Gjaldið sjálft var 16.800 kr. og 
hækkaði það um 400 kr. frá árinu áður eða 
um 2,4%. Nú var gjaldið lagt á 205.501 

einstakling eða 10.185 fleiri en fyrir ári. 
Gjaldendum útvarpsgjalds fjölgaði um 
5,2% á sama tíma og gjaldendum á skatt-
grunnskrá fjölgaði um 3,3%. Gjaldendum 
undir sjötugu og yfir skattleysismörkum 
fjölgaði því hátt í 60% hraðar en gjald-
endum á skattgrunnskrá. 

Framkvæmdasjóði aldraðra er ætlað að 
stuðla að uppbyggingu öldrunarþjónustu 
um landið, byggingu stofnana fyrir aldr-
aða, þjónustumiðstöðva og dagvista, auk 

annarra verkefna sem stuðla að eflingu 
öldrunarþjónustu. Lagðar voru 10.956 kr. 
á hvern gjaldanda. Gjaldið hækkaði um 
492 kr. eða 4,7% á milli ára. Samtals voru 
lagðir á rúmir 2,3 milljarðar sem gjald í 
Framkvæmdasjóð aldraðra sem var um 
168 milljónum meira en í fyrra. Það var 
lagt á 205.647 einstaklinga, 10.185 fleiri 
en í fyrra. 

Þeir sem falla frá á árinu þurfa að 
greiða í Framkvæmdasjóð aldraðra en 
þeir greiða hins vegar ekki útvarpsgjald. 
Þetta er ástæðan fyrir því að aðeins fleiri 
greiða í Framkvæmdasjóð aldraðra en 
útvarpsgjaldið.

Tekjur og frádráttur
Tekjur fela í sér hvort tveggja huglægt 
og hlutlægt mat á verðmætum. Annars 
vegar er um að ræða hlut, vöru eða 
þjónustu, og hins vegar virði vörunnar 
eða þjónustunnar. Í frjálsum viðskiptum 
kaupa menn eitthvað sem er þeim meira 
virði en það sem er látið af hendi. Það 
liggur því í hlutarins eðli að þar sem um 
huglægt mat er að ræða er ekkert eitt rétt 
verð í viðskiptum. Peningar eru hlutlægur 
mælikvarði á huglægt mat verðmæta. 

Það er auðvelt að skattleggja viðskipti 
í peningum og því skapa vöruskipti og 
svokallað deilihagkerfi ákveðin vandamál 
fyrir skattheimtuna. Það má engu að síður 
ætla að þegar tekið hefur verið tillit til alls 
þess sem flestir njóta í lífinu sé aðeins 
hluti efnahagsstarfsemi landsmanna um-
reiknaður til peningaverðs, tekjufærður og 
skattlagður. Með aukinni velmegun gætir 
tilhneigingar til að verja stærri hluta tekna 
til kaupa á ýmsu því sem kalla mætti per-
sónuleg þjónusta eða afþreying og því er 
ekki ólíklegt að samskipti og framleiðsla 
sem nú telst til heimilishalds verði í fram-
tíðinni unnið af sérþjálfuðum fagaðilum. 

Bróðurpartur tekna í landinu eru laun 
sem greidd eru fyrir vinnu launamanna. 
Aðrar tekjur eru reiknað endurgjald sem 
einstaklingar sem reka fyrirtæki með 
ótakmarkaðri ábyrgð og á eigin nafni og 
kennitölu reikna sér, hagnaður af rekstri 
einstaklingsfyrirtækja, leigutekjur, vextir 
og arður. Þá fá margir greiddan lífeyri 
úr lífeyristryggingasjóðum, séreignar-
sjóðum, atvinnuleysistryggingasjóðum 
eða félagslegar tryggingabætur úr sam-
tryggingarkerfinu sem Íslendingar hafa 
komið á. Þessar tekjur eru taldar fram á 
skattframtali einstaklinga. 

Sá hluti arðs sem ekki er úthlutað til 
einstaklinga er endurfjárfestur í fyrir-
tækinu sem sparnaður eigenda. Þetta eru 
heildartekjur einstaklinga og fyrirtækja í 
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Fjármagnstekjur
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Tekjuskatts- og og útsvarsstofn

Fjármagnstekjur einstaklinga nær fjórfölduðust á árunum 1996 til 2000. Þær ríflega 
fimmfölduðust fram til ársins 2007, hækkuðu um 434%, stóðu þá í 382 milljörðum og 
höfðu þá meira en 11-faldast á tíu árum. Fram til ársins 2011 lækkuðu fjármagnstekjur 
aftur um 82,4% og stóðu þá í 67 milljörðum. Síðan þá hafa þær aftur hækkað um 
73,9%, 20,5% árið 2016, en um 40% hækkunarinnar urðu það árið.

Á árabilinu 1992 til 2016 ríflega tvöfaldaðist raunvirði tekjuskatts- og útsvarsstofns. 
Einstaklingum á skattgrunnskrá fjölgaði á sama tíma um 44,4% og því hefur tekju-
skattsstofn á hvern einstakling aukist um 42,3% en hann hefur aldrei verið hærri en 
árið 2016. Ef árið 2000 er haft til viðmiðunar þá hefur tekjuskatts- og útsvarsstofn 
vaxið um 47,9% frá þeim tíma en framteljendum á skattgrunnskrá fjölgað um 29,4%. 
Tekjuskattsstofn á hvern einstakling hefur því aukist um 14,3% á 16 árum. Frá árinu 
2010 hefur tekjuskattsstofn vaxið um 30% á sama tíma og framteljendum á skatt-
grunnskrá hefur fjölgað um 10%. Tekjuskattsstofn á hvern framteljenda hefur því 
hækkað um 18,3% á sex árum.
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landinu, eða með öðrum orðum tekjur 
landsmanna. Ef afskriftum framleiðslu-
tækja er bætt við þá eru menn komnir 
með landsframleiðslu. 

Hagnaður sem er endurfjárfestur í 
rekstri skapar tekjur í rekstrinum og eykur 
þannig virði fyrirtækisins. Þegar fyrirtækið 
er síðan selt myndast söluhagnaður sem er 
arður sem hefur ávaxtast í fyrirtækinu um 
árabil. Einstaklingar hafa stundum mjög 
háar tekjur af söluhagnaði en til þess ber 
að líta að stundum er um að ræða tekjur 
af rekstrareignum sem hafa verið bundnar 
í fyrirtækjunum um áratugaskeið. 

Laun og starfstengdar greiðslur
Launagreiðslur, bifreiðahlunnindi og 
önnur hlunnindi voru 84 milljörðum, 
eða 8,9%, hærri árið 2016 en árið áður. 
Þessar greiðslur voru 1.024 milljarðar. 
Launagreiðslur eru um 3/4 tekna ein-
staklinga og um 2/3 landsframleiðslunnar 
þannig að hér er um mjög mikilvægan 
tekjupóst að ræða. Það þarf auðvitað 
ekki að fjölyrða um að 8,9% aukning að 
raungildi á einu ári er umtalsverð aukning 
sem myndi leiða til tvöföldunar á innan 
við átta árum. Menn geta svo velt því 
fyrir sér í framhaldinu hvort svo hröð 
tekjuaukning væri að öllu leyti til hags-
bóta fyrir samfélagið þegar á heildina er 
litið. Þessi mikla aukning tekna árið 2016 
er ekki síst áhugaverð í ljósi þess að tekjur 
hafa hækkað mikið á undanförnum árum. 

Ef 84 milljarða aukning launagreiðslna er 
borin saman við launagreiðslur árið 2009 
þá hefði verið um að ræða 11% aukningu 
raunlauna í landinu. Árið 2016 fengu 
189.696 einstaklingar greidd laun sem 
voru 2,4% fleiri en árið áður. Launatekjur 
á hvern vinnandi mann jukust því um 
6,4% á milli ára.

Mikill vöxtur árið 2016 er ekki síst 
áhugaverður í ljósi þess að raunvirði 
tekna á hvern vinnandi mann hefur 
aukist mikið og með auknum hraða á 

undanförnum árum. Það jókst um 1,6% 
árið 2012, 1,8% árið 2013, 4,1% árið 2014 
og 6,5% árið 2015. Frá árinu 2009 hefur 
raunvirði launa á hvern vinnandi mann 
farið úr 4.318 þús. kr. í rúmar 5.400 þús. 

kr. og því hefur það hækkað um fjórðung, 
eða 25,1% á sjö árum. Það er athyglisvert 
að laun á hvern vinnandi mann voru lítið 
eitt hærri árið 2016 en árið 2007. Þetta 
gerist þrátt fyrir að framteljendum sem 
telja fram laun hafi fækkað að tiltölu á 
þessum tíma úr 67,9% árið 2009 í 66,2% 
árið 2016, eða um 2,6%. Þá er athyglis-
vert að á sama tíma og framteljendum á 
skattgrunnskrá fjölgar um 9.122 þá fjölgar 
framteljendum sem telja fram laun ekki 
nema um 4.371.

Dagpeningar
Vinnuveitendur geta ýmist greitt kostnað 
af ferðum starfsmanna á þeirra vegum 
gegn framvísun reiknings eða greitt þeim 
dagpeninga til að standa straum af ferða-
kostnaði. Það er fyrst og fremst hagræði 
fólgið í því að greiða starfsmönnum dag-
peninga frekar en ferðakostnað samkvæmt 
reikningi. Starfsmenn geta hins vegar gætt 
aðhalds á ferðalögum og sparað sér dag-
peningana. Því má líta á mismuninn sem 
tekjuauka eða laun. Þrátt fyrir að ekki sé óal-
gengt að menn fari vel með dagpeninga og 
eyði þeim ekki öllum í fæði og uppihald á 
ferðalagi þá er dagpeningum engu að síður 
ætlað að standa undir ferðakostnaði og þeir 
því undanskildir tryggingagjaldi. 

Atvinnurekendur greiddu 12,6 millj-
arða í dagpeninga árið 2016 sem var 351 
milljón, eða 2,9%, meira en árið 2015. 
Dagpeningagreiðslur minnkuðu nokkuð 
eftir hrun en á undanförnum árum hafa 
þær hækkað jöfnum skrefum á sama tíma 
og fleiri fá greidda dagpeninga. Árið 2016 
fengu 28.418 manns greidda dagpeninga, 
2.072 eða 7,9% fleiri en árið áður. Árið 
2007 fengu 28.703 einstaklingar greidda 
dagpeninga en tveimur árum síðar hafði 
þeim fækkað í 20.205 manns. Síðan hefur 
þeim fjölgað ár frá ári sem fá þessar greiðslur 
vegna kostnaðar við ferðalög, sem segir ef 
til vill eitthvað um efnahagslífið. 
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Laun og hlunnindi

Árið 2016 samanstóð um 81% tekjuskattsstofns einstaklinga af launum en árið 2009 
var þetta hlutfall 76,5%. Árið 2008 var þetta hlutfall hins vegar 82,3% sem var það 
hæsta sem sést hefur. Frá árinu 1992 hefur raungildi launa aukist um 127,5% og um 
55% frá árinu 2000. Launamönnum hefur fjölgað um 30,4% frá árinu 1992 en um 
21,5% ef árið 2000 er haft til viðmiðunar. Laun á hvern launamann hafa því hækkað 
um 74,4% frá árinu 1992 og 55% frá árinu 2000. Frá árinu 2010 hafa launagreiðslur 
aukist um 34,6%. Launamenn voru 7,7% fleiri og launagreiðslur á launamann voru 
því 25% hærri en árið 2010. Þrátt fyrir hrunið var raunvirði launa á hvern launamann 
lítið eitt hærra árið 2010 en það hafði verið árið 2000. Samtals fengu launamenn 
1.024 milljarða greidda í endurgjald fyrir vinnu árið 2016 sem var  84 milljörðum 
meira en árið áður.   

Upphæðir í milljörðum króna á verðlagi í árslok 2016

Ef 84 milljarða aukning launagreiðslna er 
borin saman við launagreiðslur árið 2009 
þá hefði verið um að ræða 11% aukningu 
raunlauna í landinu



Á móti dagpeningum má færa ferða- 
og dvalarkostnað sem launþegi hefur 
sannanlega greitt vegna ferða á vegum 
launagreiðanda. Frádráttur fyrir hvern 
ferðadag getur þó ekki orðið hærri en leyft 
er samkvæmt skattmati. Þá þurfa að liggja 
fyrir í bókhaldi launagreiðanda, sem og 
hjá launþega, gögn um tilefni ferða, fjölda 
dvalardaga og fjárhæðir dagpeninga. 

Sem endranær var bróðurpartur greiddra 
dagpeninga dreginn frá dagpeningum sem 
kostnaður. Frádrátturinn var 12,3 milljarðar 
þannig að um 97,2% greiddra dagpeninga 
voru dregin frá skattstofni. Dagpeningar 
sem mynduðu skattstofn voru aðeins um 
351 milljón en einhverjir 117 framtelj-
endur drógu ekki kostnað vegna ferðalaga 
frá greiddum dagpeningum. Þetta er ekki 
ósvipað því sem verið hefur. Aðeins lítið 
brot greiddra dagpeninga myndar tekju-
skatts- og útsvarsstofn og er skattlagt.

Ökutækjastyrkur
Ökutækjastyrkur er greiðsla frá vinnu-
veitanda til starfsmanns sem notar eigin 
bifreið í þágu vinnuveitanda. Hér er ýmist 
um að ræða fasta greiðslu eða greiðslu 
fyrir hvern ekinn kílómetra samkvæmt 
akstursbók eða akstursskýrslu. Starfsmenn 
mega draga kostnað frá ökutækjastyrk ef 
bifreið launþega hefur sannanlega verið 
notuð í þágu vinnuveitanda. Ferðir til 
og frá vinnu teljast hins vegar ekki til 
slíkra nota. Ef kostnaðurinn er lægri en 
styrkurinn er mismunurinn skattlagður. 

Vinnuveitendur greiddu rúma 11 millj-
arða ökutækjastyrk árið 2016 sem var 179 
milljónum, eða 1,7%, meira en árið 2015. 
Þeim sem fengu ökutækjastyrk fjölgaði um 
1.531, eða 4%, en 40.089 manns fengu 
styrk. Það hafa aldrei jafnmargir fengið öku-
tækjastyrk og árið 2016 en þeim sem fengu 
ökutækjastyrk fækkaði nokkuð eftir hrun. 
Alls taldi 34.441 fram kostnað á móti öku-
tækjastyrk sem var 909 fleiri en á framtali 
í fyrra. Þeim sem telja fram frádrátt fjölgar 
hægar en þeim sem fá ökutækjastyrk en 
um 85,9% þeirra sem fengu styrk drógu 
frá kostnað á móti styrknum, samanborið 
við 87% í fyrra. Starfsmenn drógu rúma 
7,6 milljarða í kostnað frá ökutækjastyrk 
árið 2016 sem var um 68,8% af því sem 
var greitt í styrk. Þetta hlutfall var 69,4% 
árið áður. Menn þurfa að telja fram akstur 
fyrir vinnuveitanda sem kann að hafa áhrif 
á það hvort að menn telja fram frádrátt.

Reiknað endurgjald
Allir sem starfa við eigin atvinnurekstur 
eiga að reikna sér endurgjald eða laun 
fyrir vinnu sína. Þetta gildir jafnt um þá 

sem taka að sér hlutastörf eins og kennslu, 
greinaskrif eða smá viðvik í íhlaupum, 
sem og þá sem hafa meira umleikis. Ríkis-
skattstjóri gefur út reglur um reiknað 
endurgjald ýmissa starfsstétta á hverju 
ári en mönnum ber almennt að reikna 
sér endurgjald sem er ekki lægra en laun 
sem hefðu verið greidd ef sama starf hefði 
verið unnið fyrir óskyldan aðila. Með 
þessi laun er farið eins og launagreiðslur 
til launþega en af þeim ber að skila stað-
greiðslu, tryggingagjaldi og iðgjaldi í 
lífeyrissjóð. Þetta gildir jafnt um þá sem 
stunda atvinnurekstur í eigin nafni, þá 
sem reka sameignarfélag með öðrum og 
þá sem eru ráðandi aðilar vegna eignar- 
eða stjórnunaraðildar í hlutafélögum. 

Lengst af ráku flestir einyrkjar fyrirtæki 
sín í eigin nafni og báru þannig persónu-
lega og ótakmarkaða ábyrgð á fjárhag 
fyrirtækisins. Þeir sem vildu setja á lagg-
irnar hlutafélag þar sem ábyrgð eigenda 
takmarkaðist við eigið fé fyrirtækisins 
þurftu að uppfylla skilyrði um fjölda hlut-
hafa og hlutafé sem voru talsvert strangari 
en síðar varð. Þegar einkahlutafélög komu 
til sögunnar var slakað á þessum kröfum 
á sama tíma og skattalögum var breytt. 
Þá sáu margir sér hag í því að flytja ein-
staklingsrekstur yfir í einkahlutafélag. 
Einkahlutafélögum fjölgaði því mikið 
á sama tíma og þeim fækkaði sem voru 
með rekstur í eigin nafni. Tekjur sem áður 
höfðu verið skattlagðar hjá eiganda sem 
hreinn hagnaður fyrirtækisins voru því 
skattlagðar sem tekjur sjálfstæðs lögaðila. 

Skattalögum var aftur breytt í kjölfar 
hrunsins og þá minnkaði ábatinn af því að 
flytja rekstur yfir í einkahlutafélag. Þeim 
fjölgaði því aftur sem reka fyrirtæki í eigin 
nafni. Á undanförnum árum hefur þeim 
hins vegar fækkað aftur. Þannig reiknuðu 
17.200 einstaklingar sér endurgjald vegna 
vinnu við eigin atvinnurekstur árið 2014 
en í álagningu 2017 voru þeir 16.949. 
Þeim fækkaði um 39 á milli álagningar 
2016 og 2017. Samanlagt reiknuðu þessir 
16.949 einstaklingar sér 22,9 milljarða í 
endurgjald sem var 1,3 milljarði meira en 
árið 2015. Reiknað endurgjald jókst því 
um 6,1% frá árinu áður.

Hreinn hagnaður einstaklinga 
með rekstur
Einstaklingar með eigin atvinnurekstur 
skila rekstraryfirliti með skattframtalinu 
ef rekstrartekjur eru minni en ein milljón. 
Ef tekjurnar eru ein til 20 milljónir skila 
þeir rekstrarskýrslu en annars skila þeir 
skattframtali rekstraraðila eins og lögaðilar. 
Bændur skila landbúnaðarskýrslu með 

skattframtali. Hagnaður af rekstri er síðan 
fluttur af rekstrarframtali yfir á skatt-
framtal einstaklings og skattlagður eins og 
um hverjar aðrar launatekjur væri að ræða. 

Árið 2016 var 12,5 milljarða hagn-
aður af rekstri einstaklinga með rekstur. 
Hagnaðurinn jókst um rúman 1,1 millj-
arð, eða 9,8% á milli ára. Það er til marks 
um bætt atvinnuástand að hagnaður ein-
staklinga með rekstur hefur aukist stöðugt 
á síðustu árum á sama tíma og þeim 
sem telja fram hagnað fjölgar. Sem fyrr 
segir reiknuðu 16.949 einstaklingar með 
rekstur sér endurgjald vegna vinnu við 
eigin atvinnurekstur en hagnaður varð 
af starfsemi 14.866 eða 87,7% þessara 
fyrirtækja. Þetta hlutfall hefur ekki verið 
hærra síðan mælingar hófust en á sama 
tíma og þeim fækkar um 39 sem reikna 
sér endurgjald fjölgar þeim um 57 sem 
telja fram hagnað. Hér er þó um mjög 
óverulega breytingu að ræða. 

Tryggingagjald
Þeir sem reikna sér endurgjald vegna 
starfa við eigin rekstur, eða eru með 
menn í vinnu, þurfa að skila trygginga-
gjaldi og greiða iðgjald í lífeyrissjóð 
af greiddum og reiknuðum launum. 
Tryggingagjald samanstendur af 
almennu tryggingagjaldi, sem var 
5,9% af launum fyrri hluta árs 2016, og 
atvinnutryggingagjaldi sem var 1,35%. 
Þá var gjald í Ábyrgðasjóð launa 0,05%. 
Markaðsgjald, sem er einnig 0,05%, er 
lagt á með tryggingagjaldi þó að það sé 
allsendis óskylt almannatryggingum. 

Í álagningu árið 2017 voru lagðir 
rúmir 2,4 milljarðar á í tryggingagjald af 
launum einstaklinga með rekstur í eigin 
nafni sem var það sama og lagt var á árið 
2016. Á miðju ári árið 2016 var trygginga-
gjald lækkað úr 7,35% í 6,85%, eða um 
6,8%. Slysatryggingagjald sjómanna var 
hins vegar óbreytt 0,65% þannig að trygg-
ingagjald af launum sjómanna var 8,14% 
árið 2015 en var lækkað í 7,5%. Trygg-
ingagjald var lagt á 19.031 einstakling 
sem var 362 færri en lagt var á fyrir ári. 

Greiðslur frá Tryggingastofnun
Víðast hvar er sá háttur hafður á að menn 
sjá sjálfir um sínar tryggingar. Sjúkra- og 
örorkutryggingar eru þá stór hluti af 
starfskjörum og tekjufærðar sem slíkar. 
Hér á landi sinna opinberar stofnanir því 
hlutverki að tryggja alla landsmenn fyrir 
heilsutjóni. Allir landsmenn eiga aðild 
að almannatryggingakerfi sem er kostað 
af skattfé. Það er mikilvægt að hafa þetta 
í huga þar sem kostnaður ríkisins vegna 
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heilbrigðisþjónustu sem landsmönnum 
er veitt getur hlaupið á milljónum og 
milljónatugum. Þeir sem njóta opinberrar 
þjónustu færa sér hana hins vegar ekki 
til tekna á skattframtali sem er enn eitt 
dæmið um það hvernig ýmis almanna-
gæði eru ekki færð landsmönnum til 
tekna á skattframtali eða í þjóðhags-
reikningum. Slíkt kann að vera ástæðan 
fyrir því að í gegnum tíðina hafa margir 
Íslendingar snúið baki við vellaunuðum 
störfum erlendis og snúið aftur til Íslands. 
Lífeyrir sem Tryggingastofnun greiðir út 
er hins vegar skattskyldur á sama hátt og 
greiðslur úr lífeyrissjóðum. 

Árið 2016 greiddi Tryggingastofnun 
86,2 milljarða í skattskyldar trygginga-
bætur, sem var tæpum 7,5 milljörðum, 
eða 9,5% meira en greitt var árið 2015. 
Greiðslur frá Tryggingastofnun hafa aukist 
mjög hratt á undanförnum árum, eða um 
43,1% frá árinu 2010. Á sama tíma hafa 
laun og hlunnindi hækkað um 34,6%. 

Árið 2016 fengu 55.794 einstaklingar 
greiðslur frá Tryggingastofnun sem var 
829 fleiri en árið áður. Þeim sem fengu 
greiddar bætur fjölgaði nú hægar en 
þeim sem fengu greidd laun en þeim 
fjölgaði um 4.371 eða 2,4%. Einstakl-
ingum á skattgrunnskrá fjölgaði um 
9.122, eða 3,3%, á árinu 2016. Á síðustu 
tíu árum hefur framteljendum sem telja 
fram bætur frá Tryggingastofnun fjölgað 
um 8.470 eða 17,9% á sama tíma og ein-
staklingum sem telja fram laun hefur 
fjölgað um 18.449 eða 10,8% og fram-
teljendum á skattgrunnskrá um 32.817 
eða 12,9%. Nú eru stórir árgangar við 
það að ljúka starfsævinni, sem er megin-
skýringin á mikilli fjölgun bótaþega á 
undanförnum árum.

Atvinnuleysisbætur 
Vinnumálastofnun, líkt og Trygginga-
stofnun, er hluti af samtryggingakerfi 
landsmanna. Tryggingagjald er lagt á 
laun og aðrar starfstengdar greiðslur en 
hluti gjaldsins, atvinnutryggingagjald, 
rennur til Atvinnuleysistryggingasjóðs. 
Almennt tryggingagjald rennur hins vegar 
til Tryggingastofnunar til að fjármagna 
lífeyris- og slysatryggingar almannatrygg-
inga eftir reglum sem ráðherra setur með 
reglugerð. Vinnumálastofnun sér hins 
vegar um að greiða atvinnuleysisbætur 
úr Atvinnuleysistryggingasjóði. 

Á undanförnum árum hafa Íslendingar 
og aðrir landsmenn verið störfum hlaðnir, 
mikið hefur verið að gera í landinu og því 
fáir þurft að sitja auðum höndum. Næga 
atvinnu hefur verið að fá og eins og þegar 

hefur komið fram hefur fólk utan úr heimi 
aftur tekið að streyma til landsins í leit að 
vinnu. Það er því ekki ofsagt að atvinnu-
leysi í landinu sé minna en ekkert.

Í þessu tilliti er sérstaklega áhugavert 
að skoða þróunina fyrir og eftir hrun. 
Árið 2007 fengu 4.560 manns greidda 4,9 

milljarða í atvinnuleysisbætur. Tveimur 
árum síðar fengu 27.638 manns greidda 
23,2 milljarða í bætur. Síðan hefur þeim 
fækkað ár frá ári sem hafa fengið bætur og 
heildarupphæð bóta hefur lækkað. Árið 
2016 greiddi Vinnumálastofnun 9.722 
einstaklingum tæpa 7,8 milljarða í bætur 
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Greiðslur frá Tryggingastofnun

Greiðslur frá Tryggingastofnun Skattfrjálsar greiðslur frá Tryggingastofnun

Árið 1992 reiknuðu 25.587 einstaklingar sér endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnu-
rekstur en árið 2010 voru þeir ekki nema 15.815. Þeim hafði því fækkað um 9.772 frá 
árinu 1992 en 11.242 frá árinu 1996. Reiknað endurgjald minnkaði um 57,7% frá árinu 
1992 til 2010. Það hafði verið 42,247 milljarðar árið 1992 en var komið niður í 17,874 
milljarða árið 2010. Síðan þá hefur það aftur aukist og þeim sem reikna sér endurgjald 
hefur hætt að fækka. Hagnaður af rekstri hefur einnig minnkað á undanförnum árum. 
Hann var 18,381 milljarður árið 1992 en var kominn niður í 7,672 milljarða árið 2010 
og hafði því minnkað um 58,3% á tímabilinu. Síðan hefur hagnaður einstaklingsfyrir-
tækja aukist ár frá ári en hann var 12,480 milljarðar árið 2016 og hafði því hækkað um 
62,7% á þessum tíma. Hlutfall einstaklingsfyrirtækja sem eru rekin með hagnaði var 
87,7% sem er mun hærra en árið 1992 en þá var hagnaður af 45,9% þeirra fyrirtækja 
sem voru rekin í nafni eigandans. Árið 2010 var hagnaður af 78,6% fyrirtækjanna. 

Árið 2016 greiddi Tryggingastofnun 96,855 milljarða í tryggingabætur. Þar af voru 
86,163 milljarðar skattskyldar greiðslur en 10,692 milljarðar skattfrjálsar. Trygginga-
bætur hafa hækkað um 260,8% frá árinu 1992 og 73,9% frá árinu 2000. Ólíkt launum 
þá drógust bótagreiðslurnar lítið saman í hruninu. Þær hafa hækkað um 38,9% frá 
árinu 2010. Bótaþegar sem fengu skattskyldar greiðslur voru 55.794 árið 2016 og hafði 
þeim því fjölgað um 24,6% frá árinu 2010. Bæturnar hækkuðu hins vegar um 43,1% 
þannig að bætur á hvern bótaþega hafa aukist um 14,9%. Frá árinu 1992 hafa bætur 
á hvern bótaþega rétt tvöfaldast, en þær hafa aukist um 60,8% frá árinu 2000. Það er 
athyglisvert að bætur á hvern bótaþega hækkuðu um 11,3% á árunum 2007 til 2010 en 
á þessum tíma lækkuðu launagreiðslur á hvern launþega um 17,8%. 

Upphæðir í milljörðum króna á verðlagi í árslok 2016



sem var rúmum milljarði, eða 13%, minna 
en greitt var árið 2015. Þeir sem fengu 
greiddar bætur voru 1.142 eða 10,5% færri 
en árið áður. Það ætti því að vera óhætt að 
fullyrða að vinnumarkaðurinn sé búinn 
að ná sér eftir hrunið. Þetta breytir þó ekki 
því að sumir geta alltaf átt erfitt með að fá 
vinnu við hæfi.

Greiðslur úr lífeyrissjóðum
Líkt og almannatryggingar og atvinnu-

leysistryggingar eru lífeyristryggingasjóðir 
hluti af hinu félagslega samtryggingakerfi 
í landinu. Vinnandi mönnum ber skylda 
til að greiða í lífeyrissjóð og því er hér ekki 
um frjálsan sparnað að ræða. Greiðsla í 
almenna lífeyrissjóði er ekki eign sjóðs-
félaga heldur veitir hún þeim réttindi sem 
er óvíst að þeir muni nýta sér. Margir greiða 
því umtalsverðan hluta ævitekna sinna í 
lífeyrissjóði án þess að þeir eða erfingjar 
þeirra fái nokkuð út úr þeim. Þessi réttindi 

eru hvorki eign- né tekjufærð hjá sjóðs-
félögum og því ekki skattlögð. Greiðslur úr 
lífeyrissjóðum eru hins vegar skattlagðar. 
Eins og gefur að skilja getur verið um veru-
legar fjárhæðir að ræða.

Öðru máli gegnir hins vegar um 
greiðslur í séreignarsjóði sem eru eign 
sjóðsfélaga sem ekki er heimilt að hrófla 
við. Séreignarsjóðir eru í eðli sínu eins 
og hver annar sparnaður. Þeir njóta hins 
vegar skattfrelsis þannig að leyfilegt er að 
draga framlag í séreignarsjóð frá tekju-
skattsstofni. Þá greiðir launagreiðandi 
mótframlag í sjóðinn á móti launamann-
inum. Eign í séreignarsjóðum er heldur 
ekki talin fram á skattframtali en á sínum 
tíma gat mótframlag launagreiðanda verið 
umtalsvert hærra en lágmarksmótframlag.

Landsmenn fengu tæpa 113,4 millj-
arða greidda úr lífeyrissjóðum árið 2016 
sem var 8,1 milljarði, eða 7,7%, meira en 
árið áður. Lífeyrir úr almennum lífeyris-
sjóðum var hins vegar 8,8 milljörðum 
hærri en árið 2015 en á móti vegur að 
greiðslur úr séreignarsjóðum drógust 
saman um 735 milljónir. Á sínum tíma 
brugðust stjórnvöld við atvinnuleysi og 
afkomubresti í kjölfar bankahrunsins með 
því að leyfa þeim sem voru búnir að ná 
lífeyrisaldri að taka út þann lífeyri sem 
þeir áttu í séreignarsjóðum. Í kjölfarið 
stórjukust úttektir úr séreignarsjóðum, úr 
2,8 milljörðum árið 2008 í 18,3 milljarða 
árið 2009. Þá var þeim sem ekki höfðu 
náð aldri leyft að taka út ákveðna upp-
hæð í hverjum mánuði. Margir nýttu sér 
þetta úrræði en árið 2009 tóku einstakl-
ingar sem ekki höfðu náð aldri út 25,7 
milljarða úr lífeyrissjóðum. Þessi úrræði 
hafa nú að mestu runnið sitt skeið en sér-
stök útborgun lífeyrissparnaðar var ekki 
nema 34 milljónir árið 2016, samanborið 
við 1,8 milljarða árið áður. Árið 2015 
nýttu 1.467 manns sér rétt til sérstakrar 
útgreiðslu séreignarsparnaðar, mun fleiri 
en árið 2016 en þá voru þeir 38 og má því 
segja að hér sé um eftirhreytur að ræða. 

Styrkir til náms, rannsókna  
og vísindastarfa
Árið 2016 fengu 26.496 manns greidda 
ýmis konar endur- og starfsmenntunar-
styrki sem voru nú rúmir 2,9 milljarðar. 
Þessir styrkir jukust um 315 milljónir 
á milli ára sem var 12,1% aukning en 
1.028 fleiri fengu greidda styrki heldur 
en árið áður. Frá styrkjunum var dreginn 
kostnaður upp á 1,8 milljarða sem var 198 
milljónum, eða 12,2%, meira en árið áður. 
Rúmur 1,1 milljarður var því skattlagður, 
eða 12% meira en í álagningu 2016.
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Atvinnuleysisbætur

Árið 2007 töldu 4.560 einstaklingar fram 2,719 milljarða í atvinnuleysisbætur á 
skattframtali. Tveimur árum síðar hafði ástandið gerbreyst en þá töldu 27.638 ein-
staklingar, sem var hátt í 10% framteljenda á skattgrunnskrá, fram 25,170 milljarða í 
atvinnuleysisbætur. Síðan hefur ástandið batnað frá ári til árs en 9.722 einstaklingar 
fengu greidda 7,780 milljarða í atvinnuleysisbætur árið 2016.   

Greiðslur úr almennum lífeyrissjóðum hafa hátt í fimmfaldast frá árinu 1992 og þær 
hafa hækkað um 160,9% frá aldamótunum 2000. Á árunum 2007 til ársins 2009 
minnkaði raungildi þessara greiðslna um 3,6 milljarða, eða um 5%. Síðan hafa 
greiðslur úr lífeyrissjóðum aukist um 52,6%. Þær voru 105 milljarðar árið 2016, eða 
32,5 milljörðum hærri en þær voru árið 2007. Frá árinu 2008 hafa landsmenn tekið 
76 milljarða af séreignarsparnaði út úr séreignarlífeyrissjóðum og þá hafa 109 millj-
arðar til viðbótar verið teknir út úr þessum sjóðum af þeim sem ekki höfðu aldur til en 
tóku út séreignarsparnað til að mæta tekjumissi og öðrum áföllum í hruninu, en um 
var að ræða sérstaka útgreiðslu séreignarsparnaðar. Árið 2009 sker sig nokkuð út en 
þá tóku þeir sem höfðu náð aldri 18 milljarða úr séreignarsjóðum en hinir sem ekki 
höfðu aldur til tóku út 26 milljarða. Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar hefur nú 
runnið sitt skeið en landsmenn tóku 8,8 milljarða úr séreignarsjóðum árið 2016.

Upphæðir í milljörðum króna á verðlagi í árslok 2016
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Greiðslur úr lífeyrissjóðum

Greiðslur úr lífeyrissjóðum Greiðslur úr séreignarsjóðum

Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar



TÍUND    51

Aðrar tekjur og styrkir
Aðrar greiðslur eru t.d. barnsmeðlög, dag-
vistunargreiðslur, dvalar- og ferðastyrkir, 
vinna við eigið íbúðarhúsnæði, fram-
færslulífeyrir, greiðslur frá sveitarfélögum 
vegna fósturbarna, greiðslur til stuðnings-
fjölskyldna fatlaðra barna, höfundarlaun, 
skattskyld heiðursverðlaun, skattfrjáls 
laun frá alþjóðastofnunum, styrkir úr 
sjúkrasjóðum sveitarfélaga og ýmsir aðrir 
styrkir, t.d. vegna íþróttaiðkunar og vegna 
ættleiðingar barna.

Nú töldu landsmenn fram 10,2 millj-
arða í aðrar tekjur og styrki sem var um 
85 milljónum minna en fyrir ári. Ef ekki 
er um sjálfstæðan atvinnurekstur að ræða 
er heimilt að draga frá kostnað á móti 
styrkjum til sérstakra verkefna eða öðrum 
starfstengdum greiðslum. 

Húsaleigubætur, félagsleg 
aðstoð og styrkir
Árið 2016 greiddu sveitarfélög um 2,6 
milljarða í húsaleigubætur, félagslega 
aðstoð og styrki, sem var 848 milljónum 
eða 24,4% minna en árið áður. Þó að 
ekki sé hér um háar fjárhæðir að ræða 
segir þessi tekjuliður ákveðna sögu um 
ástand mála í landinu á hverjum tíma. 
Árið 2008 greiddu sveitarfélög tæpa 1,6 
milljarða í húsaleigubætur og félagslega 
aðstoð. Þessi liður hækkaði um 40,4% 
árið 2009 og aftur um 28% árið 2010, 
samtals um tæpa 1,3 milljarða. Félagsleg 
aðstoð og styrkir héldu áfram að aukast 
fram til ársins 2014 en þá fengu 5.742 ein-
staklingar greidda 3,8 milljarða í aðstoð 
og styrki. Árið 2007 höfðu hins vegar ekki 
nema 3.090 einstaklingar fengið styrki frá 
sveitarfélögum. Árið 2016 var þessi tala 
komin niður í 3.865 og hafði þá fækkað 
um 1.877 frá árinu 2013 þegar flestir 
fengu aðstoð og styrki. 

Aðrar skattfrjálsar greiðslur
Lengi hafa verið uppi sjónarmið um að 
mismunandi tekjur skuli skattleggja með 
mismunandi hætti. Stundum er erfitt 
að koma því við að skattleggja tekjur og 
þá er horft til ýmissa hagkvæmnis- og 
sanngirnissjónarmiða við skattlagningu 
tekna. Hafa menn bent á að réttlætanlegt 
sé að skattleggja peninga sem hafa fallið 
mönnum í skaut án fyrirhafnar eins og 
fenginn arf, gjafir og happdrættisvinn-
inga. Einnig hefur verið horft til tekna 
sem mikið hefur verið fyrir haft með sér-
stökum hætti. Þá hafa sérstakar reglur 
gilt um skattlagningu ýmissa félagslegra 
greiðslna, tekjur erlendra embættismanna 
hér á landi og Íslendinga erlendis, far-

manna og fiskimanna sem og tekjur 
erlendra verkamanna og listamanna sem 
koma hingað til tímabundinnar dvalar 
eða dvelja í landinu í nokkra daga.

Ákveðnar bætur úr almannatrygg-
ingum eru undanþegnar skatti. Ýmsar 
aðrar greiðslur, s.s. dánarbætur trygginga-
félaga og sjúkrasjóða stéttarfélaga sem eru 
greiddar í einu lagi eru einnig skattfrjálsar. 
Sama gildir um dvalar- og ferðastyrki til 
jöfnunar námskostnaði, heiðurslaun 
Norðurlandaráðs, húsaleigubætur, miska- 
og skaðabætur sem greiddar eru vegna 
eignatjóns eða varanlegrar örorku, styrki 
til fatlaðra, styrki sveitarfélaga til foreldra, 
samskot og ýmsa aðra styrki, t.d. vegna 
langveikra barna.

Árið 2016 fengu 22.253 framtelj-
endur samtals 17,8 milljarða í skattfrjálsar 
greiðslur. Það var 442 milljónum minna en 
árið áður en þá töldu 23.235 framteljendur 
þessar greiðslur fram eða 982 fleiri en árið 
2016. Það er orðið minna um að menn fái 
þessar greiðslur en var fyrir nokkrum árum 
en sem dæmi má nefna að árið 2010 fengu 
28.447 manns tæpa 17,4 milljarða í skatt-

frjálsar greiðslur, þ.e. 6.194 fleiri en árið 
2016. Greiðslurnar hækkuðu hins vegar 
um 459 milljónir á þessum tíma.

Það er athyglisvert að þeim sem telja 
þessar greiðslur fram hefur fækkað á síð-
ustu árum en fram til ársins 2010 fengu 
sífellt fleiri skattfrjálsar greiðslur. Árið 2006 
fengu 13.718 einstaklingar skattfrjálsar 
greiðslur en fjórum árum síðar voru þeir 
sem fengu þessar greiðslur orðnir 28.447. 
Þeim hafði fjölgað um 14.729 eða 107,4%. 
 Greiðslurnar jukust um tæpa 5,6 milljarða 
á þessum tíma, eða 47,3%. Á þessum árum 
var hætt að skattleggja samgöngugreiðslur 
og heilsuræktarstyrki. Síðan hefur þeim 
sem eru með þessar tekjur aftur fækkað um 
6.194, eða 21,8%, á sama tíma og greiðsl-
urnar hafa hækkað um tæpar 459 milljónir, 
eða 2,6%.

Ívilnun
Auk skattsins sjálfs, afsláttar, frádráttar og 
bóta þjóna ívilnanir ákveðnu hlutverki 
við að jafna skattbyrði einstakra gjaldenda 
með tilliti til heimilisaðstæðna. Í eina tíð 
sáu niðurjöfnunarnefndir um að leggja 
á útsvar og var útsvarsálagningu þannig 
háttað að lagt var á eftir efni og ástæðum. 
Þrátt fyrir að sá siður sé nú aflagður eru 
þau sjónarmið þó enn ríkjandi meðal 
nytjastefnumanna að skattar skuli taka 
mið af gjaldþoli hvers og eins. 

Í 65. grein skattalaga er að finna 
heimild til að lækka tekjuskattsstofn 
við tilteknar aðstæður sem valda því að 
gjaldandinn á erfiðara en ella með að reiða 
skattinn af hendi. Ef gjaldandinn býr við 
veikindi, ellihrörnun eða mannslát sem 
skerðir gjaldþol gjaldandans, veikindi eða 
fötlun barns, framfærslu vandamanna, 
t.d. unglinga og foreldra, eignatjón og 
tapaðar kröfur, s.s. ábyrgðir sem fallið 
hafa á framteljanda til greiðslu án mögu-
leika til endurkröfu, getur ríkisskattstjóri 
ívilnað gjaldandanum með því að lækka 
skattstofninn áður en skattur er reiknaður. 

Í álagningu nú ívilnaði ríkisskattstjóri 
14.607 einstaklingum vegna sérstakra 
aðstæðna. 773 fleiri fengu ívilnun en 
í fyrra sem er fjölgun um 5,6% á milli 
ára. Lækkun skattstofns vegna ívilnunar 
var hins vegar 39 milljónum minni en 
í fyrra. Langflestum var ívilnað vegna 
framfærslu ungmenna en aðeins um 
2.590 einstaklingum var ívilnað af 
öðrum ástæðum, flestum vegna manns-
láts, veikinda eða framfærslu ungmennis. 
Á undanförnum árum hefur nokkuð 
dregið úr ívilnunum þrátt fyrir að þeim 
sem þeirra njóta hafi fjölgað. Reglur um 
ívilnun hafa verið skýrðar frekar, skatt-
framkvæmd hefur verið samræmd og þá 
hefur batnandi árferði og hærri tekjur 
vafalaust haft nokkuð að segja um 
aðstæður fjölskyldnanna í landinu.

Í skattalögum er að finna heimild til að lækka 
tekjuskattsstofn við tilteknar aðstæður sem 
valda því að gjaldandinn á erfiðara en ella með 
að reiða skattinn af hendi
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Framtöl einstaklinga 2012 til 2016

Tekjur einstaklinga Breytingar ‘15-’16 Fjöldi framteljenda Breytingar ‘15-’16

2012 2013 2014 2015 2016 Milljónir % 2012 2013 2014 2015 2016 Fjöldi %

Laun, starfst.gr. o.fl. 796,0 820,9 871,1 940,4 1.024,5 84 8,9 176.941 179.320 182.828 185.325 189.696 4.371 2,4
Bifreiðahlunnindi 4,0 4,1 4,2 4,1 4,2 0 0,8 4.095 4.144 4.194 4.277 4.404 127 3,0
Önnur hlunnindi 1,2 1,6 1,3 2,2 1,6 -1 -27,6 12.281 11.610 11.811 11.636 10.832 -804 -6,9
Ökutækjastyrkur 10,7 10,8 10,9 10,8 11,0 0 1,7 35.704 36.648 37.815 38.558 40.089 1.531 4,0
Dagpeningar 11,7 11,8 11,3 12,3 12,6 0 2,9 24.431 24.977 25.558 26.346 28.418 2.072 7,9
Reiknað endurgjald 19,3 19,6 20,7 21,6 22,9 1 6,1 16.938 16.911 17.200 16.988 16.949 -39 -0,2
Hreinar tekjur af atvinnurekstri 9,3 9,6 10,5 11,4 12,5 1 9,8 13.933 14.228 14.783 14.809 14.866 57 0,4
Greiðslur frá Tryggingastofnun 65,9 69,3 76,6 78,7 86,2 7 9,5 47.889 52.112 53.619 54.965 55.794 829 1,5
Greiðslur úr lífeyrissjóðum 99,6 98,3 109,6 105,3 113,4 8 7,7 45.617 47.157 49.153 51.115 52.639 1.524 3,0
Greiðslur úr séreignarlífeyrissjóðum 7,9 8,4 7,9 7,8 8,8 1 13,0 7.849 8.964 6.601 6.788 7.425 637 9,4
Sérstök útborgun séreignarsparnaðar 14,9 8,5 13,1 1,8 0,0 -2 -98,1 16.996 12.087 15.222 1.467 38 -1.429 -97,4
Aðrar tekjur 8,8 8,7 9,5 10,3 10,2 0 -0,8 53.743 55.543 59.361 62.671 63.031 360 0,6
Húsaleigubætur, aðstoð og styrkir 3,4 3,7 3,8 3,5 2,6 -1 -24,4 5.436 5.742 5.518 4.862 3.865 -997 -20,5
Atvinnuleysisbætur 17,6 12,9 11,1 8,9 7,8 -1 -13,0 19.896 15.607 13.459 10.864 9.722 -1.142 -10,5
Styrkir vegna náms og vísindastarfa o.fl. 2,1 2,1 2,4 2,6 2,9 0 12,1 22.285 22.070 24.145 25.468 26.496 1.028 4,0
Tekjur erlendis frá 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0 41,0 227 275 231 247 345 98 39,7
Tekjur látins maka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -48,9 1 4 5 7 6 -1 -14,3

Samtals 1.036,3 1.059,8 1.128,7 1.196,0 1.295,8 100 8,4 229.351 232.115 236.197 238.845 242.728 3.883 1,6
Áætlun
Áætlaður tekjuskattsstofn viðbót 35,2 31,6 33,8 34,2 44,3 10 29,4 10.239 8.318 8.658 8.506 10.728 2.222 26,1
Áætlað álag á tekjuskattsstofn 2,6 2,4 2,5 2,5 3,1 1 20,8 9.341 7.890 8.035 8.051 10.130 2.079 25,8

Samtals 37,8 33,9 36,3 36,8 47,4 11 28,8 10.240 8.318 8.658 8.506 10.728 2.222 26,1
Frádráttur frá launum o.fl. 
Kostnaður á móti ökutækjastyrk 7,5 7,5 7,4 7,5 7,6 0 0,7 32.204 32.921 32.347 33.532 34.441 909 2,7
Frádráttur vegna dagpeninga 11,4 11,6 11,1 12,0 12,3 0 2,6 24.360 24.892 25.469 26.227 28.301 2.074 7,9
Frádregið iðgjald í lífeyrissjóð 32,3 33,1 35,1 37,8 41,2 3 8,9 182.789 183.827 186.766 188.330 192.016 3.686 2,0
Frádregið iðgjald í lífeyrissjóð, 4% 9,7 10,1 15,2 21,3 23,6 2 10,6 109.406 111.897 120.544 103.825 108.021 4.196 4,0
Fjárfesting í atvinnurekstri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja 1,3 1,3 1,5 1,6 1,8 0 12,2 12.763 12.596 13.371 13.834 14.607 773 5,6
Frádráttur vegna annarra styrkja 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 0 6,8 24.806 30.379 34.727 37.272 38.338 1.066 2,9

Samtals 63,8 65,2 72,0 82,3 88,6 6 7,7 184.127 185.285 188.436 189.928 193.712 3.784 2,0

Lækkun skv. 66. gr. 2,6 2,6 2,5 2,2 2,2 0 -1,8 15.872 15.385 14.715 13.197 12.375 -822 -6,2

Tekjuskatts- og útsvarsstofn 1.017,0 1.035,5 1.100,9 1.159,6 1.264,9 105 9,1 239.631 240.439 244.869 247.374 253.488 6.114 2,5
Neikvæður 0 42,8 48 71 61 38 58 20 52,6

Fjármagnstekjur
Arður og vextir af stofnsjóðsinneign
Arður af hlutabréfum 16,8 18,6 29,3 33,9 42,1 8 24,3 9.895 12.350 13.007 13.757 14.430 673 4,9
Arður af erlendum hlutabréfum 1,4 1,5 1,3 1,5 1,2 0 -22,9 205 283 252 288 286 -2 -0,7

Samtals 18,3 20,1 30,6 35,4 43,3 8 22,2
Vaxtatekjur
Vextir af innstæðum barna 0,9 0,8 0,5 0,6 0,6 0 4,1 35.510 35.378 35.087 35.492 35.075 -417 -1,2
Vextir af innstæðum í bönkum 19,4 18,2 15,1 15,2 18,1 3 18,5 172.787 175.216 178.792 181.138 184.225 3.087 1,7
Vextir af innlendum og erlendum verðbr. 12,9 13,6 11,3 12,2 11,5 -1 -5,7 46.014 44.661 47.467 42.986 53.296 10.310 24,0

Samtals 33,2 32,6 26,9 28,0 30,2 2 7,7

Leigutekjur 10,0 9,4 9,2 10,0 11,2 1 12,2 7.553 7.889 7.095 7.134 7.283 149 2,1

Söluhagnaður
Hagnaður af sölu hlutabréfa 7,7 18,3 25,6 21,2 28,7 8 35,7 1.737 3.514 3.057 3.551 3.682 131 3,7
Annar söluhagnaður 1,6 1,8 1,8 2,5 3,6 1 43,2 442 435 537 642 742 100 15,6

Samtals 9,3 20,1 27,4 23,7 32,4 9 36,5

Fjármagnstekjur samtals 70,8 82,2 94,1 97,1 117,0 20 20,5
Greiðendur fjármagnstekjuskatts 41.675 44.990 38.780 39.191 42.964 3.773 9,6

Skattskyldar tekjur samtals 1.087,8 1.117,8 1.195,0 1.256,7 1.381,9 125 10,0
Fjöldi framteljenda á grunnskrá 264.193 268.451 271.806 277.606 286.728 9.122 3,3
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Upphæðir í milljörðum króna á verðlagi í árslok 2016Eignir og skuldir einstaklinga 2012 til 2016

Opinber gjöld einstaklinga 2012 til 2016

Tekjur einstaklinga Breytingar ‘15-’16 Fjöldi framteljenda Breytingar ‘15-’16

2012 2013 2014 2015 2016 Breyting % 2012 2013 2014 2015 2016 Fjöldi %

Hrein eign skv. efnahagsreikningi 44,8 44,5 46,8 47,3 47,0 -0,3 -0,7% 7.086 6.984 6.944 6.930 6.754 -176 -2,5
Innlend og erlend verðbréf 312,6 297,0 302,5 324,3 336,9 12,6 3,9% 45.090 45.075 43.007 46.941 42.336 -4.605 -9,8
Ökutæki 196,8 196,4 202,1 214,1 237,6 23,5 11,0% 105.972 108.413 109.015 110.306 113.226 2.920 2,6
Hlutabréf 53,3 50,8 55,4 55,5 55,0 -0,5 -1,0% 48.795 50.054 50.159 50.496 50.583 87 0,2
Hlutabréf í erlendum félögum 10,9 9,5 9,5 10,2 10,8 0,6 5,8% 4.239 4.112 4.028 3.933 3.821 -112 -2,8
Innlendar innstæður. ofl. skv. sérl. 505,0 489,7 502,1 519,6 556,1 36,5 7,0% 172.540 174.961 178.590 180.972 183.986 3.014 1,7
Innstæður í erlendum bönkum 9,6 8,2 8,1 7,1 8,1 1,0 13,8% 579 588 645 711 860 149 21,0
Aðrar eignir 32,3 26,4 26,3 32,3 26,0 -6,4 -19,7% 23.229 23.318 23.198 22.217 22.519 302 1,4
Áætluð nettó eign viðbót 99,6 96,7 60,2 55,2 75,1 19,8 35,9% 7.329 6.552 3.415 2.724 2.588 -136 -5,0
Áætluð viðbót við stofn 14,9 14,5 10,6 8,3 11,3 3,0 35,9% 7.328 6.552 3.415 2.723 2.588 -135 -5,0

Samtals 1.279,9 1.233,7 1.223,6 1.274,1 1.363,8 89,7 7,0%

Fasteignir 2.924,2 2.939,8 3.148,5 3.339,1 3.596,8 257,7 7,7% 94.454 94.179 94.724 95.544 97.009 1.465 1,5
Fasteignir erlendis 10,1 7,7 7,7 8,1 8,0 -0,1 -0,9% 322 301 313 311 337 26 8,4

Eignir alls 4.213,8 4.180,7 4.379,5 4.621,0 4.968,7 347,7 7,5% 180.247 181.862 182.367 184.056 186.913 2.857 1,6

Skuldir vegna íbúðarkaupa 1.265,5 1.230,4 1.228,2 1.167,5 1.196,4 28,9 2,5% 68.736 68.504 69.184 69.285 70.018 733 1,1
Aðrar skuldir 660,8 625,7 592,0 570,1 565,9 -4,3 -0,7% 143.644 144.284 146.793 146.754 147.408 654 0,4

Skuldir 1.948,5 1.873,3 1.837,7 1.752,2 1.775,1 22,9 1,3% 145.337 146.039 148.636 148.853 149.775 922 0,6

Vaxtagjöld vegna íbúðarkaupa 59,9 64,1 67,1 64,6 68,7 4,2 6,4% 69.095 69.543 70.028 71.386 72.520 1.134 1,6
Önnur vaxtagjöld 30,7 31,1 31,2 29,6 31,3 1,7 5,8% 131.831 133.302 134.985 135.223 136.168 945 0,7

Tekjur einstaklinga Breytingar ‘15-’16 Fjöldi framteljenda Breytingar ‘15-’16

2012 2013 2014 2015 2016 Milljónir % 2012 2013 2014 2015 2016 Fjöldi %

Almennur tekjuskattur 113,8 118,1 122,1 136,9 152,3 15,4 11,2 158.455 163.862 169.240 181.639 199.636 17.997 9,9
Fjármagnstekjuskattur 12,8 15,2 17,5 18,3 22,4 4,1 22,% 41.675 44.990 38.780 39.191 42.964 3.773 9,6
Tekjuskattar til ríkissjóðs alls 126,6 133,2 139,6 155,2 174,6 19,5 12,5
Útsvar 152,0 155,1 165,3 175,5 192,7 17,2 9,8 253.606 256.689 260.708 265.698 276.097 10.399 3,9
Tekjuskattar alls 278,6 288,3 305,0 330,6 367,3 36,7 11,1

Auðlegðarskattur 6,1 6,5 5.980 6.534
Viðbótarauðlegðarskattur 3,8 5,0 4.988 5.735
Eignarskattar alls 9,9 11,4

Gjald í framkvsj. aldr. 1,9 1,9 2,0 2,1 2,3 0,2 8,1 182.993 185.522 189.387 195.492 205.647 10.155 5,2
Útvarpsgjald 3,8 3,8 3,5 3,3 3,5 0,2 5,8 182.858 185.394 189.237 195.316 205.501 10.185 5,2
Önnur gjöld 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 -1,7 135 128 150 176 146 -30 -17,0

Tryggingagjald 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 0,0 -1,3 19.225 21.489 19.477 19.393 19.031 -362 -1,9

Samtals gjöld á einstaklinga 296,9 308,4 313,2 338,8 375,9 37,0 10,9
- bætur sbr. neðangreint 20,6 18,4 17,7 14,8 13,6 -1,2 -8,1
Samtals gjöld - bætur 276,3 290,0 295,6 324,1 362,3 38,2 11,8

Bætur

Barnabætur 11,0 10,0 10,4 9,5 9,3 -0,2 -2,4 56.693 53.525 48.416 44.829 43.546 -1.283 -2,9
Vaxtabætur 9,5 8,4 7,3 5,3 4,3 -1,0 -18,4 44.876 41.933 37.754 29.710 26.107 -3.603 -12,1

Samtals 20,6 18,4 17,7 14,8 13,6 -1,2 -8,1

Sjómannaafsláttur, dagar, þús 1.505 1.381
Sjómannaafsláttur 0,7 0,3 5.811 5.580

Fjöldi á grunnskrá 264.193 268.451 271.806 277.606 286.728 9.122 3,3



Áætlanir
Ef vel á að vera ættu allir skattskyldir 
einstaklingar að skila rétt útfylltu skatt-
framtali á réttum tíma. Ef talið er að 
skattar séu vantaldir, t.d. vegna þess að 
launa- eða verktakamiðar hafa borist sem 
sýna tekjur sem ekki hafa verið taldar 
fram, áætlar ríkisskattstjóri tekjur og 
gjöld skattgreiðandans. Í álagningu 2017 
voru 10.728 einstaklingum áætlaðir tæpir 
47,4 milljarðar í vantaldar tekjur. Skatt-
skil voru talsvert verri við álagningu 2017 
en skattar 2.222 fleiri einstaklinga, eða 
26,1%, voru áætlaðir við álagningu 2017 
en árið áður. Áætlaður tekjuskattsstofn var 
10,6 milljörðum, eða 28,8%, hærri.

Á undanförnum árum hafa skattskil 
almennt farið batnandi. Upp úr alda-
mótum voru skattar 5-6% framteljenda 
áætlaðir en á undanförnum árum hefur 
þetta hlutfall nálgast 3%. Það lækkaði því 
um hátt í helming frá álagningu árið 2002 

til álagningar 2016. Nú hækkaði það hins 
vegar úr 3,1% í 3,7% sem er hækkun um 
22,1% á milli ára. Um 3,7% skattstofnsins 
voru áætluð, sem er ívið hærra hlutfall en 
fyrir ári þegar um 3,2% tekjuskatts- og út-
svarsstofns byggði á áætlunum, en þetta 
er enn lágt hlutfall þegar haft er í huga 
að ekki var óalgengt í upphafi fyrsta ára-
tugarins að 7-8% skattstofnsins byggði á 
áætlun skattstjóra.

Tekjuskatts- og útsvarsstofn
Tekjuskattur og útsvar eru reiknuð af 
tekjuskatts- og útsvarsstofni. Tekjuskatts- 
og útsvarsstofn samanstendur af öllum 
launum, lífeyri, og ýmsum millifærslum, 
tryggingabótum og greiðslum sem eru 
greiddar í gegnum félagslega kerfið. Í 
reynd er hér um að ræða allar tekjur að 
fjármagnstekjum undanskildum. Þó eru 
ákveðnar skattfrjálsar tekjur undanskildar 
eins og kom fram hér að framan.

Stofninn var nú 1.264,9 milljarðar. Hann 
var 105,3 milljörðum, eða 9,1%, hærri 
að raunvirði en árið 2016, sem hlýtur að 
teljast umtalsverð hækkun. Tekjuskatts- 
og útsvarsstofn hefur aldrei verið hærri en 
stofninn var nú 99,7 milljörðum hærri en 
hann var árið 2007, sem sætir tíðindum. 

Framtaldar tekjur landsmanna jukust 
um 111,6 milljarða, eða 9%, á árinu 2016 
en þar af voru um 75,4% aukning launa 
og hlunninda. Um 6,6% tekjuaukans 
voru greiðslur frá Tryggingastofnun, 7,5% 
voru greiðslur úr lífeyrissjóðum og rekja 
mátti um 8,4% tekjuaukans til áætlana. 
Frádráttur og ívilnanir voru um 5,8% af 
tekjuaukanum og því voru um 94,2% við-
bótartekna skattlagðar.  

Flestir landsmenn selja atvinnurek-
endum vinnu sína fyrir laun. Laun og 
annað endurgjald fyrir vinnu vegur því 
ekki aðeins þyngst í tekjuskatts- og út-
svarsstofni heldur í tekjum þjóðarinnar. 

Í gegnum tíðina hafa laun verið um 80% 
tekjuskattsskyldra tekna og nú varð engin 
breyting þar á. Laun og hlunnindi voru 
um 81% tekjuskattsstofnsins samanborið 
við 81,1% í fyrra. 

Tekjuskatts- og útsvarsstofn var 1.137,9 
milljarðar árið 2015. Stofninn var 57,6 
milljörðum, eða 5,3%, hærri en árið 
áður. Sem fyrr segir jukust laun um 68 
milljarða, eða 8%, en lífeyrir dróst saman 
um 4,3 milljarða, atvinnuleysisbætur um 
rúma tvo og frádráttur frá stofni um 8,6. 
Stofninn óx því minna en laun, eða um 
5,3%. Hækkun tekjuskattsstofns árið 2015 
var fyrst og fremst vegna aukinna launa-
greiðslna í þjóðfélaginu. 

Á undanförnum árum hefur tekju-
skatts- og útsvarsstofn hækkað mjög skart. 
Tekjuskattsstofn hækkaði um 1,8% árið 
2013, 6,3% árið 2014, 5,3% árið 2015 
og 9,1% árið 2016. Þetta er hækkun um 
18,5 milljarða árið 2013, 65,4 milljarða 

árið 2014, 58,7 milljarða árið 2015 og 
loks um 105,3 milljarða árið 2016. Á 
síðustu þremur árum hefur tekjuskatts-
stofn þannig vaxið um 229,4 milljarða, 
eða 22,2%, en 45,9% hækkunarinnar voru 
á síðasta ári. 

Nú eru að verða liðin tíu ár frá hruni. 
Það er áhugavert að bera þróunina á síð-
ustu árum saman við þróunina á árunum 
2005 til 2007. Tekjuskattsstofn óx um 
59,3, 57,3 og 80,9 milljarða á árunum 
2004 til 2007, sem var 6,1%, 5,6% og 
7,5% hækkun. Samtals hækkaði stofninn 
um 197,6 milljarða, eða 13,5%, á þessum 
tíma en um 41% aukningarinnar var þá 
árið 2007. Á árunum 2013 til 2016 óx 
stofninn um 229,4 milljarða, eða um 
14,9%. Vöxtur síðustu þriggja ára er því 
16,1% meiri og 10,6% hraðari en vöxtur 
síðustu þriggja ára í aðdraganda hrunsins. 
Á árunum 2008 til 2010 rýrnaði stofn-
inn hins vegar aftur um 192,6 milljarða 
þannig að hækkun áranna í aðdraganda 
hrunsins þurrkaðist út. Sá munur er hins 
vegar á góðæri bóluáranna í aðdraganda 
hrunsins og góðærinu núna að á árunum 
2002 til 2007 steyptu einstaklingar og 
fyrirtæki sér í skuldir til að kaupa eignir 
sem reyndust þegar upp var staðið lítils 
virði. Þótt aldrei sé á vísan að róa, og ekki 
sé ávallt að treysta á landsins gæði, þá er 
vöxturinn nú fyrst og fremst byggður á 
framleiðslu vöru og þjónustu sem skapar 
atvinnu og tekjur. Það hefur alltaf þótt 
ráðlegra að beita hestinum fyrir vagninn 
en vagninum fyrir hestinn.    

Hér er mikilvægt að hafa í huga að 
skattur af tekjum handreiknaðra er yfir-
leitt reiknaður af tilbúnum skattstofni 
sem tekur mið af dvalartíma í landinu. 
Af þessum sökum er ekki til skattstofn 
fyrir handreiknaða og er þeim því sleppt 
í upplýsingunum um tekjur og skatt-
stofna en þeir eru hins vegar taldir með 
í upplýsingum um álögð gjöld. Tekjur 
þeirra sem hafa aflað tekna erlendis 
eða koma til landsins á miðju ári eru 
handreiknaðar. Það þýðir að munur á 
tekjuskatts- og útsvarsstofni og raun-
verulegum álagningar stofni eykst þegar 
útlendingar streyma til landsins í leit að 
vinnu og þegar Íslendingar fara utan til 
vinnu hluta úr ári eins og hefur aukist 
mikið.

Tekjuskattur og útsvar
Nú í sumar lagði ríkisskattstjóri 161,4 
milljarða á einstaklinga í tekjuskatt sem 
var 14,4 milljörðum, eða 9,8%, meira en 
var lagt á fyrir ári. Tekjur af tekjuskatti 
hækkuðu því aðeins meira en tekjuskatts-
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stofninn sem skatturinn er reiknaður 
af, sem þýðir að meðalskattbyrði hefur 
líkast til þyngst. Meðalskattbyrði segir 
vitanlega ekki til um það hvort að fleiri 
eða færri greiða meira eða minna í skatt. 
Eðli og uppbygging skattkerfisins er 
þannig að það er ekki ólíklegt að þegar 
fólki fjölgar og tekjur aukast hafi fleiri 
greitt hærri skatt af tekjum ársins 2016 
en ársins 2015. 

Sem kunnugt er fer tekjuskattur ein-
staklinga stighækkandi, sem þýðir að þeir 
sem eru með hærri tekjur greiða ekki aðeins 
hærri skatta heldur einnig hærra hlutfall 
tekna í skatt. Unglingar, öryrkjar og aldraðir 
greiða yfirleitt lága eða enga skatta en stór-
aflamenn bera þyngstu byrðarnar, nú sem 
fyrr. Að sama skapi ætti skattbyrði lands-
manna að þyngjast á góðæristímum þegar 
fleiri afla hárra tekna og hún ætti síðan 
aftur að lækka þegar harðnar á dalnum. 
Líkt og einstaklingar sem spara til mögru 
áranna telja sumir að ríkið eigi þannig að 
stýra efnahagslífinu eins og þjóðarskútu 
og jafna svokallaða hagsveiflu með því að 
gefa í og auka útgjöld þegar hægir á hjólum 
hins frjálsa markaðar en stíga svo aftur á 
bremsurnar með því að hækka skatta og 
draga úr útgjöldum þegar vel árar. Það er 
því ekki nema von að saga hagstjórnar sé 
allt að einu spennandi, skemmtileg en ekki 
síst fróðleg lesning.

Eins og gefur að skilja fer það nokkuð 
eftir tekjudreifingunni í þjóðfélaginu 
hvernig tekjubreyting hefur áhrif á tekjur 
ríkisins af tekjuskatti og þar af leiðandi 
hvernig breytingar á skattinum hafa 
áhrif á tekjur af honum. Hver einstakur 
skattgreiðandi greiðir ákveðinn skatt af 
tekjum. Með ívilnunum og bótum, sem 
eru misháar eftir því hvort um einhleyp-
inga, einstæð foreldri eða hjón er að ræða, 
tekur skattkerfið tillit til aðstæðna hvers 
og eins. Þegar allt kemur til alls greiða 
því fáir nákvæmlega jafnmikinn skatt af 
sömu tekjum. Til að mynda tekur ríkið 
engan skatt af viðbótartekjunum á meðan 
menn eru undir skattleysismörkum. Ef 
tekjur þeirra sem greiða fullan skatt aukast 
hinsvegar taka ríki og sveitarfélög hátt í 
helming af tekjuaukanum í skatt. Jaðar-
skatturinn er þá jafnhár skatthlutfallinu. 

Tekjuskattur er þrepaskiptur skattur 
með persónuafslætti þannig að jaðar-
skattur, eða skatturinn sem greiddur er 
af hverri viðbótarkrónu sem menn afla, 
breytist eftir því sem tekjurnar verða hærri 
og menn færast upp um skattþrep. Þetta 
kerfi var fyrst tekið upp í álagningu 2011 
á tekjur ársins 2010 en fram að þeim tíma 
var aðeins eitt þrep í tekjuskatti. Nú var 

lagður 22,68% tekjuskattur á tekjur undir 
4.032.420 kr. en tekjuskattur í fyrsta þrepi 
var 22,86% í fyrra en þá voru tekjumörkin 
3.709.680 kr. Af næstu 6.011.460 kr. var 
greiddur 23,9% tekjuskattur en í álagn-
ingu í fyrra var greiddur 25,3% skattur 
í öðru þrepi þ.e. af næstu 6.327.167 kr. 
Þeir sem fóru yfir 10.043.880 kr. tekjur á 
ári greiddu síðan 31,8% tekjuskatt af við-
bótartekjum en í fyrra voru þessi mörk í 
10.036.847 kr. Tekjuskattur af tekjum í 
efsta þrepi var óbreyttur á milli ára.

Þrepaskiptingin þýðir að í reynd má 
segja að um tvö hátekjuskattsþrep sé að 
ræða. Fyrst sé greiddur 22,68% skattur 
af öllum tekjum en síðan sé greiddur 
1,22% hátekjuskattur af öllum tekjum í 
öðru þrepi og upp úr og svo aftur 7,5% 
hátekjuskattur af öllum tekjum sem er 
aflað í þriðja þrepi. Skattur í fyrsta þrepi 
lækkaði þannig um 0,18 prósentustig, eða 
0,8%. Hækkun í öðru þrepi var 2,44% í 
álagningu árið 2016 en ekki nema 1,22% 
árið 2017 og hækkun í þriðja þrepi var 
6,5% árið 2016 en 7,9% árið í álagningu 
2017. Það má því segja að hátekjuskattur 
í þriðja þrepi hafi hækkað nokkuð. Jaðar-
skattur í öðru þrepi lækkaði umtalsvert 
eða um 5,5%. 

Á móti skattgreiðslunni voru veittar 
623.042 kr. í skattaafslátt árið 2017 
en afslátturinn var 610.825 kr. í fyrra. 
Skattaafslátturinn hækkaði því um 2% á 
milli ára. Tekjuskattur lækkaði einnig og 
því hækkuðu skattleysismörk í tekjuskatti 
úr 2.672.025 kr. í 2.747.099 kr., eða um 
2,8%. Þegar skattgreiðandinn hefur náð 
þessum tekjum fullnýtir hann persónuaf-
sláttinn upp í tekjuskatt. 

Þegar tekjur aukast meira en skattleysis-
mörk hækka er ávallt viðbúið að fleiri 
greiði tekjuskatt. Tekjuskattur er aðeins 
greiddur af þeim sem fullnýta persónuaf-
slátt upp í tekjuskatt en þau mörk eru 
töluvert hærri en skattleysismörk. Alls 
voru 199.636 einstaklingar með tekjur 
yfir tekjuskattsmörkum árið 2016 en það 
er 17.997, eða 9,9%, fleiri en árið áður. 
Þeim sem greiða tekjuskatt fjölgar nú mun 
hraðar en framteljendum á skattgrunnskrá 
sem fjölgaði um 9.122, eða 3,3%, sem er 
þó umtalsverð fjölgun. Þetta er til marks 
um efnahagsástandið í landinu.  

Á tekjuskatts- og útsvarsstofn er lagt 
útsvar sem rennur til sveitarfélaganna. 
Á tekjur ársins 2016 voru lögð 12,44% 
til 14,52% í útsvar en meðalútsvar var 
14,45%, sem er það sem dregið var af 
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Frá árinu 2000 hafa tekjur ríkis af tekjuskatti aukist um 54,6% en tekjur sveitarfélaga 
af útsvari hafa aukist um 85,6%. Tekjur ríkisins af skattinum hafa aukist um 41,3% 
frá árinu 2009 og tekjur sveitarfélaga um 42,6%. Tekjur af fjármagnstekjuskatti hafa 
aukist um 16,2% frá árinu 2009. Skatthlutföllum hefur verið breytt frá árinu 2000, 
tekjuskattur hefur lækkað en útsvarið hefur hækkað. Árið 2000 greiddu landsmenn að 
jafnaði 11,7% tekjuskattsskyldra tekna í tekjuskatt og 12% í útsvar, samtals 23,7%. Árið 
2005 var skatthlutfallið komið upp í 25,3% en þá var útsvarið 13% en tekjuskatturinn 
var að jafnaði 12,3%. Tekjuaukningin hafði vegið upp lækkun tekjuskattshlutfallsins. 
Árið 2009 var tekjuskattur að jafnaði 10,5% og útsvarið enn 13,1% en síðan þá hefur 
tekjuskattur skilað meiri tekjum, nú síðast 11,4%, en útsvarið var að jafnaði um 14,5% 
af tekjum ársins 2016. Árið 2016 greiddu landsmenn því að jafnaði 25,9% tekjuskatts-
skyldra tekna í tekjuskatt og útsvar en þetta hlutfall hefur aldrei verið jafn hátt. Það var 
ekki nema 17,7% árið 1992. Nú var 161 milljarður lagður á einstaklinga í tekjuskatt en 
útsvarið var 193 milljarðar. Tekjur af fjármagnstekjuskatti voru 22 milljarðar en þær 
hafa aukist um 84,6% frá árinu 2010.

Upphæðir í milljörðum króna á verðlagi í árslok 2016



launamönnum í staðgreiðslu. Í álagning-
unni nú í sumar var síðan lagt á rétt útsvar 
þannig að þeir sem búa í sveitarfélögum 
þar sem útsvar er lægra fá endurgreitt en 
hinir þurfa að greiða viðbótarskatt. Munur 
á hæsta og lægsta útsvari var 2,08% sem 
þýðir að þeir sem bjuggu í sveitarfélögum 
sem lögðu á hámarksútsvar greiddu 20.800 
kr. meira í útsvar af hverri milljón sem þeir 
öfluðu en hinir sem bjuggu í sveitarfélagi 
sem lagði á lágmarksútsvar. Fyrir hjón með 
15 milljónir í tekjur þýðir þetta skatta-
lækkun upp á 312.000 kr.

Útsvarið er flatur skattur sem leggst á 
tekjuskattsstofninn. Ríkið tryggir sveitar-
félögunum útsvar af tekjum þeirra sem 
eru undir skattleysismörkum og greiða 
því sjálfir engan skatt af tekjum, hvorki 
tekjuskatt né útsvar. Þetta er gert í gegnum 
skattaafsláttinn sem er veittur af ríkinu. 

Skattaafsláttur gengur fyrst upp í tekju-
skatt en ef eitthvað er eftir af afslættinum 
þegar hann hefur verið nýttur upp í tekju-
skattinn getur skattgreiðandinn nýtt 
restina til að greiða útsvarið, sem hann 
gerir uns hann nær tekjuskattsmörkum 
og fullnýtir persónuafsláttinn upp í tekju-
skatt. Gjaldandinn greiðir því hvorki 
tekjuskatt né útsvar fyrr en tekjur hans 
ná skattleysismörkum sem eru talsvert 
lægri en tekjuskattsmörkin. Tekjuskattur 
og útsvar í staðgreiðslu árið 2016 voru 
samtals 37,13% sem þýðir að skattleysis-
mörkin voru 1.678.001 kr. í staðgreiðslu 
árið 2016. Skattleysismörk í staðgreiðslu 
voru 1.637.600 kr. árið 2015 og því hafa 
þau hækkað um 2,5% á milli ára. Skatt-
leysismörk héldu því vel í við verðlag sem 
hækkaði ekki nema um 1,9% frá desember 
2015 til sama tíma ári síðar. 

Alls voru 192,7 milljarðar lagðir á lands-
menn í útsvar sem var 17,2 milljörðum 
meira en í fyrra. Tekjur sveitarfélaganna 
af útsvari jukust því um 9,8% á milli ára 
sem er um 70,4% meiri aukning en árið 
2015. Árið 2011 greiddu landsmenn um 

148,4 milljarða í útsvar til sveitarfélaga 
og því hefur útsvarið aukist um 29,8% 
á síðustu fimm árum. Tekjur ríkisins af 
tekjuskatti og fjármagnstekjuskatti hafa 
hins vegar aukist um 42,6% á þessum 
tíma. Tekjur ríkisins af tekjuskatti leggjast 
á mun hærri tekjur sem þýðir að þær drag-
ast hratt saman þegar tekjur minnka en á 
móti vegur að skatthlutfallið er umtals-
vert hærra sem þýðir að þær aukast hraðar 
þegar tekjur hækka aftur. Útsvarið er lagt á 
tekjuskattsstofn, óháð skattleysismörkum, 
og því þýðir 44,3 milljarða hækkun á út-
svari 29,8% hækkun á sama tíma og 41,4 
milljarða hækkun á tekjuskatti þýðir 
37,4% hækkun. 

Margir telja ranglega að ríkið taki til 
sín bróðurpart þeirra skatta sem lagðir 
eru á í staðgreiðslu. Það rétta er að margir 
þeirra sem afla tekna greiða engan tekju-

skatt til ríkisins þrátt fyrir að þeir greiði til 
sveitarfélaganna. Árið 2016 voru 276.097 
einstaklingar með útsvarsskyldar tekjur. 
Þessir framteljendur greiddu ýmist út-
svar eða nýttu persónuafsláttinn upp 
í útsvarið, þ.e. voru undir tekjuskatts-
mörkum. Á sama tíma greiddu 199.636 
tekjuskatt og því var 76.461 einstaklingur 
með skattskyldar tekjur sem greiddi 
engan tekjuskatt til ríkis þrátt fyrir að 
sveitarfélögin fái fullt útsvar af tekjunum 
í gegnum persónuafsláttinn. Þar sem ríkið 
tryggir sveitarfélögunum fullt útsvar af 
tekjum þeirra sem eru undir skattleysis-
mörkum, og greiða engan tekjuskatt, þá 
voru tekjur ríkis af tekjuskatti í reynd 9,2 
milljörðum lægri en það sem var lagt á 
skattgreiðendur. Þessir 9,2 milljarðar 
runnu til að greiða útsvar þeirra sem voru 
undir tekjuskattsmörkum. 

72,3% þeirra sem voru með tekjur 
greiddu tekjuskatt sem er hærra hlutfall 
en hefur sést í langan tíma. Árið 2007 var 
lagður tekjuskattur á um 71,6% þeirra sem 
voru með tekjur. Þetta hlutfall var 68,4% 
árið 2016 en fór í 60,6% í álagningu 2011.

Fjármagnstekjur og 
peningalegar eignir

Vextir, arður og leiga eru sérlega áhuga-
verð í skattalegu tilliti þar sem hér er 
um eignatekjur að ræða. Í eina tíð voru 
eignir taldar uppspretta tekna og því voru 
eignirnar skattlagðar en ekki tekjurnar. 
Jarðir voru metnar eftir því hvað þær 
báru stóran bústofn, eða kúgildi, sem voru 
aftur metin til álna vaðmáls. Á hamfara-
tímum þegar tún voru undir ösku og jörð 
eyddist voru jarðirnar svo metnar niður. 
Skattlagning eigna hefur vafalaust ráðist 
af hagkvæmnissjónarmiðum þar sem 
ekki er víst að allir hafi ávallt haft ýkja 
góða yfirsýn yfir fjárhag heimilisins og 
því ekki haldið strangt bókhald yfir það 
sem kom í kassann. Þá byggðist efnahags-
lífið að miklu leyti á sjálfsþurftarbúskap 
og vöruskiptum þar sem verðmæti var 
ekki endilega reiknað til jafnvirðis mælt í 
gjaldeyri. Skattar voru því fyrst og fremst 
lagðir á landeigendur og eignamenn. 
Stjórnmálin snérust því fyrst og fremst 
um skattamál landeigenda og þeirra sem 
greiddu til ríkisins. Félagsþjónusta var 
á hendi bænda. Iðnbyltingin varð svo 
kveikjan að víðtækri þjóðfélagsbyltingu 
sem lagði aftur grunninn að breyttum 
áherslum í stjórnmálunum og skatta-
málum. Til varð stétt launamanna sem 
nú var hægt að skattleggja sérstaklega. 
Skattgreiðendum fjölgaði mikið á 8. og 9. 
áratugnum þegar konur skipuðu sér í hóp 
launamanna við hlið karla en þá var líka 
hægt að skattleggja þær og vinnu þeirra 
eins og vinnu karlmanna. 

Einstaklingar geta haft tekjur af 
eignum; vexti, arð, leigu og söluhagnað. 
Fjármagnstekjur eru afgjald fyrir afnot 
af eignum þess sem nýtur teknanna. 
Eignirnar, fasteignir og verðbréf eru 
fjárfesting, eða sparnaður, en landsfram-
leiðsla samanstendur einmitt af launum 
og launatengdum gjöldum einstaklinga 
og þeirra sem eru sjálfstætt starfandi, 
leigutekjum af fasteignum, vöxtum af 
verðbréfum og arði af hlutabréfum í 
eigu einstaklinga auk óúthlutaðs hagn-
aðar fyrirtækja og óbeinum sköttum sem 
eru lagðir á selda vöru og þar með tekjur 
fyrirtækja, eða með öðrum orðum tekjum 
einstaklinga og fyrirtækja, en tekjur ein-
staklinga eru taldar fram á skattframtali 
einstaklinga. Í reynd má hins vegar segja 
að þegar litið er framhjá sjálfseignarfyrir-
tækjum þá séu tekjur fyrirtækja tekjur 
hluthafa og þar með tekjur einstaklinga.    
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Framan af voru fjármagnstekjur 
einstaklinga fremur litlar en eftir að fjár-
magnstekjuskattur var tekinn upp árið 
1997 tóku þær að aukast mjög hratt sam-
fara vexti fjárfestingarstarfsemi í landinu. 
Árið 2007 var nær fjórðungur tekna ein-
staklinga fjármagnstekjur en eftir fall 
bankanna hrundu þessar tekjur. Á síðustu 
árum hafa þær þó aftur tekið að aukast 
þótt þær séu enn ekki nándar nærri jafn 
háar og þær voru þegar þær voru hæstar 
og ef til vill ekki ástæða til að ætla að þær 
verði svo háar í náinni framtíð.

Leigutekjur
Leigutekjur eru annars vegar endurgjald 
fyrir afnot af fasteign og hins vegar arður 
af fjárfestingu. Þeir sem eiga fasteignir 
vilja fá endurgjald eða vexti af þeim fjár-
munum sem þeir hafa lagt í fasteignina 
sem er hið minnsta jafnhátt ávöxtun 
fjárfestingar í öðrum eignum, s.s. inn-
stæðum, skuldabréfum og hlutabréfum, 
að teknu tilliti til áhættu, skatta og 
gjalda. Framteljendur sem hafa tekjur 
af útleigu fasteigna eða eignaréttinda, 
sem ekki falla undir atvinnurekstur, 
þurfa að telja fram leigu. Útleiga á hús-
næði sem nýtt er til atvinnurekstrar 
telst til atvinnurekstrar en útleiga á 
íbúðarhúsnæði sem er metið á minna 
en tæpar 30 milljónir hjá einstaklingi 
og tæpar 60 hjá hjónum telst ekki til 
atvinnurekstrar. Einstaklingar geta því 
ekki dregið kostnað vegna viðhalds eða 
rekstrar fasteignarinnar frá leigutekjum.

Einstaklingar voru með tæpa 11,2 
milljarða í leigutekjur árið 2016 sem var 
1,2 milljörðum meira en árið áður. Leiga 
af atvinnuhúsnæði var 851 milljón og 
hækkaði um 174 milljónir á milli ára, 
eða 25,7%. Alls töldu 935 einhleypingar 
og hjón fram leigu af atvinnuhúsnæði. 
Eignir og tekjur af eignum eru sameigin-
legar tekjur hjóna og því vísa tölur um 
fjölda þeirra sem telja fram eignir og 
tekjur af eignum til fjölda fjölskyldna, 
einhleypinga og hjóna og samskattaðs 
sambúðarfólks, en ekki til fjölda ein-
staklinga. Þá töldu 7.283 fjölskyldur 
fram rúma 10,3 milljarða í leigu af 
íbúðarhúsnæði. Þeim sem leigja hús-
næði til einstaklinga hefur fjölgað um 
149 á milli ára. Þrátt fyrir að þeim hafi 
fjölgað nokkuð á undanförnum árum 
sem telja fram leigutekjur vekur engu 
að síður athygli hversu margir sem ætla 
mætti að væru fluttir úr foreldrahúsum 
búa ekki í eigin húsnæði og hversu 
margir eiga íbúðir en telja ekki fram 
neina leigu. 

Vaxtatekjur
Vextir eru greiddir af innstæðum og því 
eru nær allir landsmenn með einhverjar 
vaxtatekjur. Innstæður á skattframtali eru 
allar innstæður í bönkum og sparisjóðum, 
innstæður í innlánsdeildum samvinnu-
félaga og á orlofsfjárreikningum og 
innstæður á gjaldeyrisreikningum sem eru 
færðar í íslenskum krónum á kaupgengi í 
árslok, sbr. gengisskráningu Seðlabanka 

Íslands. Þá eru hlutabréf á vörslu-
reikningum einnig færð sem innstæður.

Innstæður voru fyrst áritaðar á skatt-
framtal árið 2009. Þær sýndu þá stöðu 
í árslok 2008. Það var mjög hvimleitt 
að ekki skyldi hafa verið farið að árita 
bankainnstæður fyrr því fyrir vikið er 
erfiðara að meta áhrif hrunsins á efnahag 
landsmanna. Innstæður á skattfram-
tölum ríflega tvöfölduðust þegar farið 

Innstæður í bönkum voru áritaðar á skattframtal ársins 2009 og sýndu þær þá stöðuna í 
árslok árið 2008. Eftir að farið var að árita innstæður á skattframtöl ríflega tvöfölduðust 
þær. Í árslok árið 2007 áttu landsmenn 429 milljarða í innlendum og erlendum inn-
stæðum en ári síðar voru innstæður í eigu einstaklinga um 872 milljarðar. Fram til árs-
loka 2013 lækkuðu innstæður ár frá ári en þá voru þær komnar niður í 515 milljarða, 
358 milljörðum eða 41% lægri en þær höfðu verið fimm árum fyrr. Síðan hafa innstæður 
einstaklinga aftur tekið að hækka.

Vextir og verðbætur af innlánum jukust mikið eftir að innstæður voru fyrst áritaðar á 
skattframtöl en síðan hafa þær lækkað, eins og innstæðurnar. Vextir þróast eins og inn-
stæðurnar, vextir af innlánum, gengi og verðbólga. Þeir eru taldir til tekna þegar þeir 
eru greiddir út. Landsmenn höfðu 19 milljarða í vaxtatekjur af innlánum árið 2016, 2,8 
milljörðum meira en árið áður. Árið 2008 voru vaxtatekjur 102 milljarðar en að öllum 
líkindum hefur hrun krónunnar haft hér talsvert að segja.
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var að árita þær en að öllum líkindum 
hafa hátt í 100 þúsund fjölskyldur ekki 
talið fram bankainnstæður fram að þeim 
tíma. Landsmenn áttu 413,4 milljarða í 
innlendum innstæðum í árslok 2007. Ári 
síðar voru 837,4 milljarðar áritaðir á skatt-
framtöl. Innstæðurnar minnkuðu síðan 
frá ári til árs og í árslok árið 2013 voru 
þær komnar niður í 489,7 milljarða og 
höfðu þannig rýrnað um 347,7 milljarða 
eða 41,5% á fimm árum. Þær voru þá 76,4 
milljörðum eða 18,5% hærri en þær höfðu 
verið árið áður en þær voru fyrst áritaðar. 

Sem fyrr segir hafa innstæður vaxið frá 
árinu 2013 og stóðu þær í 556,1 milljarði 
í árslok árið 2016 og höfðu þá vaxið um 
36,5 milljarða, eða 7%, frá árinu áður. Á 
síðustu þremur árum hafa þær aftur tekið 
að vaxa samfara aukinni velmegun í land-
inu. Það er því ekki ólíklegt að nokkuð 
hafi gengið á sparnað landsmanna á 
meðan þeir mættu áfallinu sem landið 
varð fyrir þegar fjármálakerfið féll. 

Auk innstæðna í innlendum bönkum 
áttu 860 fjölskyldur sem voru á skatt-
grunnskrá hér á landi 8,1 milljarð á 

erlendum bankareikningum. Þessar 
innstæður eru færðar á skattframtal á 
kaupgengi í árslok. Þeir sem töldu fram 
erlendar innstæður voru 149 eða 21% 
fleiri en í fyrra. Það er reyndar merkilegt 
að þegar tekið er tillit til handreiknaðra 
þá stóðu þessar innstæður í 12,1 milljarði 
og höfðu þá hækkað um einn milljarð. 
Þetta sýnir hvernig erlendar tekjur og er-
lendar eignir eru að miklu leyti bundnar 
við handreiknaða. 

Vextir á innlánsreikningum eru taldir til 
tekna þegar þeir eru reiknaðir og greiddir. 
Vextir af verðtryggðum reikningum sem 
eru bundnir til þriggja ára eru hins vegar 
ekki taldir til tekna fyrr en þeir eru greiddir 
út. Landsmenn töldu fram 18,1 milljarð 
í vexti af innstæðum í bönkum sem var 
2,8 milljörðum meira en árið áður. Þá 
áttu börn rúman 17,1 milljarð á banka-
reikningum og fengu þau rúmar 600 
milljónir í vexti af þessum innstæðum. 
Þetta er svipað og í fyrra en þá áttu börn 
16,8 milljarða á reikningum og fengu 581 
milljón í vexti. Það er áhugavert að vextir 
af innstæðum jukust um 18,5% á sama 
tíma og innstæðurnar jukust um 7%.

Arður
Stór hluti eigna einstaklinga er bundinn í 
hlutabréfum. Hlutabréf eru staðfesting á 
eignarhlut einstaklinga í fyrirtækjunum 
í landinu. Þrátt fyrir að hlutafélög séu 
sérstakar lögpersónur, þau geti tekist á 
herðar skuldbindingar og að eigendur beri 
takmarkaða ábyrgð á skuldbindingum 
þeirra, eru engu að síður eigendur fyrir-
tækjanna sem njóta ágóðans af velgengni 
þeirra. Það má halda því fram að það sé 
ákveðið ósamræmi í því að hagnaði fyrir-
tækja og eigenda séu engin takmörk sett 
á sama tíma og tapið takmarkast við 
eignarhlutinn. Hvað sem því líður þá er 
hagnaður fyrirtækja eign eigenda fyrir-
tækjanna. Hlutabréf í fyrirtæki er því ekki 
aðeins eignarhlutur í hlutafé fyrirtækisins 
heldur einnig í eigin fé og framtíðar-
hagnaði. Reksturinn kann þannig að 
vera margfalt meira virði en eignirnar 
og því eru menn oft tilbúnir til að greiða 
margfalt verð fyrir hlut í gróðavænlegum 
rekstri. 

Nafnverð hlutabréfa í eigu einstakl-
inga var 55 milljarðar í árslok árið 2016 
en 50.583 fjölskyldur töldu fram hluta-
bréf. Hlutafé er talið fram á nafnverði og 
því gefur það mjög takmarkaða mynd 
af raunverulegu verðmæti þessara bréfa. 
Lágmarkshlutafé í einkahlutafélagi er 
500 þúsund en mörg einkahlutafélög 
eru eignarhaldsfélög sem eru stofnuð 

Verðbréf eru færð á nafnverði að viðbættum vöxtum og verðbótum í árslok. Verðbréf 
sem eru skráð í kauphöll eru hins vegar færð á markaðsverði. Verðbréfaeign einstaklinga 
jókst mikið á uppgangsárunum fyrir hrun en minnkaði mikið í hruninu. Landsmenn áttu 
580 milljarða í hlutabréfum árið 2007. Fram til ársins 2013 minnkaði þessi eign um 283 
milljarða eða 48,8% en síðan hefur hún aftur aukist ár frá ári, samtals um 40 milljarða 
eða 13,4%.

Vextir af verðbréfum eru taldir til tekna þegar þeir eru lausir til ráðstöfunar. Vaxtatekjur 
gefa því frekar vísbendingu um verslun með verðbréf en nafnvexti. Vaxtatekjur af verð-
bréfum hafa þróast eins og aðrar fjármagnstekjur. Þær jukust mikið á blómaskeiði al-
þjóðlegrar fjármálastarfsemi hér á landi en hrundu þegar bankarnir féllu með víðtækum 
afleiðingum. Vextir af verðbréfum héldu þó áfram að aukast árið 2008. Vextir af verð-
bréfum minnkuðu um 31 milljarð, eða 71,7% á milli áranna 2008 og 2009 en síðan hafa 
þeir verið í 11 til 14 milljörðum. Landsmenn voru með 11,5 milljarða í vexti af verðbréfum 
árið 2016 sem var tæpum 700 milljónum minna en árið áður.
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um eignarhald í fjölda fyrirtækja sem 
hvert um sig getur verið mun meira 
virði en nafnverð sem er talið fram af 
eigandanum. Nafnverð hlutabréfa í eigu 
einstaklinga segir því harla lítið um raun-
verulegt virði bréfanna, hvorki eigið fé eða 
rekstur fyrirtækjanna sem að baki nafn-
verðinu standa. Nafnverð hlutabréfa í eigu 
einstaklinga rýrnaði hins vegar um 531 
milljón á milli ára, eða um 1%.

Íslensk félög í eigu einstaklinga 
greiddu tæpan 42,1 milljarð í arð af eigin 
fé en ekki er leyfilegt að greiða út arð af 
hagnaði ársins 2016 fyrr en á árinu 2017. 
En merkilegustu tíðindi í álagningunni 
nú eru 24,3% aukning á arði félaga en 
það má segja að fyrirtæki hafi nær alveg 
hætt að greiða út arð eftir hrunið. Þau 
greiddu einstaklingum 26,5 milljarða 
árið 2004, 43,5 milljarða árið 2005, 65,1 
milljarð árið 2007, 64,4 milljarða árið 
2008 og 42,5 milljarða árið 2009. Árið 
2010 hrundu arðgreiðslur niður í 14,1 
milljarð en síðan hafa þær aukist aftur ár 
frá ári. Árið 2016 fengu 14.430 fjölskyldur 
greiddan arð sem er 673 fjölskyldum fleiri 
en árið áður. Þrátt fyrir að arðgreiðslur séu 
nú að nálgast það sem þær voru um það 
leyti sem verið var að telja niður í hrunið 
árið 2005 þá fá nú mun færri greiddan 
arð en þá. Árið 2005 fengu 36.830 fjöl-
skyldur greiddan arð, þeim fjölgaði fram 
til ársins 2006 en þá fengu 43.359 fjöl-
skyldur arð en síðan fækkaði þeim fram til 
ársins 2010 þegar aðeins 5.408 fjölskyldur 
töldu fram arð.  

Þá áttu landsmenn um 10,8 milljarða í 
erlendum hlutabréfum. Erlend hlutabréf 
eru talin fram á nafnverði en ef nafnverð 
er ekki þekkt eru bréfin talin fram á kaup-
verði í krónum þegar bréfin voru keypt. 
Gengishagnaður er því leystur út þegar 
bréfin eru seld. Hlutabréfaeign í erlendum 
félögum hefur þróast með sama hætti og 
hlutabréf í innlendum félögum. Hún jókst 
mjög hratt í aðdraganda hrunsins, fór úr 
8,5 milljörðum árið 2005 í 25,5 milljarða 
árið 2006 og 36,5 milljarða árið 2007 en 
dróst síðan saman og var komin niður í 
9,5 milljarða árið 2013. Síðan hefur hún 
aukist eftir því sem efnahagslífið hefur 
náð að lifna við.

Söluhagnaður
Hagnaður sem er ekki greiddur út í arð 
til eigenda er endurfjárfestur í fyrirtækinu 
eða í arðbærum verkefnum innan fyrir-
tækis þar sem hann leiðir til aukins 
vaxtar og verðmætasköpunar innan fyrir-
tækisins. Af þessum sökum greiða fyrirtæki 
í örum vexti yfirleitt ekki mikinn arð til 

eigenda. Þá safna mörg fyrirtæki í sjóð eða 
byggja upp eigið fé til að styrkja fjárhag 
og undirstöður rekstrarins. Þegar umsvif 
og eignir fyrirtækisins aukast, þau skapa 
arð og framtíðarhorfur verða bjartari, 
eykst virði fyrirtækisins. Eins og þegar 
hefur komið fram endurspeglar verðmæti 
hlutabréfa ekki aðeins bókfært verð eigna 

fyrirtækisins heldur einnig tekjurnar sem 
þessar eignir munu skapa í framtíðinni og 
því eru menn oft tilbúnir til að greiða ríf-
legt verð fyrir von um mikinn hagnað. 
Söluhagnaður er þannig oft innlausn á 
hagnaði sem hefur verið haldið eftir og 
endurfjárfestur í fyrirtækinu um árabil. 
Söluhagnaður er mismunur á kaupverði 
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Í árslok árið 2007 áttu landsmenn innlend og erlend hlutabréf sem metin voru á 165 
milljarða í skattskilum. Fimm árum síðar voru hlutabréfin metin á 64 milljarða og áttu 
þá enn eftir að falla um aðra fjóra milljarða. Hlutabréfaeign einstaklinga var því 104 
milljörðum minni árið 2013 en árið 2007 en hér er ekkert tillit tekið til markaðsvirðis 
bréfanna en reikna má með að mun meiri verðmæti hafi tapast á þessum tíma. Frá árinu 
2013 hefur hlutabréfaeign einstaklinga aukist um tæpa sex milljarða, eða 9,2%. Hluta-
bréf í eigu einstaklinga voru metin á 65,8 milljarða árið 2016 en þar af voru innlend 
hlutabréf 55 milljarðar og erlend hlutabréf metin á 10,8 milljarða. Landsmenn áttu 531 
milljón minna í hlutabréfum árið 2016 en árið áður en á móti jókst erlend hlutabréfaeign 
um 595 milljónir.

Árið 1992 greiddu fyrirtæki tæpa 3,5 milljarða í arð. Árið 2000 var arður af íslenskum 
fyrirtækjum orðinn 15,8 milljarðar. Hann var einnig 15,8 milljarðar árið 2002 en þá 
jókst hann með auknum hraða frá ári til árs fram til ársins 2007 en þá fengu einstakl-
ingar rúman 65,1 milljarð greiddan í arð frá íslenskum fyrirtækjum. Arður hafði meira en 
fjórfaldast á fimm árum. Tveimur árum síðar greiddu fyrirtæki ekki nema 14,1 milljarð í 
arð eða 78,3% minna en árið 2007. Arðgreiðslur voru 14 milljarðar árið 2011 en síðan 
hefur arður aukist mikið ár frá ári, um 20% árið 2012, 10,7% árið 2013, 57,4% árið 
2014, 15,7% árið 2015 og nú síðast um 24,3%. Íslensk fyrirtæki greiddu 42,1 milljarð í 
arð árið 2016, eða þrefalt meira en árið 2011.
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og söluverði. Leyfilegt er að draga tap af 
sölu hlutabréfa frá hagnaði á sama ári. 
Það hlýtur að teljast til marks um efna-
hagsbata að söluhagnaður hefur aukist en 
sem kunnugt er gengur efnahagsstarfsemi 
í þróuðu hagkerfi út á verkaskiptingu og 
viðskipti og söluhagnaður, hvernig sem 
hann er metinn, er í flestum tilfellum 
ástæða viðskiptanna. Menn láta vöru í 
skiptum fyrir eitthvað sem er meira virði 
en þannig hagnast menn af viðskiptunum. 

Landsmenn voru nú með tæpa 28,7 
milljarða í söluhagnað af hlutabréfum og 
tæpa 3,6 milljarða í annan söluhagnað. 
Söluhagnaður af hlutabréfum jókst um 
7,6 milljarða á milli ára eða 35,7% á 
sama tíma og annar söluhagnaður jókst 
um 1,1 milljarð, eða 43,2%. Svona mikil 
hækkun hlýtur að vekja athygli, en tíma-
bilið í aðdraganda hins umtalaða hruns 
einkenndist einmitt af gríðarlega mikilli 
og hraðri aukningu söluhagnaðar. 

Almennt er söluhagnaður annarra 
eigna en hlutabréfa skattskyldur án til-
lits til þess hversu lengi menn hafa átt 
eignina. Hagnaður af sölu lausamuna 
er hins vegar skattfrjáls svo framarlega 
sem ekki er um atvinnurekstur að ræða 
eða eignin keypt í þeim tilgangi að selja 
hana með hagnaði. Þá er hagnaður ein-
hleypings af sölu íbúðarhúsnæðis sem er 
minna en 600 m3 og hjóna sem er minna 
en 1.200 m3 skattfrjáls ef húsnæðið hefur 
verið í eigu aðilanna lengur en tvö ár. Ef 
íbúðarhúsnæðið er yfir þessum mörkum 

er söluhagnaður skattskyldur á sama hátt 
og söluhagnaður af sumarbústöðum, hest-
húsum, bátaskýlum, landi eða lóðum, 
náttúruauðæfum og réttindum tengdum 
þessum eignum. Kaupverð er þá yfir-
leitt dregið frá söluverði að frádregnum 
beinum sölukostnaði. Þá er einnig heimilt 
að telja til tekna helming söluverðs þegar 
frá heildarsöluverði hefur verið dreginn 
beinn sölukostnaður. 

Árið 2016 högnuðust 742 einhleyp-
ingar og hjón á sölu annarra eigna en 
hlutabréfa en það er 100 fleiri, eða 15,6%, 
fleiri en árið áður. Það er áhugavert að sjá 
hvernig fjöldi sem telur fram söluhagnað 
annarra eigna hefur þróast í gegnum 
tíðina. Það voru til að mynda ekki nema 
554 sem töldu fram söluhagnað af öðrum 
eignum árið 2002. Þeim fjölgaði fram til 
ársins 2008 en það ár töldu 1.375 fram 
annan söluhagnað. Fram til ársins 2012 
fækkaði þeim sem töldu þennan hagnað 
fram niður í 374, sem er fækkun um 
72,8% á fjórum árum. Árið 2011 var botni 
kreppunnar náð og markaðir gaddfreðnir. 
Síðan hefur verið þíða og nokkur gróska í 
efnahagslífinu og má segja að allt standi 
nú í miklum blóma. 

Skattskyldar tekjur einstaklinga voru 
1.382 milljarðar árið 2016 samanborið 
við 1.546 milljarða árið 2007 og vantar 
því ekki nema 163,8 milljarða, eða 
11,9%, upp á að tekjur landsmanna hafi 
verið jafn háar árið 2016 og árið 2007. Sá 
munur er þó á stöðunni nú að árið 2007 

var tæpur fjórðungur tekna landsmanna, 
eða 24,6%, fjármagnstekjur sem voru þá 
um 380 milljarðar en þar af voru 235,7 
milljarðar söluhagnaður sem var 62% fjár-
magnstekna og 15,2% skattskyldra tekna. 

Árið 2016 voru fjármagnstekjur ekki 
nema 117 milljarðar, 263,5 milljörðum 
minni en árið 2007, og því vantaði 226% 
upp á að þær væru jafn háar og árið 2007. 
Fjármagnstekjur voru þá aðeins um 8,5% 
skattskyldra tekna. Tekjuskatts- og útsvars-
stofn var hinsvegar 99,7 milljörðum, eða 
8,6%, hærri en árið 2007. Þá má heldur 
ekki gleyma því að í aðdraganda hruns-
ins jukust skuldir einstaklinga og lögaðila 
gríðarlega mikið og áhættan jókst, sem 
átti síðar eftir að koma mörgum í koll. 
Á síðustu árum hafa skuldir hins vegar 
minnkað á sama tíma og framleiðsla og 
tekjur hafa aukist. Fyrir vikið stendur 
efnahagur fyrirtækja og heimila traustari 
fótum.

Fjármagnstekjuskattur
Fjármagnstekjuskattur var tekinn upp 
árið 1997. Lengst af var hann flatur 10% 
skattur á allar fjármagnstekjur. Tekjur af 
skattinum jukust eins og fjármagnstekjur 
fram til ársins 2009. Í kjölfar hrunsins, eða 
á árunum 2009 til 2011, var skattinum 
breytt í áföngum, fyrst í 15% árið 2009 þá 
í 18% af tekjum ársins 2010 og loks í 20% 
árið 2011. Skattur á söluhagnað og arð var 
því hækkaður um 100% á þremur árum en 
á móti þessum hækkunum vó að frítekju-
mark var sett á vexti og 30% leigutekna 
voru undanþegnar skatti. Tekjumörk vaxta 
voru hækkuð um fjórðung í álagningu 
árið 2015 á tekjur 2014, úr 100 þús. kr. 
í 125 þús. hjá einhleypingum og tvö-
földum þessum mörkum hjá hjónum. Nú 
í álagningu 2017 var ekki nema helmingur 
leigutekna af íbúðarhúsnæði skattlagður 
og því er skattur á leigutekjur af íbúðar-
húsnæði ekki nema 10% en hann var 14% 
í álagningu í fyrra. Skattur af leigutekjum 
lækkaði því um 28,6% á milli ára. Þetta 
á þó ekki við um tímabundna útleigu 
íbúðarhúsnæðis, til dæmis til ferðamanna.

Nú voru lagðir 22,7 milljarðar á í skatt 
af fjármagnstekjum sem var um 4,1 millj-
arði, eða 21,7%, meira en lagt var á fyrir 
ári. Álagningin hefur hækkað töluvert 
á undan förnum árum. Fjármagnstekju-
skattur hækkaði um 8,9% árið 2012, 
18,3% árið 2013, 15,1% árið 2014 og 4,2% 
árið 2015. Álagningin hefur þannig aukist 
um 72,6% á fjórum árum þegar tekjur af 
fjármagnstekjuskatti voru 13,2 milljarðar. 

Framteljendur sem nýta ekki persónu-
afslátt til greiðslu tekjuskatts og útsvars 
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Söluhagnaður

Frá árinu 2002 til 2007 meira en fimmfaldaðist söluhagnaður en hann var þá 236 millj-
arðar eða um 14,4% heildartekna einstaklinga. Hann hafði þá ríflega 25-faldast frá 
árinu 1997. Söluhagnaður hrundi eftir að bankarnir féllu og markaður með verðbréf 
þornaði upp á einu bretti. Nú eru verðbréfaviðskipti aftur farin að glæðast. Árið 2010 
var söluhagnaður einstaklinga um 8,5 milljarðar sem var hálfum milljarði minna en árið 
1997. Hann var 32,4 milljarðar árið 2016 og hafði þá hækkað um 8,7 milljarða frá árinu 
áður, eða 36,5%.
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geta nýtt hluta persónuafsláttar til að 
greiða fjármagnstekjuskatt. Nú voru 311 
milljónir af persónuafslætti nýttar upp 
í fjármagnstekjuskatt og því voru tekjur 
ríkisins af fjármagnstekjuskatti lægri sem 
því munar, eða um 22,4 milljarðar. Per-
sónuafsláttur upp í fjármagnstekjuskatt 
er þannig óverulegur og hefur ekki mikil 
áhrif á álagninguna. 

Að sjálfsögðu ræðst skatturinn 
að mestu leyti af fjármagnstekjum 
landsmanna en nú var lagður fjármagns-
tekjuskattur á 42.964 einstaklinga, eða 
3.773 fleiri en fyrir ári. Það er athyglis-
vert að fjármagnstekjuskattur var lagður 
á 98.738 fjölskyldur árið 2008 og 184.626 
árið 2009. Ástæðan fyrir þessari miklu 
fjölgun á þessum árum var sú að inn-
stæður og vextir af innstæðum voru 
áritaðar á skattframtöl einstaklinga árið 
2009. Þá er einnig athyglisvert að fjár-
magnstekjuskattur var lagður á 135.931 
færri árið 2011 en árið áður. Þarna komu 
tekjumörkin til sögunar. Á hverju ári 
hafa til þess að gera fáir miklar tekjur af 
eignum eða sölu eigna. Langflestir þeirra 
sem greiddu fjármagnstekjuskatt af 
vöxtum, þegar innstæður voru áritaðar af 
ríkisskattstjóra, voru með tekjur undir frí-
tekjumörkum og sluppu því við skattinn 
þegar mörkin voru sett. 

Það er athyglisvert að frá árinu 2007 
hafa fjármagnstekjur rýrnað um 69,2%, 
farið úr 380,5 milljörðum í 117 milljarða, 
en á sama tíma hafa skatttekjur af fjár-
magnstekjum aðeins rýrnað um 43,1%. 
Fjármagnstekjur voru 19,9 milljörðum, 
eða 20,5%, hærri árið 2015 en árið 2014. 
Skattur af tekjunum jókst hins vegar um 
4,1 milljarð eða 22,5%. Hækkun fjár-
magnstekna var að miklu leyti vegna arðs 
en þá kann einnig að vera að fjármagns-
tekjur handreiknaðra hafi aukist talsvert 
þar sem fjármagnstekjur handreiknaðra 
koma ekki fram í útreikningi á stofnum 
þó að það sé lagður fjármagnstekjuskattur 
á þá. 

Eignir og skuldir  
í árslok

Yfirleitt er sterkt samband á milli tekna, 
eigna og skulda einstaklinga. Eignir eru 
greiddar með tekjum, ýmist með sparnaði 
eða með láni sem tekið er fyrir kaupunum 
og aftur greitt með tekjum framtíðarinnar. 
Eignir skapa tekjur og veðhæfi og lán, sem 
eru skuldir, eru yfirleitt tekin til kaupa á 
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Frá árinu 1992 hefur raunvirði eigna einstaklinga aukist um 156,7% en skuldirnar hafa 
rétt tæplega þrefaldast, eða aukist um 299%. Frá árinu 2000 hafa eignir hins vegar 
aukist um 84,8% á meðan skuldirnar hafa ekki aukist um nema 71,4%. Upp úr alda-
mótum jukust eignir og skuldir einstaklinga mjög hratt, skuldirnar þó sýnu hraðar en 
eignirnar. Frá árinu 2002 til 2007 jukust eignir um 79,5% og skuldir um 82,6%. Eignir 
voru talsvert meiri en skuldir og því jókst eigið fé einstaklinga á þessum fimm árum um 
77,4%. Í hruninu héldu skuldirnar hins vegar áfram að aukast á meðan matsvirði eigna 
féll. Árið 2010 höfðu eignir rýrnað um 21,2% á sama tíma og skuldirnar höfðu hækkað 
um 7,1%. Eigið fé einstaklinga hafði því rýrnað um 39,9% á þremur árum. Síðan hafa 
eignir aftur hækkað um 19,7% á sama tíma og skuldir hafa minnkað um 21%. Eigið fé 
einstaklinga hefur aukist um 68% frá árinu 2010. Í árslok árið 2016 áttu einstaklingar 
eignir sem metnar voru á 4.969 milljarða en á móti eignunum stóðu skuldir upp á 1.775 
milljarða. Eigið fé einstaklinga var 3.194 milljarðar og hefur það því vaxið um 1.194 
milljarða frá árinu 2010.

Í árslok 2016 voru fasteignir í eigu einstaklinga metnar á 3.597 milljarða sem var um 
72,4% heildareigna einstaklinga. Verðmæti fasteigna var þá 2,8 sinnum meira en tekju-
skattsstofn. Fasteignamat fór að hækka undir lok 10. áratugarins en árið 1997 áttu 
landsmenn fasteignir sem metnar voru á 1.401 milljarð, sem var þá 65,6% eigna ein-
staklinga og um 2,1 sinnum tekjuskattsstofn. Fasteignir hækkuðu í verði fram til ársins 
2007 en þá voru fasteignir landsmanna metnar á 3.703 milljarða sem var þá 70,3% 
heildareigna og 3,2 sinnum hærra en tekjuskattsstofn. Eigið fé í íbúðarhúsnæði var þá 
2.394 milljarðar og hafði aukist um 175,8% á tíu árum. Fram til ársins 2010 lækkaði 
matsverð fasteigna í eigu einstaklinga um 1.012 milljarða á sama tíma og skuldir vegna 
íbúðarkaupa hækkuðu um 69 milljarða. Þá voru fasteignir um 64,9% eigna einstaklinga 
en þó 2,8 sinnum hærri en tekjuskattsstofninn. Frá árinu 2010 hefur matsverð fasteigna  
hækkað um 33,6%, tekjuskatts- og útsvarsstofn hefur hækkað um 30%, skuldir vegna 
íbúðarkaupa hafa aftur á móti minnkað um 13,2% og eigið fé í íbúðarhúsnæði hefur 
aukist um 1.088 milljarða, eða 82,8%. Það tekur landsmenn enn um 2,8 ár að greiða 
fyrir matsverð fasteigna sem vega nú um 72,4% eigna einstaklinga. Eigið fé landsmanna 
í íbúðarhúsnæði var 2.400 milljarðar í árslok árið 2016, sjö milljörðum hærra en árið 
2007, en það hefur aldrei verið hærra en þá.
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eignum. Tekjur eru yfirleitt skilyrði fyrir 
því að menn geti yfir höfuð fengið lán 
fyrir eignum. 

Þótt það sé frekar einfalt að telja fram 
tekjur, eignir og skuldir á skattframtalinu 
þá er engu að síður um skilgreiningar atriði 
að ræða hvað teljast eignir og tekjur. Það 
er vel þekkt að þegar hlutir eru mældir 
þá öðlast mælingin ákveðið gildi sem fer 
aftur að hafa áhrif á það sem er gert. Það 
þykir þannig betra að hafa háar tekjur en 
lágar, eiga miklar eignir en litlar og að 
skulda sem minnst, mælt í krónum. Raun-
veruleikinn er ekki alltaf jafn klipptur og 
skorinn og því þarf að skilgreina eignir og 
tekjur í skattalögum. Ekki er allt það sem 
menn njóta í lífinu talið til tekna og eignir 
eru ekki allar taldar fram. Upplýsingar á 
skattframtölum segja því ekki nema litla 
sögu um efnahagslega stöðu hvers og eins.  

Framtíðartekjur eru núvirtar og taldar 
til eigna við mat á markaðsvirði verðbréfa 
en menntun og reynsla eru hins vegar ekki 
metin mönnum til eigna á skattframtali 
jafnvel þótt slíkir þættir kunni að leiða til 
hærri tekna í framtíðinni. Þá er kostnaður 
við að afla menntunar hvorki gjaldfærður 
né eignfærður sem rannsóknar- og þró-
unarkostnaður í heimilisbókhaldi eða á 
skattframtali. Námskeið fyrir starfsmenn 
fyrirtækja eru hins vegar frádráttarbær 
starfsmannakostnaður. Einstaklingar geta 
þannig ekki gjaldfært kostnað sem gengur 
til að afla tekna og halda þeim við líkt og 
fyrirtæki. Pípulagningarmenn og múrarar 
þurfa auðvitað að læra sitt fag til að geta 
starfað sem slíkir. Mörk einstaklingsrekst-
urs og fyrirtækja reksturs geta þó stundum 
verið óljós. 

Fasteignir
Fasteignir eru ekki aðeins fasteignir 
heldur eru þær annars vegar heimili 
fjölskyldnanna í landinu, og sem slíkar 
mörgum mikils virði, og hins vegar fjár-
festing sem er ætlað að skapa tekjur sem 
verða til þegar leiga er greidd og fasteignin 
hækkar í verði. Margir eiga því umtalsvert 
fé bundið í íbúðar- eða atvinnuhúsnæði 
sem er ætlað að skapa tekjur og ávöxtun 
þess sparnaðar sem er bundinn í 
fasteigninni. Einstaklingar sem búa í eigin 
húsnæði greiða hins vegar ekki sjálfum 
sér leigu né húsnæðishlunnindi þótt að 
þess sé krafist að afnot af fasteignum séu 
reiknuð þeim sem þeirra njóta til tekna. 
Í gegnum tíðina hafa flestir sem stofnað 
hafa heimili eða fjölskyldu hér á landi 
keypt sitt eigið íbúðarhúsnæði. 

Fasteignir í eigu einstaklinga eru 
áritaðar á skattframtal einstaklinga. Fast-

eignir eru skráðar á fasteignamati sem á 
að gefa raunsanna mynd af raunverulegu 
markaðsverði fasteignarinnar sem um 
ræðir. Upplýsingarnar byggja á fasteigna-
mati sem er ákveðið af fasteignaskrársviði 
innan Þjóðskrár Íslands og fengið þaðan 
í árslok ár hvert. Hér er um að ræða 
húsnæði, hús og íbúðir, lóðir, jarðir og 
jarðarparta, útihús og sumarbústaði í eigu 
einstaklinga. Fasteignir sem hafa verið 
færðar inn í eignarhaldsfélög eru hins 
vegar ekki taldar fram á skattframtali ein-
staklinga. Hlutabréf í eignarhaldsfélaginu 
eru hins vegar talin fram á nafnverði sem 
þarf ekki að vera meira en 500 þús. kr. 

Fasteignir í eigu einstaklinga voru 
metnar á 3.597 milljarða í árslok 2016. 
Fasteignamat hækkaði um tæpa 257,7 
milljarða, eða 7,7% að raungildi á milli 
ára. Í aðdraganda hrunsins myndaðist hér 
fasteignabóla sem sprakk í hruninu. Fast-
eignaverð hækkaði um 1.675 milljarða 
frá árinu 2002 til ársloka 2007. Þetta var 
hækkun um 82,6% á fimm árum. Lánsfé 
var auðsótt á lægri vöxtum en þekkst 
höfðu og fólk sem þurfti þak yfir höfuðið 
streymdi til landsins í góðærinu. Verð 
á fasteignum hafði hækkað um árabil 
sem var ekki til þess að draga kjarkinn úr 
fjárfestum. 

Í þessu sambandi er áhugavert að leiða 
hugann að því að árið 1994 stóð launavísi-
tala í 132,1 stigi en vísitala fasteignaverðs 
á höfuðborgarsvæðinu í 102 stigum. 
Neysluverðsvísitala stóð þá í 169,7 stigum. 
Fram til ársins 1998 hækkaði launavísi-
tala um 27,7% en vísitala fasteignaverðs 
um tæp 1,3%. Fasteignaverð lækkaði því 
um 21% miðað við laun á þessum tíma. 
Árið 2006 var launavísitala komin í 285,4 
en vísitala fasteignaverðs stóð þá í 304,2. 
Þrátt fyrir að kaupmáttur launa, miðað við 
verðbólgu, hefði aukist um 31,1% frá ár-
inu 1994 þá hafði hann rýrnað miðað við 
fasteignaverð um 27,6% á þessum árum 
og því ekki nema von að skuldir vegna 
íbúðarkaupa skyldu aukast. 

Matsverð fasteigna lækkaði síðan aftur 
um rúma 1.000 milljarða fram til ársins 
2010, sem var lækkun um 27,3%. Síðan 
hefur fasteignaverð hækkað aftur um 905 
milljarða, eða 33,6%. Enn vantar 106 
milljarða upp á að matsverð fasteigna nái 
þeim hæðum sem það var í árið 2007, en 
það eru ekki nema 3%. 

Nú fjölgaði aftur fjölskyldum sem telja 
fram íbúðarhúsnæði á skattframtali. Þær 
voru nú 1.465 fleiri en fyrir ári. Þetta er 
fjölgun um 1,5% á milli ára, sem er meiri 
fjölgun en á síðustu þremur árum. Á síð-
ustu þremur árum hefur þeim sem telja 

fram fasteignir fjölgað ár frá ári en þeir 
voru 94.179 árið 2014 og hafði þá fækkað 
um rétt rúm 3.000 frá árinu 2009.

Bifreiðir
Ólíkt húsmunum og heimilistækjum eru 
bifreiðir taldar til eigna á skattskýrslunni. 
Það er ekki gott að segja til um hvort að 
kaup á bifreið teljist til fjárfestingar eða 
neyslu en rekstur bifreiðar vegur alla 
vega þungt í heimilisbókhaldi flestra 
fjölskyldna. Þegar húsnæðiskostnaður 
eykst, fólki fjölgar og staðsetning vegur 
þyngra í verði fasteigna, flyst fjölskyldu-
fólk gjarnan út í úthverfin og þá er allt að 
því nauðsyn að hafa farartæki til umráða. 

Vélar og tæki slitna og eyðast þegar þau 
eru notuð. Þessar eignir verða því verð-
minni eftir því sem þær eru notaðar meira 
og að lokum þarf að endurnýja þær sem 
kallar á fjárútlát. Gert er ráð fyrir þessum 
kostnaði í afskriftum eigna og er honum oft 
deilt niður á einhverjar einingar, tíma, ekna 
kílómetra eða framleiðslueiningu sem þykir 
gefa góða mynd af því hversu mikið tækið 
hefur verið notað og hversu mikið er eftir af 
tækinu. Bifreiðir eru almennt færðar á skatt-
framtal á kaupverði og síðan afskrifaðar um 
10% á hverju ári. Afskriftirnar miðast við 
verðmæti árið áður. Ólíkt íbúðarhúsnæði 
sem hækkar yfirleitt í verði frá ári til árs falla 
bifreiðirnar því í verðmæti ár frá ári og eftir 
því sem bíllinn er dýrari eru afskriftirnar 
meiri. Notaðir bílar eru oftast seldir með 
miklum afföllum. 

Á árunum fyrir hrun var auðvelt að 
fá lán fyrir bifreiðum og ökutækjum 
og margir notuðu því tækifærið til að 
endurnýja fjölskyldubílinn. Árið 2002 
voru bifreiðir í eigu einstaklinga metnar 
á 201,4 milljarða en fimm árum síðar 
voru þær metnar á 287,9 milljarða. Hrein 
fjárfesting í bifreiðum á þessum tíma var 
því 86,5 milljarðar sem var aukning um 
43% á fimm árum. Sex árum síðar voru 
bifreiðir og ökutæki í eigu einstaklinga 
metin á 196,4 milljarða. Eign í bifreiðum 
hafði því rýrnað um 91,5 milljarða eða 
31,8%.

Á síðustu árum hafa landsmenn endur-
nýjað bifreiðaflotann. Gengið hefur 
styrkst, kaupmáttur aukist og bifreiðir aftur 
orðnar á viðráðanlegu verði. Bifreiðaeign 
landsmanna jókst í fyrsta skipti frá hruni 
árið 2014 um tæpa 5,7 milljarða sem var 
2,9% aukning og um 12,1 milljarð, eða 
um 6%, árið 2015. Árið 2016 jókst hrein 
eign einstaklinga í bifreiðum svo um 23,5 
milljarða, eða 11%. Í árslok árið 2016 var 
bifreiðafloti landsmanna metinn á 237,6 
milljarða. Enn vantar þó rúma 50 millj-
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arða, eða 21,2%, upp á að bifreiðafloti 
landsmanna verði jafn verðmætur og árið 
2007. Nú töldu 113.226 fjölskyldur fram 
bifreiðaeign á skattframtali en það er 2.920 
fjölskyldum fleiri en árið 2016.

Aðrar eignir
Mönnum ber að telja fram til skatts aðrar 
eignir en fasteignir og bifreiðir, s.s. hjól-
hýsi, tjaldvagna, báta, vélsleða, vélhjól og 
annað slíkt. Sama á við hesta og annað 
búfé sem ekki er nýtt í rekstri. Landsmenn 
áttu 26 milljarða í öðrum eignum í árslok 
2016 sem var 6,4 milljörðum, eða 19,7%, 
minna en fyrir ári. Það vekur nokkra 
athygli að aðrar eignir hafa minnkað 
nokkuð frá því sem var á árunum í 
kringum hrunið. Þá vekur athygli að 
aðrar eignir jukust mikið árið 2015 frá 
árunum 2013 og 2014 en nú hafa þær 
aftur minnkað. 

Þróun annarra eigna hefur verið á 
sömu lund og þróun fasteigna. Þær juk-
ust mikið í aðdraganda hrunsins en féllu 
síðan í verði eftir hrunið. Nú töldu 22.519 
fjölskyldur fram aðrar eignir, eða 302 fleiri 
en fyrir ári. Þetta er fjölgun um 1,4% á 
milli ára.

Skuldir og vaxtagjöld vegna 
íbúðarhúsnæðis
Það eru ekki margir sem hafa fjárhags-
lega burði til að greiða íbúðarhúsnæði 
út í hönd. Þeir sem njóta lánstrausts, eru 
í launaðri vinnu, hafa til þess að gera 
tryggar tekjur eða eiga sparifé, geta fengið 
fasteignalán, keypt fasteign og stofnað 
heimili. Fasteignin er þá keypt fyrir lánsfé, 
eða framtíðartekjur þess sem kaupir, en 
fyrir vikið eru lánardrottni greiddir vextir. 

Á móti fasteignum sem metnar voru á 
tæpa 3.596,8 milljarða stóðu eftirstöðvar 
skulda vegna kaupa á íbúðarhúsnæði 
upp á 1.196,4 milljarða. Skuldir vegna 
íbúðarhúsnæðis jukust nú í fyrsta skipti 
frá hruni, um 28,9 milljarða, eða 2,5%. 

Eitt af því sem var mjög áberandi í að-
draganda hrunsins var mikil hækkun á 
fasteignaverði sem hækkaði hratt þegar 
fjármálastofnanir í landinu fóru að bjóða 
landsmönnum ódýrari lán til kaupa á 
fasteignum en áður höfðu þekkst. Þá voru 
einnig gerðar minni kröfur til lántakenda 
um veð. Tekjur og kaupmáttur jukust 
á þessum tíma. Frá árinu 2002 til 2007 
hækkaði verðmæti fasteigna um 1.675,1 
milljarð, eða 82,6%. Þó að skuldir ykjust 
var það þó ekki um nema 522,6 milljarða, 
eða 66,4%, á þessum tíma en eigið fé 
landsmanna í íbúðarhúsnæði jókst um 
1.152,5 milljarða, eða 92,8%. 

Eftir hrun héldu skuldir vegna fasteigna 
áfram að aukast og náðu þær hámarki 
árið 2009 þegar þær voru orðnar 1.411,6 
milljarðar og höfðu þá aukist um 7,8% 
frá árinu 2007, en á sama tíma höfðu 
fasteignirnar fallið í verði um 17,5%. 
Skuldirnar höfðu aukist um 102,3 
milljarða á sama tíma og fasteignamatið 
hafði lækkað um 646,8 milljarða. Eigið 

fé landsmanna í íbúðarhúsnæði hafði 
minnkað um 749,1 milljarð, eða 31,3%. 
Fram til ársins 2012 héldu eignir áfram 
að rýrna en á móti vó að skuldirnar 
minnkuðu einnig. Fasteignamat lækkaði 
um 132,3 milljarða, eða 4,3%, fram til 
ársins 2012 en skuldirnar lækkuðu um 
146,2%, eða 10,4 milljarða Eigið fé jókst 
því um 13,9 milljarða, eða 0,8%. Frá 

Á árabilinu 1997 til 2002 voru um 36,3% eigna einstaklinga í skuld. Hlutfallið hækkaði 
lítið eitt þegar fasteignaverð tók að hækka undir lok 10. áratugarins. Um miðjan 1. ára-
tuginn jukust skuldir einstaklinga hratt en eignir hækkuðu til móts við skuldir og hlutfall 
skulda af eignum hélst því nokkuð stöðugt. Árið 2008 snarlækkaði matsverð eigna en 
skuldirnar héldu hins vegar áfram að hækka og skuldir einstaklinga voru orðnar um 
54,2% af eignum árið 2010. Síðan hafa eignirnar hækkað í verði á meðan skuldirnar 
hafa minnkað og í árslok árið 2016 var hlutfall eigna og skulda orðið aðeins lægra en 
það var að jafnaði á árunum 1992 til 2002, eða 35,7%.

Á árabilinu 1992 til 2002 voru skuldir landsmanna að jafnaði 4,6% hærri en heildar-
tekjur á hverju ári. Í kringum 2002 varð breyting á. Þrátt fyrir að tekjur ykjust hratt á 
þessum uppgangsárum, sérstaklega fjármagnstekjur, jukust skuldirnar engu að síður 
hraðar og árið 2007 voru skuldir einstaklinga orðnar 28,7% hærri en árstekjur. Fram 
til ársins 2010 minnkuðu tekjur landsmanna á meðan skuldirnar héldu verðgildi sínu, 
hvort sem miðað var við erlendan gjaldmiðil eða verðlag. Skuldir voru þá 98,8% hærri 
en tekjur landsmanna. Síðan hafa skuldirnar lækkað og tekjur aukist en í árslok 2016 
voru skuldir einstaklinga um 20,2% hærri en heildartekjur á árinu, eða aðeins hærri en 
árið 2004.
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árinu 2007 til ársins 2010 rýrnaði eigið fé 
í íbúðarhúsnæði um 1.081 milljarð, eða 
45,2%, en þá var það 1.312,9 milljarðar, 
62,3 milljörðum lægra en það hafði verið 
árið 2003 en 71,5 milljörðum hærra en 

það hafði verið árið 2002, um það leyti 
sem blásið var til sóknar í húsnæðis-
málum. Frá árinu 2010 hefur eigið fé í 
fasteignum aukist ár frá ári. Það jókst um 
15,5% árið 2011, 9,3% árið 2012, 3,1% 

árið 2013, 12,3% árið 2014, 13,1% árið 
2015 og 10,5% árið 2016. 

Frá því að botninum var náð árið 
2010 til ársloka 2016 hefur eigið fé í 
íbúðarhúsnæði aukist um tæpa 1.087,6 
milljarða, eða 82,8%. Á þessum tíma 
hefur matsverð fasteigna aukist um 
905,3 milljarða, eða 33,6%, en skuldir 
vegna íbúðarkaupa hafa minnkað um 
182,3 milljarða eða 13,2%.

Í árslok töldu 97.009 fjölskyldur fram 
fasteignir á skattframtali en það er 1.465, 
eða 1,5%, fleiri fjölskyldur en fyrir ári. Í 
hruninu fækkaði fjölskyldum töluvert, 
sem töldu fram fasteignir, úr 97.188 í 
desember 2008 í 94.179 á sama tíma árið 
2013. Þarna fækkaði um 3.009 á fimm 
árum. Frá árslokum 2013 hefur þeim 
fjölgað sem eiga fasteign á skattframtali 
en þó vantar enn 179 upp á að þeir verði 
jafn margir og þeir voru á framtali 2014. 

Á framtali 2017 skulduðu 70.018 fjöl-
skyldur lán vegna íbúðarkaupa og því 
má ætla að um 26.991 fjölskylda, eða 
27,8% þeirra sem töldu fram íbúðarhús-
næði, hafi átt skuldlaust íbúðarhúsnæði. 
Þetta hlutfall hefur heldur þokast upp 
á við á síðustu árum. Árið 2003 töldu 
23,7% þeirra sem áttu fasteignir ekki 
fram neinar fasteignaskuldir þannig 
að hlutfall þeirra sem eiga skuldlaust 
íbúðarhúsnæði hefur hækkað um 17,5% 
frá þeim tíma. Það var 27% árið 2014 og 
27,5% árið 2015. 

Það er mikilvægt að hafa í huga að 
jafnvel þótt menn telji fram fasteignir 
á skattframtali þá er ekki alltaf um heila 
fasteign að ræða. Margir eiga hluta úr 
íbúð, jarðarpart eða annað þessháttar á 
móti öðrum. Hins vegar eru lán vegna 
fasteignakaupa ávallt vegna kaupa á 
íbúðarhúsnæði til eigin nota. Það er þó 
ekki óþekkt að menn skuldi fasteignalán 
en eigi enga fasteign.

Vaxtabætur eru reiknaðar af vöxtum 
af lánum sem hafa verið tekin vegna 
kaupa á íbúðarhúsnæði. Hér er um að 
ræða heildargreiðslu og kostnað af lánum 
vegna íbúðarkaupa að frádregnu því sem 
fór til að lækka höfuðstólinn. Vextir, 
verðbætur, afföll vegna sölu á skulda-
bréfum, lántökukostnaður, stimpilgjöld, 
þóknanir og þinglýsingarkostnaður sem 
og uppgreiðslugjald teljast til vaxtakostn-
aðar og mynda stofn til vaxtabóta. Árið 
2016 greiddu landsmenn 68,7 milljarða í 
vexti af íbúðarlánum sem var tæpum 4,2 
milljörðum meira en þeir greiddu í vexti 
árið 2015. Vaxtagreiðslur hafa aukist um 
6,4% á sama tíma og skuldirnar jukust um 
2,5%, sem er athyglisvert. 
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Á árunum 1992 til 2002 greiddu landsmenn að jafnaði um 4,7% tekna í afborganir af 
fasteignalánum. Hér er miðað við allar aðrar tekjur en fjármagnstekjur. Upp úr alda-
mótum, með hækkandi fasteignaverði og auknum skuldum, jukust þessar vaxtagreiðslur 
en árið 2004 greiddu landsmenn um 6% af tekjum í vexti af fasteignalánum. Eftir að 
bankarnir fóru að bjóða hagstæð lán til íbúðarkaupa lækkaði þetta hlutfall nokkuð en 
það hækkaði síðan aftur eftir því sem skuldir jukust. Á árunum 2009 og 2010 fóru um 
6,6% og 6,5% af launum, hlunnindum lífeyri og tryggingabótum í vexti af fasteigna-
lánum sem var 38,9% hærra hlutfall en meðaltal áranna 1992 til 2002. Síðan hefur þetta 
hlutfall lækkað nokkuð en það var 5,1% árið 2016.
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Vextir af íbúðarlánum sem hlutfall af launum 
og hlunnindum

Vextir/laun Meðaltal áranna 1992 til 2002

Aðrar eignir einstaklinga jukust nokkuð undir lok 10. áratugarins. Fjármunalegar eignir, 
verðbréf og innstæður, sem og bifreiðir jukust ár frá ári. Framan af voru um 37,5% ann-
arra eigna í skuld en upp úr aldamótum fór þetta hlutfall hækkandi þegar algengara varð 
að menn tækju lán fyrir fjárfestingu og neyslu. Hrein eign í öðrum eignum jókst ekki til 
jafns við skulda- og eignaaukninguna. Árið 2006 var ríflega helmingur eða 53,1% ann-
arra eigna í skuld en þá höfðu aðrar skuldir aukist um 85,2% frá árinu 2002 en á sama 
tíma höfðu aðrar eignir aukist um 39,7% og eigið fé ekki nema um 9,3%. Það er athyglis-
vert að aðrar eignir jukust mikið frá árslokum 2006 til ársloka 2008 en á þessum tíma, 
jukust eignir um 27,1%, skuldirnar um 22,5% og eigið fé í öðrum eignum um 32,4%. 
Aðrar skuldir jukust síðan um 5,5% fram til ársins 2010, eignirnar um 9,4% en á þessum 
tíma minnkaði eigið fé í öðrum eignum um 25,1% en þá voru 59,7% eignanna í skuld. 
Síðan hafa eignirnar minnkað aftur um 5,9%, skuldirnar um 33,5% og eigið fé í öðrum 
eignum hefur aukist um 34,9%. Árið 2016 voru um 42,2% annarra eigna í skuld.
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Aðrar skuldir og vaxtagjöld
Aðrar skuldir eru skuldir vegna lána sem 
hafa verið tekin til að kaupa eitthvað 
annað en fasteignir. Hér er því helst um að 
ræða lán sem hafa verið tekin til að greiða 
fyrir lífsstíl líkt og neyslu eða til að kaupa 
ýmsa lausamuni: húsbúnað, bifreiðir, 
báta, vélsleða, mótorhjól og þess háttar 
sem og skyndilán, yfirdrátt og krítarkorta-
skuldir að ógleymdum lánum sem hafa 
verið tekin til að kaupa verðbréf en slík 
lán vógu þungt í heimilisbókhaldi margra 
heimila fyrir hrun. Þá hafa einhverjir vafa-
laust tekið lán til að mæta ófyrirséðum 
áföllum í lífinu, atvinnumissi, tannvið-
gerðum eða málaferlum o.s.frv. Skuldir við 
Lánasjóð íslenskra námsmanna eru einnig 
taldar til annarra skulda. Eins og gefur 
að skilja er undir hælinn lagt hvort að 
lánunum var varið til kaupa á eignum sem 
taldar eru fram á skattframtali eða í neyslu 
sem kemur hvergi fram. Þá er matsverð 
eignanna sem standa að baki skuldunum 
oftar en ekki allt annað en lánin sem voru 
tekin til að kaupa eignirnar. Það er einnig 
vert að hafa í huga að margir hafa sjálf-
sagt tekið húsnæðislán eða sleppt því að 
greiða niður húsnæðislán í staðinn fyrir 
að taka ný lán fyrir kaupum á einhverju 
því sem hugurinn girnist. Það er því ekki 
hægt að segja að það séu skörp skil á milli 
húsnæðisskulda og annarra skulda. 

Aðrar skuldir einstaklinga voru tæpir 
578,7 milljarðar í árslok 2016. Þær höfðu 
þá lækkað um sex milljarða frá árslokum 
2015, eða um 1%. Frá árinu 2009 hafa 
aðrar skuldir landsmanna minnkað um 
331 milljarð, eða 36,4%. 

Það er reyndar mjög áhugavert að 
skoða þróun annarra skulda á síðasta 
áratug. Í aðdraganda hrunsins á árunum 
2002 til 2007 jukust aðrar skuldir mjög 
hratt. Þær voru 363,2 milljarðar árið 2002 
en fimm árum síðar voru þær orðnar 790,7 
milljarðar og höfðu þá ríflega tvöfaldast 
á tímabilinu. Í árslok árið 2009 voru 
aðrar skuldir orðnar 909,7 milljarðar en 
síðan hafa þær minnkað ár frá ári. Aðrar 
skuldir lækkuðu um 226,6 milljarða, eða 
um 24,9%, á árunum 2009 til 2012 en á 
sama tíma lækkuðu skuldir vegna íbúðar-
húsnæðis, sem höfðu þó verið 60,8% 
skulda einstaklinga árið 2009, um 146,2 
milljarða, eða 10,4%. Um 60,7% skulda-
lækkunarinnar á þessum tíma voru því 
vegna lána sem höfðu verið tekin fyrir ein-
hverju öðru en íbúðarhúsnæði. Frá árinu 
2012 hafa aðrar skuldir lækkað um 104,4 
milljarða, eða 15,3%, en á sama tíma 
hafa skuldir vegna íbúðarkaupa lækkað 
um 69,1 milljarð, eða 5,5%. Frá árinu 

2009 hafa aðrar skuldir þannig minnkað 
um 331 milljarð og skuldir vegna íbúðar-
kaupa um 215,3 milljarða. Í árslok 2016 
skulduðu 146.408 hjón og einhleypingar 
lán sem höfðu verið tekin fyrir einhverju 
öðru en íbúðarhúsnæði til eigin nota. 

Í árslok 2016 skulduðu landsmenn 
1.775 milljarða sem var 22,9 milljörðum 
meira en ári fyrr. Þetta var aukning um 
1,3%. Skuldir jukust nú í fyrsta skipti frá 
hruni en þær eru nú rúmum 546 millj-
örðum lægri en árið 2009. Landsmenn áttu 
eignir sem voru metnar á 4.969 milljarða 
sem var 348 milljörðum eða 7,5% meira 
en í árslok 2015. Eigið fé landsmanna jókst 
því um 28 milljarða eða 1,3% á milli ára 
og stóð nú í 3.194 milljörðum. Frá árinu 
2010 og fram til ársins 2016 jókst eigið fé 
um 1.293 milljarða, eða 68%. Staðan hefur 
því gerbreyst frá þessum tíma.

Bætur

Tollar og gjöld, eignarskattar og tíund 
taka lítið tillit til getu hvers og eins 
til að reiða skattinn af höndum. Með 
breyttum atvinnuháttum, aukinni sér-
hæfingu og verkaskiptingu samfara vexti 
borgarsamfélagsins urðu til nýjar stéttir 
verkalýðs og borgara sem fengu greitt 
fyrir vinnu sína. Skylt var að taka upp 
húsnúmer til að skattyfirvöld ættu auð-

veldara með að henda reiður á gangi 
skattheimtunnar og hafa upp á þeim sem 
áttu eftir að greiða og gætu krafið þá um 
skatt. Skattur á launatekjur fór að vega 
þyngra en þá varð einnig unnt að taka 
ríkara tillit til aðstæðna hvers gjaldanda 
við skattlagningu. Á framanverðri 19. öld 
fór að bera á hugmyndum um stighækkun 
tekjuskatts.

Þegar konur fóru að vinna utan heim-
ilisins var farið að líta á þær og ungmenni 
sem sjálfstæða einstaklinga eins og karl-
menn sem höfðu fyrir fjölskyldu að sjá. 

Stjórnvöld hafa í auknum mæli farið að 
líta svo á að einstaklingurinn sé grunn-
eining samfélagsins en ekki heimilið. 
Þegar heimilið var framleiðslueining gat 
verið erfitt að skilja á milli tekna eigin-
manns og eiginkonu. Litið var svo á að 
útgjöldin væru útgjöld heimilisins og því 
væri einnig eðlilegt að líta á tekjurnar sem 
tekjur heimilisins. 

Bótum í skattkerfinu er, líkt og frá-
drætti, ívilnunum og skattaafslætti, ætlað 
að milda skattbyrði þeirra sem hafa, vegna 
sérstakra aðstæðna, skert gjaldþol og eiga 
því erfiðara en ella með að standa skil á 
sköttum. Hér er miðað við greiðslugetu 
fjölskyldunnar en ekki einstaklingsins 
og því taka bætur mið af því hvort um 
hjón, einhleypa foreldra eða barnlausa 
einstaklinga er að ræða. Þá skiptir máli 
hversu margir eru í heimili. 

Barnabætur 
Barnabótum er ætlað að létta skattbyrði 
þeirra sem hafa fyrir börnum að sjá. 
Bæturnar voru greiddar með börnum 
sem voru fædd árið 1999 til 2016 og er þá 
miðað við fjölskylduna eins og hún var 
um áramótin. Nú orðið teljast átján ára 
ungmenni til barna. 

Nú voru rúmir 9,3 milljarðar greiddir í 
barnabætur sem var 227 milljónum, eða 
2,4%, minna að raungildi en greitt var í 
álagningu í fyrra. Bæturnar voru hækk-
aðar um 3% frá álagningu 2016 sem er 

sama hækkun og í fyrra. Hjón fengu nú 
greiddar 205.834 kr. með fyrsta barni og 
245.087 kr. með hverju barni umfram það. 
Í fyrra voru greiddar 199.839 kr. með fyrsta 
barni hjóna og 237.949 kr. með hverju 
barni umfram eitt. Einstæðir foreldrar 
fengu nú 342.939 kr. greiddar með fyrsta 
barni og 351.787 kr. með öðrum börnum. 
Þar að auki voru greiddar 122.879 kr. með 
börnum undir sjö ára aldri en þessar bætur 
hækkuðu einnig um 3% á milli ára. 

Barnabótum er fyrst og fremst ætlað 
að létta undir með þeim heimilum sem 

Frá árslokum 2013 hefur þeim fjölgað sem 
eiga fasteign á skattframtali en þó vantar 
enn 179 upp á að þeir verði jafn margir og 
þeir voru á framtali 2014



eiga erfitt með að greiða fullan skatt vegna 
lágra tekna og þungrar framfærslubyrðar. 
Bæturnar eru því skertar eftir því sem 
tekjurnar verða hærri. Skerðingarmörkin 
voru nú hækkuð um 12,5% en þau höfðu 
verið óbreytt frá álagningu 2013. Ef hjón 
voru með meira en 5.400.000 kr. í tekjur, 
og einhleypingur með meira en 2.700.000 
kr. í tekjur, voru bæturnar skertar um 4% 
af tekjum ef um eitt barn var að ræða. 
Bæturnar voru skertar um 6% af tekjum 
ef tvö börn voru í fjölskyldunni og ef 
börnin voru fleiri voru þær skertar um 

8% af tekjum yfir mörkum. Barnabætur 
með börnum sem eru yngri en sjö ára voru 
skertar um 4% af tekjum. 

Barnabætur eru skattfrjálsar og greiddar 
út, ólíkt afslætti sem gengur upp í skatt-
greiðsluna og fellur niður ef hann er ekki 
nýttur. Bæturnar geta því verið ígildi mun 
hærri tekna en upphæð þeirra segir til 
um. Óskertar barnabætur hjóna með þrjú 
börn undir sjö ára aldri eru því 1.064.645 
krónur. Ef miðað er við staðgreiðsluhlut-
fall jafngilda bæturnar um 1.693.407 kr. í 
skattskyldum tekjum. 

Alls fengu 43.546 foreldrar greiddar bætur 
sem var 1.283 færri en fyrir ári. Þeim sem fá 
greiddar barnabætur hefur fækkað umtals-
vert á undanförnum árum. Árið 2010 
voru 69.827 foreldrum reiknaðar bætur 
eða 26.281 fleiri foreldri en nú. Á undan-
förnum árum hefur atvinnuástandið farið 
batnandi, tekjur hafa aukist og færri fá því 
barnabætur.

Vaxtabætur
Auk fæðis og klæðis þurfa allir hér á 
norðurslóðum húsaskjól. Vaxtabótum er 
ætlað að létta skattbyrði þeirra sem eru að 
reyna að koma sér upp þaki yfir höfuðið. 
Bæturnar eru greiddar út og eru þær því í 
reynd ríkisstyrkur til þeirra sem greiða vexti 
af fasteignalánum. Þar sem verð á húsnæði 
og vextir eru ákveðin á markaði má ætla að 
vaxtabætur auki eftirspurn eftir ákveðinni 
gerð af húsnæði sem leiðir til þess að verð 
hækkar. Menn geta ímyndað sér hvaða 
afleiðingar það hefði ef ríkið tæki að sér 
að greiða hluta íbúðarverðs, segjum um tíu 
milljónir, við undirritun kaupsamnings. 
Ef um almenna aðgerð er að ræða myndi 
verð að öllum líkindum hækka. Ef um 
almenna aðgerð sem hefur sértæk áhrif 
væri að ræða, svo sem að aðeins útvalinn 
hópur fengi slíka fyrirgreiðslu, er ekki víst 
að áhrifin yrðu jafn mikil en sjálfsagt yrði 
deilt um það hversu sanngjörn slík niður-
greiðsla þætti. Það er því óhjákvæmilegt að 
niðurgreiðslur á íbúðarhúsnæði renni að 
einhverju leyti til eignamanna, bygginga-
verktaka og lánastofnana. Hvað sem því 
líður þá má ætla að þeir sem fá greiddar 
vaxtabætur standi væntanlega betur að 
vígi gagnvart þeim sem fá engar bætur 
og betur en þeir myndu gera ef þeir sjálfir 
fengju engar bætur. 

Fólksfjölgun og kaupmáttur leiða 
til aukinnar eftirspurnar á sama tíma 
og aukið framboð á húsnæði og lægri 
byggingarkostnaður lækkar verðið. Ný 
not fyrir húsnæði, til að mynda útleiga 
á íbúðarhúsnæði til farandverkamanna 
eða ferðamanna, breytir markaðinum. Á 
meðan sífellt fleiri keppa um ákveðinn 
fjölda eigna mun verðið hækka. Þetta er 
ástæðan fyrir því að vísitala fasteignaverðs 
á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað um 
19,7% umfram launavísitölu frá árinu 
1994 og því hefur kaupmáttur launa á 
svæðinu rýrnað um 16,5%. Þetta er að 
sama skapi ástæðan fyrir því að íbúða-
verð féll um 26,1% frá árinu 2008 til ársins 
2013 þegar launavísitala var aftur á sama 
stað gagnvart fasteignverði og hún hafði 
verið árið 1994. Það er athyglisvert að á 
sama tíma og laun drógust saman í þjóð-

Fram að álagningu árið 1998 var barnabótakerfið tvískipt. Annars vegar voru greiddar 
barnabætur sem voru ekki tekjutengdar og hins vegar barnabótaauki sem var tekjutengd-
ur. Árið 1998 voru þessar bætur sameinaðar og tekjutengdar og kallaðar barnabætur. 
Árið 1992 voru greiddir 9,7 milljarðar í barnabætur og barnabótaauka. Barnabætur 
breyttust lítið fram til ársins 2006 þegar þær voru hækkaðar talsvert en frá árinu 2012 
hafa bæturnar lækkað að segja ár frá ári. Í álagningu 2017 voru 9,3 milljarðar greiddir í 
barnabætur, sem er minna en greitt var árið 1992. Vægi barnabóta í skattkerfinu hefur 
því minnkað nokkuð á síðustu tveimur áratugum.
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Barnabætur

Barnabætur Barnabótaauki

Milljarðar

Vaxtabætur hækkuðu talsvert um miðjan fyrsta áratuginn og náðu hámarki árið 2010 
en þá voru bæturnar hækkaðar umtalsvert á sama tíma og eignaskerðingarmörkin voru 
lækkuð. Síðan hefur vægi vaxtabóta minnkað ár frá ári, bæturnar hafa lítið breyst á sama 
tíma og fasteignamat hefur hækkað og skuldir lækkað. Færri fá því bætur. Árið 2017 
reiknaði ríkisskattstjóri landsmönnum 4,3 milljarða í vaxtabætur. 
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félaginu, og kaupmáttur þeirra rýrnaði, 
jókst hann engu að síður með hliðsjón 
af íbúðarhúsnæði, framboð jókst og eftir-
spurn minnkaði. Þeir sem höfðu tök á 
að kaupa fasteignir á þessum tíma hafa 
ávaxtað fé sitt. Það er reyndar ýmislegt 
fleira sem hefur áhrif hér heldur en laun 
og fasteignaverð, eins og til að mynda 
hversu auðvelt er að fá lán. Allt að einu 
þá hefur reynslan sýnt að það er erfitt að 
breyta gangverki markaðarins hvað þetta 
varðar. 

Ríkisskattstjóri reiknaði landsmönnum 
nú 4,3 milljarða í vaxtabætur af vaxta-
greiðslum á árinu 2016. Þetta er 18,4% 
minna en í fyrra. Vaxtabætur voru um 
6,1% af vaxtakostnaði vegna húsnæðis-
kaupa samanborið við 7,9% í fyrra. Allt 
frá árinu 2010 hafa vaxtabætur sem hlut-
fall af vaxtagjöldum lækkað ár frá ári. Um 
20,3% vaxta vegna íbúðarhúsnæðis voru 
endurgreidd í gegnum vaxtabótakerfið 
árið 2010 en þá bættust við 7,3 milljarðar 
sem voru greiddir sem sérstök vaxtaniður-
greiðsla þannig að samtals voru um 30,9% 
vaxtakostnaðarins endurgreidd. Sérstök 
vaxtaniðurgreiðsla var einnig greidd vegna 
vaxtagreiðslna árið 2011 en þá voru sam-
tals um 27,6% vaxta endurgreidd í formi 
vaxtabóta og sérstakrar vaxtaniðurgreiðslu 
en síðan hefur þetta hlutfall hríðfallið ár 
frá ári. Það var 15,4% árið 2012, 12,7% 
árið 2013, 10,5% árið 2014 og 7,9% árið 
2015. Það er reyndar athyglisvert að um 
27,3% vaxtakostnaðar voru endurgreidd 
í gegnum vaxtabótakerfið árið 1995 en 
vaxtabætur lækkuðu sem hlutfall af vaxta-
kostnaði fram til ársins 2005, og voru þá 
12,3% af vaxtagjöldum. 

Eftir hrun var vaxtabótakerfinu í reynd 
breytt þannig að áhrif þess urðu mun 
sértækari en verið hafði. Bæturnar voru 
hækkaðar mikið en eignamörk skerðingar-
innar voru hins vegar lækkuð. Færri fengu 
því greiddar bætur en áður. Árið 2010 
fengu t.d. 69.582 einstaklingar greiddar 
vaxtabætur, 43.475 fleiri en í álagningu 
nú, en á fyrsta áratugi aldarinnar og fram 
til álagningar 2010 fengu iðulega um 55 
þúsund einstaklingar greiddar vaxtabætur. 
Hér þarf aftur að hafa í huga að 102.652 og 
97.301 einstaklingur fengu sérstaka vaxta-
niðurgreiðslu í álagningu 2011 og 2012.

Það er reyndar rétt að hafa í huga að 
lækkun vaxtabóta á undanförnum árum 
ber að skoða í ljósi þess að fasteignaskuldir 
landsmanna voru leiðréttar með tilliti til 
verðlags árið 2015. Þá eru bæturnar tekju- 
og eignatengdar og því ekki nema von að 
þær minnki þegar eignir hækka í verði og 
tekjur hækka. 

Nú voru skerðingarmörk vaxtabóta 
hækkuð nokkuð á milli ára, eða um 
12,3%. Forsendur vaxtabóta hafa verið 
óbreyttar allt frá álagningu 2011, eða í 
sex ár, sem skýrir að mestu leyti fækkun 
bótaþega á þessum tíma. Að öðru leyti 
er vaxtabótakerfið óbreytt frá því í fyrra. 
Svo fremi að vextirnir væru ekki meira en 
7% af skuldum voru vaxtabætur veittar 
fyrir vexti sem voru allt að 800.000 kr. 
þegar um barnlausa einhleypinga var 
að ræða, eina milljón kr. hjá einstæðum 
foreldrum og 1.200.000 kr. hjá hjónum 
og sambúðarfólki. Hámark vaxtagreiðslna 
var óbreytt frá álagningu í fyrra. Vaxta-
greiðslur voru síðan skertar um 8,5% af 
tekjuskattsstofni. Á undanförnum árum 
hafa tekjur hækkað mikið og því er ekki 
ólíklegt að tekjuskerðingin sé farin að bíta 
í auknum mæli.

Bætur eftir tekjuskerðingu eru síðan 
skertar hlutfallslega miðað við hreina 
eign. Nú var byrjað að skerða bætur ein-
hleypinga sem áttu meira en 4.500.000 kr. 
í skuldlausum eignum og þær féllu niður 
þegar þeir áttu orðið meira en 7.200.000 

kr. Hjá hjónum og sambúðarfólki voru 
bætur skertar þegar hrein eign var orðin 
meiri en 7.300.000 kr. og bæturnar féllu 
niður við 11.680.000 kr. Í gegnum tíðina 
hafa eignamörkin fyrst og fremst skert 
bætur og því hefur ekki verið óalgengt 
að þeir sem á annað borð fá bætur eftir 
skerðingar hafi fengið fullar bætur, þrátt 
fyrir að geta heitið að kallast tekjuháir. 
Skerðingarmörkin eru til þess að gera 
þröng, 2.700.000 kr. hjá einhleypum 
og 4.380.000 kr. hjá hjónum, sem þýðir 
að lítil hækkun á fasteignamati getur 
myndað eigið fé þannig að bæturnar falla 
niður þrátt fyrir að fjárhagsleg staða fólks 
sé að öðru leyti óbreytt. Kaup eða sala á 
fáum eignum getur þannig haft mikil 
áhrif á matsverð fasteigna, auð lands-
manna og vaxtabætur.

Hámarksbætur voru óbreyttar á milli 
ára. Einhleypingar fengu 400.000 kr. í 
fullar vaxtabætur. Einstæðir foreldrar 
fengu fjórðungi meira, eða 500.000 kr., 
og hjón aftur um 20% meira en það, eða 

600.000 kr. Eins og gefur að skilja eru 
þessar bætur skattfrjálsar og því ígildi mun 
hærri launatekna fyrir skatt. 

Í álagningu nú voru 26.107 fjöl-
skyldum reiknaðar vaxtabætur sem er um 
3.603 færri en fyrir ári. 

Og að lokum þetta
Það er ekki víst að marga hafi órað fyrir 
því fyrir átta árum að nú um stundir skyldi 
aftur ríkja góðæri á Íslandi. Landið varð 
fyrir áfalli sem heimili og fyrirtæki áttu 
misjafnlega erfitt með að standa af sér. 
Sumir högnuðust mikið en aðrir fóru illa 
út úr hruninu. Það er þó ofsagt að hér hafi 
allt lagst á hliðina. 

Fyrir tíu árum höfðu lífskjör í landinu 
farið batnandi í hart nær tvo áratugi 
og því ekki nema von að menn væru 
bjartsýnir á framhaldið. Menn voru því 
tilbúnir til að taka há lán og hætta miklu 
á áframhaldandi velgengni. Mönnum sást 
ekki fyrir í ákafa sínum. Hér urðu atburðir 
sem fáa nema svartsýnustu úrtölumenn 
óraði fyrir. Það er fáheyrt að bankar fari 
á hliðina. 

Íslendingar eru mjög góðu vanir. Þrátt 
fyrir myrkur, bleytu, kulda og trekk býr 
landið yfir miklum auðlindum. Hér ríkir 
samstaða, friður og traust sem er forsenda 
alls sem á eftir kemur. Í djúpi kreppunnar 
voru lífskjör hér á landi almennt mun 
betri en menn eiga að venjast víðast hvar 
í heiminum og mun betri en þau höfðu 
verið hér á landi aðeins 15 árum fyrr.

Það er ekki neinum blöðum um það 
að fletta að árið 2016 ríkti aftur góðæri 
í landinu sem minnti að mörgu leyti á 
ástandið sem hér skapaðist fyrir tæpum 
áratug, rétt áður en allt féll. Útlendingar 
streyma nú til landsins, tekjur hafa auk-
ist og eignir hafa hækkað í verði. Það er 
vonandi að menn hafi látið sér hrunið 
að kenningu verða, að þeim sjáist fyrir í 
ákafa sínum og að lífskjarasókn þjóðar-
innar verði í framtíðinni reist á traustum 
grunni. Nú sem fyrr skiptir máli að menn 
hugsi fram á veginn, fari varlega og 
vandi sig.  ■

Ríkisskattstjóri reiknaði landsmönnum nú 4,3 
milljarða í vaxtabætur af vaxtagreiðslum á 
árinu 2016. Þetta er 18,4% minna en í fyrra
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Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem 
kveðinn var upp þann 28. apríl 2017 var 
íslenska ríkið sýknað af kröfum Sólveigar 
Guðrúnar Pétursdóttur.

Í málinu var deilt um úrskurð yfir-
skattanefndar í máli eiginmanns 
stefnanda, en eiginmaður hennar féll frá 
31. október 2015 og sat hún í óskiptu búi.

Í málinu krafðist stefnandi þess að úr-
skurður yfirskattanefndar nr. 287/2015 
frá 26. október 2015 yrði felldur úr gildi 
að hluta og gjaldstofnar lækkaðir. Þá 
krafðist stefnandi þess að stefndi greiddi 
henni 95.031.833 kr. ásamt dráttarvöxtum 
auk málskostnaðar. Stefndi krafðist 
sýknu af öllum kröfum stefnanda auk 
málskostnaðar.

Ágreiningur málsaðila var þríþættur. 
Í fyrsta lagi var deilt um þá niðurstöðu 
skattyfirvalda að færa eiginmanni 
stefnanda til tekna 89.325.282 kr. í skatt-
framtali 2007 sem skattskylda gjöf vegna 
meintrar óheimillar arðgreiðslu frá Birni 
Hallgrímssyni ehf. til eiginmanns stefn-
anda á árinu 2006, sbr. 1. og 2. mgr. 11. 
gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. 4. 
tölul. A-liðar 7. gr. sömu laga.

Stefnandi taldi að greiða ætti fjár-
magnstekjuskatt af allri fjárhæðinni, 
200.000.000 kr., sem eiginmaður hennar 
fékk í formi arðgreiðslu frá Birni Hall-
grímssyni ehf. þann 1. desember 2006. 
Var á því byggt að óráðstafað eigið fé fé-
lagsins hafi numið hærri fjárhæð en þeirri 
sem tilgreind var í ársreikningi félagsins 
fyrir árið 2005, en skattyfirvöld töldu 

einungis heimilt að miða við eignastöðu 
móðurfélagsins í árslok 2005, án tillits til 
eignastöðu dótturfélaganna. Taldi stefn-
andi niðurstöðu skattyfirvalda byggja á 
rangri lagatúlkun þar sem í 2. mgr. 74. 
gr. laga nr. 138/1994 væri gert ráð fyrir 
að úthlutun arðs tæki mið af stöðu sam-
stæðunnar í heild sinni. 

Stefndi, íslenska ríkið, taldi laga-
túlkun skattyfirvalda á 2. mgr. 74. gr. laga 
nr. 138/1994 rétta og að engin rök hafi 
verið færð fyrir því að skattyfirvöldum 
hafi borið að miða heimild til úthlut-
unar arðs við eignastöðu samstæðunnar, 
þ.e. móðurfélagsins og dótturfélaganna. 
Þegar umræddar arðgreiðslur voru inntar 
af hendi hafi ársreikningur Björns Hall-
grímssonar ehf., fyrir rekstrarárið 2006, 
ekki legið fyrir. Því var miðað við óráð-
stafað eigið fé félagsins í árslok 2005 og 
að möguleg arðsúthlutun af fjármunum 
þess á árinu 2006 hafi takmarkast við þá 
fjárhæð sem þar kom fram, sbr. 1. mgr. 74. 
gr. laga nr. 138/1994. 

Í niðurstöðu dómsins voru þær reglur 
sem gilda um arðsúthlutun í einkahluta-
félögum raktar. Þá tók dómurinn fram að 
tilgangur með hlutdeildarreikningsskilum 
væri fyrst og fremst sá að veita notendum 
reikningsskila móðurfélaga upplýsingar 
um samstæðuna í heild sinni og um fjár-
hagsstöðu hennar án innbyrðis viðskipta 
félaganna. Taldi dómurinn að sú aðferð 
Björns Hallgrímssonar ehf. samkvæmt 
breyttum ársreikningi félagsins fyrir árið 
2006, að styðjast við hlutdeildarreiknings-

skil, gæti ekki leitt til rýmri heimilda til 
arðsúthlutunar en mælt væri fyrir um í 1. 
mgr. 74. gr. laga nr. 138/1994. Þegar litið 
væri til eiginfjárstöðu félagsins samkvæmt 
ársreikningi fyrir rekstrarárið 2005 var það 
niðurstaða dómsins að ekki hafi verið 
heimilt að úthluta hærri arði úr félaginu 
en sem næmi eiginfjárstöðu félagsins í árs-
lok 2005. Hafi því greiðsla til eiginmanns 
stefnanda, að fjárhæð 89.325.282 kr. á 
árinu 2006, ekki farið fram sem lögmæt 
arðsúthlutun úr Birni Hallgrímssyni ehf. 
í samræmi við 74. gr. laga nr. 138/1994 
og verið óheimil. Því bæri að skattleggja 
þá fjárhæð sem gjöf hjá eiginmanni stefn-
anda í samræmi við fyrirmæli 2. mgr. 11. 
gr. laga nr. 90/2003. 

Í öðru lagi laut ágreiningur málsað-
ila að þeirri niðurstöðu skattyfirvalda 
að færa eiginmanni stefnanda til tekna 
93.245.816 kr. í skattframtali 2007 vegna 
meintrar ólögmætrar úthlutunar verð-
mæta til hans frá Mercatura ehf. á árinu 
2006, þegar andvirði hlutabréfa í Exista 
hf. var ráðstafað inn á fjárvörslureikning 
eiginmanns stefnanda.

Taldi stefnandi að hlutabréfin hefðu 
átt að færast inn á safnreikning hjá fram-
salshafa en að þau hafi af óútskýrðum 
ástæðum og án nokkurs samráðs við 
eiginmann stefnanda verið færð inn á 
fjárvörslureikning hans í bankanum. And-
virðinu hafi síðar verið varið til fjárfestinga 
fyrir Mercatura ehf. sem allar töpuðust. 
Stefnandi taldi að samtímagögn um fram-
sal hlutafjárins sýndu að framsalið hafi 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1427/2016
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ekki verið í þágu eiginmanns stefnanda, 
heldur hafi átt að nýta andvirðið með 
öðrum hætti. Skattyfirvöld hafi því beitt 
einhverskonar sakarlíkindareglu og skýrt 
óvissu um þetta eiginmanni stefnanda 
í óhag og að engin gögn væru til staðar 
sem styddi þá kenningu skattyfirvalda að 
andvirði hlutafjárins hafi runnið til hans.

Stefndi mótmælti málatilbúnaði stefn-
anda. Samtímagögn um framsal bréfanna 
sýndu að andvirði þeirra hafi runnið til 
eiginmanns stefnanda eftir að þau voru 
framseld á safnreikning á vegum Kaup-
thing S.A. og færð úr bókum Mercatura 
ehf.

Dómurinn féllst ekki á skýringar 
stefnanda um ráðstafanir bréfanna í þágu 
Mercatura ehf. og taldi að ekki yrði annað 
ráðið en að andvirði hlutabréfanna hafi 
gengið til eiginmanns stefnanda. Varð 
stefnandi að bera hallann af sönnunar-
skorti um afdrif bréfanna og ráðstafanir 
þeirra í þágu fjárfestinga Mercatura ehf., 
sem eini hluthafi, stjórnarmaður og pró-
kúruhafi félagsins. 

Í þriðja lagi var deilt um 70.000.000 kr. sem 
millifærðar voru af bankareikningi Mer-
catura ehf. á bankareikning eiginmanns 
stefnanda hjá Kaupthing S.A. í Lúxemborg 
þann 29. mars 2007. Fjárhæðina tekju-
færði ríkisskattstjóri hjá eiginmanni 
stefnanda sem laun samkvæmt 3. tölul. 
A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003, sbr. 2. mgr. 
11. gr. sömu laga, og leit þannig á að um 
væri að ræða óheimilar lánveitingar Mer-
catura ehf. til eiginmanns stefnanda og 
var sú niðurstaða staðfest með úrskurði 
yfirskattanefndar. 

Stefnandi taldi ákvörðun skattyfirvalda 
ekki standast. Kvað stefnandi umrædda 
peninga hafa verið notaða til að fjármagna 
fasteignaviðskipti í Kaupmannahöfn á 
vegum dótturfélags Mercatura ehf., Ejen-
domsselskabet af 6. marts 2007 ApS. Vísaði 
stefnandi í því sambandi til tölvupóstsam-
skipta hans við viðskiptastjóra Kaupthing 
S.A. í Lúxemborg. Stefnandi tók fram 
að 70.000.000 kr. millifærslan hafi verið 
færð inn á viðskiptareikning eiginmanns 
stefnanda meðan þess hafi verið beðið að 

sérstakur fjárvörslureikningur yrði stofn-
aður á nafni Mercatura ehf. við bankann 
í Lúxemborg. Stefnandi tók fram að í 
bókhaldi Mercatura ehf. hafi millifærslan 
verið ranglega færð sem úttekt eiginmanns 
stefnanda og að þau mistök mætti rekja til 
starfsfólks bókhaldsstofunnar sem sá um 
að færa bókhaldið. Þetta hafi verið leiðrétt 
þegar mistökin komu í ljós.

Stefndi mótmælti málatilbúnaði 
stefnanda sem röngum og órökstuddum. 
Stefnandi hafi hvorki gefið marktækar 
skýringar varðandi ráðstöfun umræddrar 
greiðslu né heldur lagt fram gögn máli 
sínu til stuðnings. Dómurinn taldi 
stefnanda þurfa að bera hallann af sönn-
unarskorti um ráðstöfun greiðslunnar í 
tengslum við fasteignaviðskipti Mercatura 
ehf. og dóttur félagsins Ejendomsselskabet 
af 6. marts ApS, sem eini hluthafi, stjórn-
armaður og prókúruhafi félagsins. 

Var íslenska ríkið samkvæmt framan-
sögðu sýknað af öllum kröfum stefnanda 
og stefnanda gert að greiða íslenska ríkinu 
600.000 kr. í málskostnað.

Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem 
kveðinn var upp þann 23. mars 2017 var 
úrskurður yfirskattanefndar nr. 320/2015 
felldur úr gildi að undanskildum þeim 
hluta úrskurðarins er laut að álagningu 
búnaðargjalds á stefnanda, sem ráðstafað 
er til Bjargráðasjóðs. 

Ágreiningur málsins snerist um álagn-
ingu búnaðargjalds á stefnanda gjaldárin 
2008, 2009, 2010, 2011 og 2012, samtals 
að fjárhæð 13.342.303 kr., á grundvelli 
laga nr. 84/1997, um búnaðargjald. 

Í málinu krafðist stefnandi þess að úr-
skurður yfirskattanefndar nr. 320/2015 
frá 2. desember 2015 yrði felldur úr 
gildi og að stefndi yrði dæmdur til að 
endurgreiða honum álagt búnaðargjald 
samkvæmt úrskurðinum ásamt vöxtum. 
Þá krafðist stefnandi málskostnaðar. 
Stefndi, íslenska ríkið, krafðist aðallega 
sýknu af öllum kröfum stefnanda, auk 

málskostnaðar, en til vara að stefnu-
kröfur yrðu lækkaðar og málskostnaður 
látinn niður falla. 

Stefnandi taldi að gjaldstofn sem 
lagður hafi verið til grundvallar við álagn-
ingu búnaðargjalds væri ekki fyrir hendi í 
tilviki stefnanda. Álagning gjaldsins ætti 
sér því ekki stoð í lögum um búnaðargjald 
og væri því ólögmæt. Þá taldi stefnandi að 
framkvæmd álagningar búnaðargjalds og 
innheimta þess færi í bága við jafnræðis-
reglu 65. gr. stjórnarskrárinnar og 11. gr. 
stjórnsýslulaga sem og félagafrelsisákvæði 
74. gr. stjórnarskrárinnar. Að lokum taldi 
stefnandi að með greiðsluskyldunni 
hafi eignarréttindi hans samkvæmt 72. 
gr. stjórnarskrárinnar verið skert í þágu 
Bændasamtaka Íslands, búnaðarsam-
banda og búgreinasambanda, án þess að 
almenningsþörf krefði og að það færi í 
bága við ákvæðið. 

Stefndi, íslenska ríkið, vísaði á bug þeim 
sjónarmiðum stefnanda að svínarækt sem 
hann stundi félli ekki undir gjaldskyldu 
samkvæmt lögunum. Þá byggði stefndi 
á því að búnaðargjald væri skattur og að 
lög um búnaðargjald væru fullgild skatt-
lagningarheimild. Hafnaði stefndi því 
að álagning búnaðargjalds á stefnanda 
bryti í bága við jafnræðisreglu 65. gr. 
stjórnarskrárinnar, enda hefði löggjafinn 
tekið skýra afstöðu til sérstöðu búrekstrar 
sem stefnandi leggi stund á. Þá mót-
mælti stefndi því að búnaðargjald fæli í 
sér skyldu til félagsaðildar sem ekki full-
nægði skilyrðum síðari málsl. 2. mgr. 
74. gr. og 72. gr. stjórnarskrár og áréttaði 
að sú ákvörðun að fella svínarækt undir 
búnaðargjaldið ásamt annarri búfjárrækt 
væri reist á almennum efnislegum mæli-
kvarða. Búnaðargjald væri skattur en ekki 
félagsgjald og að tekjur gjaldsins sem ráð-

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-556/2016

Búnaðargjald – stjórnarskrá – 
jafnræði – félagafrelsi
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stafað væri til Bændasamtaka Íslands, 
búnaðarsambanda og búgreinafélaga 
væru þeim ekki til frjálsrar ráðstöfunar.

Í niðurstöðu dómsins var rakið að 
stefnandi legði stund á svínarækt sem 
falli undir atvinnugreinanúmerið 10.46 
í atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands 
(ÍSAT2008). Hann væri því gjaldskyldur 
búvöruframleiðandi samkvæmt 2. gr. laga 
nr. 84/1997, um búnaðargjald. Starfsemi 
stefnanda tæki jafnframt til vinnslu og 
sölu afurðanna en að þessir þættir í rekstri 

hans féllu utan framangreinds atvinnu-
greinanúmers. Vegna þessarar tilhögunar 
á rekstri stefnanda kæmi gjaldskyld velta 
samkvæmt 3. gr. laga nr. 84/1997 ekki 
fram við búvöruframleiðslu félagsins er 
leiði til gjaldskyldu þess. Við þessar að-
stæður væri búvöruframleiðanda heimilt 
að draga frá stofni til búnaðargjalds 
kostnað eða virðisauka af vinnslu og 
sölu afurðanna samkvæmt matsreglum 
ríkisskattstjóra, sbr. 3. málslið 2. gr. sömu 
laga. Lögin mæli því ótvírætt fyrir um að 
stefnanda beri að greiða búnaðargjald sem 
nemi veltu af sölu stefnanda á afurðum 
sínum að teknu tilliti til frádráttar sam-
kvæmt greindum matsreglum. Með vísan 
til framangreinds hafnaði dómurinn máls-
ástæðum stefnanda þess efnis að álagning 
búnaðargjalds á hann ætti sér ekki stoð í 
lögum nr. 84/1997 þar sem enginn gjald-
stofn væri fyrir hendi í hans tilviki. Þá 
féllst dómurinn ekki á að með þessu fyrir-
komulagi væri búvöruframleiðendum, 
sem hagi rekstri sínum með þessum hætti, 
mismunað samanborið við aðra gjald-
skylda aðila, þannig að það fæli í sér brot 
gegn jafnræðisreglu stjórnskipunar- og 
stjórnsýsluréttar. 

Við skoðun á því hvort álagning 
búnaðargjaldsins fæli í sér skyldu til fé-

lagsaðildar, og bryti þar með gegn 74. gr. 
stjórnarskrárinnar, rakti dómurinn 6. gr. 
laga nr. 84/1997 og viðauka við lögin. 
Samkvæmt ákvæðinu væri tekjum af 
búnaðargjaldi svínaframleiðenda ráð-
stafað þannig að ríflega helmingur þeirra 
rynni til Svínaræktarfélags Íslands, sem 
teljist til búgreinasamtaka. Einn fjórði 
hluti teknanna rynni til Bjargráðasjóðs, 
sem starfræktur væri á grundvelli laga nr. 
49/2009. Þá færu 12,5% tekna af búnaðar-
gjaldi til Bændasamtaka Íslands en ríflega 

8,3% til viðkomandi búnaðarsambands. 
Dómurinn taldi að bæði Bændasamtök 

Íslands og Svínaræktarfélag Íslands væru 
félög í skilningi 74. gr. stjórnarskrárinnar. 
Þá taldi dómurinn ekki ástæðu til að draga 
í efa að Búnaðarsamband Kjalarnesþings 
og önnur búnaðarsambönd væru einnig 
félög í merkingu 74. gr. stjórnarskrárinnar. 
Hins vegar taldi dómurinn Bjargráðasjóð 
vera stjórnvald sem byggi tilvist sína og 
hlutverk alfarið á allsherjarréttarlegum 
grundvelli, þrátt fyrir lögbundna aðild 
Bændasamtaka Íslands að starfi sjóðs-
ins. Taldi dómurinn að það eitt að aðild 
Bændasamtaka Íslands að starfi sjóðsins 
væri lögbundin gæti ekki valdið því að líta 
bæri á sjóðinn sem félag í merkingu 74. 
gr. stjórnarskrárinnar. Samkvæmt framan-
sögðu gæti stefnandi ekki borið fyrir sig 2. 
mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar gagnvart 
þeim hluta búnaðargjalds sem rynni til 
Bjargráðasjóðs. Var aðalkrafa stefnanda 
því ekki tekin til greina að því leyti sem 
hún fól í sér kröfu um endurgreiðslu á 
þeim hluta búnaðargjalds sem rennur til 
Bjargráðasjóðs. 

Um endurgreiðslukröfu stefnanda 
vegna ráðstöfunar búnaðargjalds til 
Bændasamtaka Íslands, viðkomandi 
búnaðarsambands og búgreinafélags 

svínaframleiðenda sagði dómurinn svo:
„Ákvæði 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrár-

innar bannar samkvæmt orðum sínum 
einungis að maður eða lögpersóna sé 
skylduð til aðildar að félagi. Ákvæðið 
stendur því vörð um réttinn til að standa 
utan félaga. Stefnandi hefur ekki verið 
skyldaður til að gerast formlegur aðili 
að Bændasamtökum Íslands, búnaðar-
sambandi eða búgreinafélagi. Honum er 
hins vegar skylt í formi skattálagningar 
að greiða búnaðargjald sem að lögum er 
ráðstafað til þessara félaga óháð vilja hans 
til aðildar að þeim og án tillits til afstöðu 
hans til markmiða og áherslna í starfsemi 
þeirra.“

Taldi dómurinn nægilega fram komið 
að greiðsluskylda stefnanda samkvæmt 
lögum nr. 84/1997 fæli í sér slíka íhlutun 
í rétt hans til þess að standa utan félaga 
á vegum bænda, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 74. 
gr. stjórnarskrárinnar, að hún yrði að full-
nægja þeim skilyrðum sem fram komi í 2. 
málsl. sömu málsgreinar. 

Því næst rakti dómurinn hlutverk hvers 
félags fyrir sig og komst að þeirri niður-
stöðu að fyrirmæli laga nr. 84/1997, um 
búnaðargjald, brytu í bága við ákvæði 2. 
mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar að því leyti 
sem tekjum af því gjaldi frá svínaframleið-
endum væri ráðstafað til Bændasamtaka 
Íslands, viðkomandi búnaðarsambands og 
búgreinasamtaka svínaframleiðenda. 

Af því leiði að 0,9% álagning búnaðar-
gjalds á stefnanda af þeirri 1,2% gjaldtöku, 
sem stefnandi sætti á grundvelli laga nr. 
84/1997 á þeim árum sem kröfugerð hans 
tók til, var óheimil samkvæmt gildandi 
stjórnlögum. Hafi stefnanda því verið 
óskylt að inna þennan hluta gjaldsins 
af hendi og bæri að líta svo á að um 
ofgreiddan skatt væri að ræða lögum sam-
kvæmt, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 29/1995 
um endurgreiðslu oftekinna skatta og 
gjalda. Með stoð í því ákvæði bæri stefnda, 
íslenska ríkinu, sem annaðist álagningu 
og innheimtu gjaldsins, að endurgreiða 
stefnanda þann hluta gjaldsins. 

Samkvæmt framansögðu, og með vísan 
til dóms Hæstaréttar Íslands 2. febrúar 
2017 í máli nr. 250/2016, íslenska ríkið 
gegn Stjörnugrís hf., var úrskurður yfir-
skattanefndar nr. 320/2015, um álagningu 
búnaðargjalds á stefnanda felldur úr gildi, 
að undanskildum þeim hluta er laut að 
ráðstöfun búnaðargjalds til Bjargráðasjóðs 
og stefnda gert að endurgreiða stefnanda 
álagt búnaðargjald að fjárhæð 10.006.727 
kr. með dráttarvöxtum. Þá var stefnda gert 
að greiða stefnanda málskostnað að fjár-
hæð 750.000 kr.

Taldi dómurinn nægilega fram komið að 
greiðslu skylda stefnanda samkvæmt lögum nr. 
84/1997 fæli í sér slíka íhlutun í rétt hans til þess 
að standa utan félaga á vegum bænda,  
sbr. 1. málsl. 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar, 
að hún yrði að fullnægja þeim skilyrðum sem 
fram komi í 2. málsl. sömu málsgreinar
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Dómur Hæstaréttar Íslands í máli nr. 426/2017

Fjárnám – samsköttun – fyrning 
Hæstiréttur Íslands staðfesti þann 28. 
ágúst 2017 úrskurð héraðsdóms frá 23. 
júní 2017. Í málinu krafðist sóknaraðili 
þess að fellt yrði úr gildi fjárnám sem 
sýslumaður gerði hjá henni fyrir kröfu um 
opinber gjöld að fjárhæð 72.204.320 kr. 
samkvæmt endurákvörðun ríkisskattstjóra 
á gjöldum fyrrverandi sambýlismanns 
hennar. Þá krafðist hún þess að sér yrði 
dæmdur málskostnaður í héraði og kæru-
málskostnaður. Varnaraðili, íslenska ríkið, 
krafðist staðfestingar hins kærða úrskurðar 
og kærumálskostnaðar. 

Ágreiningur málsins laut að gildi 
fjárnáms, sem gert var hjá sóknaraðila 
þann 17. október 2016 fyrir kröfu um 
opinber gjöld samkvæmt endurákvörðun 
ríkisskattstjóra á gjöldum Guðmundar 
Hreiðarssonar Viborg vegna tekjuáranna 
2006 og 2007, en óumdeilt var að sóknar-
aðili hafi verið í óvígðri sambúð með 
honum við upphaflega álagningu gjalda 
hans á árunum 2007 og 2008. Sóknaraðili 
hélt því fram fyrir héraðsdómi að hún 
hefði ekki verið samþykk samsköttun 
umrædd tekjuár, auk þess sem hún hefði 
ekki haft vitneskju um endurákvörðun 
ríkisskattstjóra og hafi ekki fengið að 
sjá forsendur fyrir þeim skatti sem hún 
væri krafin um. Þá hafi ekki verið gætt 
að málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga 
við meðferð málsins hjá ríkisskattstjóra 
þar sem henni hafi hvorki verið tilkynnt 
um meðferð máls né hafi hún notið and-
mælaréttar. Kvaðst sóknaraðili hafa verið 
í óvígðri sambúð með Guðmundi Hreið-
arssyni Viborg fram á mitt ár 2008 en þá 
hafi sambúðinni verið slitið og lögheimili 
flutt í sundur þann 11. ágúst 2008. Þá hafi 
fyrrum sambýlismaður hennar fyrir mis-
skilning óskað eftir samsköttun á framtali 
þeirra en að þau hafi aldrei „notið þess 
hagræðis sem samsköttun fylgir“, m.a. 
með samnýtingu persónuafsláttar. Bæri 
að skoða 116. gr. laga nr. 90/2003 í sam-
hengi við önnur ákvæði laganna og túlka 
það þröngt. Sóknaraðili hafi ekki séð um 
framtalsgerðina og hélt því fram að það 
hefði ekki verið ákvörðun hennar að óska 
eftir samsköttun, hún hafi hvorki sam-
þykkt samsköttun né heldur skrifað undir 
slíka beiðni. Með þeim rökum hafnaði 
sóknaraðili því að samsköttun hafi verið 
fyrir hendi. Þá byggði sóknaraðili á því 

að krafan hafi borist henni meira en sex 
árum eftir lok álagningar og hafi því verið 
óheimilt að endurákvarða skatta gagn-
vart henni, sbr. 97. gr. laga nr. 90/2003. 
Enn fremur væri hinn almenni fjögurra 
ára fyrningarfrestur skattkröfu liðinn frá 
því álagning viðkomandi ára átti sér stað, 
sbr. 3. gr. laga nr. 150/2007. Gjalddagi 
kröfunnar geti ekki verið sá tími þegar 
endurákvörðun á sér stað gagnvart fyrr-
verandi sambúðaraðila enda hafi hún 
engar upplýsingar haft um málið. Liðið 
hafi rúm sjö ár frá álagningarári þar til 
hún hafi fengið að vita af málinu. Með því 
hafi verið farið á svig við málsmeðferðar-
reglur stjórnsýsluréttar, fyrningarreglur 
skattaréttar vegna endurákvörðunar og 
fyrningarreglur kröfuréttar. Loks vísaði 
sóknaraðili til leiðbeininga ríkisskattstjóra 
um gerð skattframtals þar sem komi fram 
að einstaklingar í óvígðri sambúð ættu 
rétt á að telja fram og vera skattlagðir 

sem hjón enda væri þess óskað skriflega 
af báðum aðilum. Í málinu liggi ekki fyrir 
að sóknaraðili hafi farið þess á leit skrif-
lega að þau yrðu samsköttuð þótt fyrrum 
sambúðaraðili virtist hafa notað veflykil 
hennar til að skrá skattframtalið.

Varnaraðili vísaði til þess að ekki væri 
unnt að ráða annað en að samsköttun á 
umræddum árum hafi verið með vilja 
og vitund sóknaraðila. Við framtalsgerð 
og allar innskráningar á þjónustusíðu 
sóknaraðila hjá skattyfirvöldum hafi verið 
notast við kennitölu og veflykil hennar. 
Yrði því að ætla að rafræn undirritun og 
skattskil hinna sameiginlegu framtala 
þeirra hafi verið með fullri vitund og 

samþykki sóknaraðila. Sóknaraðili geti 
ekki skýlt sér á bak við það að einhver 
annar en hún hafi fyllt út og skilað fram-
tölum þegar gögn og rafrænar færslur 
sýni fram á annað. Þá vísaði varnaraðili 
til þess að sóknaraðili hefði ekki verið að-
ili að endurákvörðun skatta fyrrverandi 
sambúðaraðila og að í samræmi við 5. gr. 
laga nr. 90/2003 væri um að ræða sjálf-
stæðan skattaðila þó að sóknaraðili bæri 
sameiginlega ábyrgð á greiðslu skatta 
vegna endurákvörðunar. Því hafi ekki 
verið um það að ræða að veita sóknaraðila 
andmælarétt samkvæmt 13. gr. laga nr. 
37/1993 eða tilkynna henni um meðferð 
máls samkvæmt 14. gr. sömu laga.

Í úrskurði héraðsdóms, sem staðfestur 
var af Hæstarétti, var talið að sóknaraðili 
og fyrrum sambýlismaður hennar hefðu 
verið samsköttuð á því tímabili sem um 
ræddi að eigin ósk. Þau bæru því óskipta 
ábyrgð á greiðslu skatta sem á þau hefðu 

verið lagðir og gæti innheimtumaður ríkis-
sjóðs gengið að hvoru um sig til greiðslu 
á sköttum þeirra beggja á grundvelli 1. 
mgr. 116. gr. laga nr. 90/2003 um tekju-
skatt. Tók dómurinn sérstaklega fram að 
úrræði laga nr. 90/2003 til samsköttunar 
sambúðaraðila feli í sér bæði réttindi og 
skyldur og það hvort sambúðaraðilar njóti 
hverju sinni þess skattalega hagræðis sem 
leiða kunni af samsköttun hafi ekki úrslita-
áhrif um beitingu 116. gr. laganna. Þá var 
hvorki fallist á með sóknaraðila að krafan 
væri fallin niður fyrir fyrningu né að reglur 
stjórnsýslulaga hefðu verið brotnar gagn-
vart henni við meðferð ríkisskattstjóra á 
máli fyrrum sambýlismanns hennar.

Úrræði laga nr. 90/2003 til samsköttunar sam-
búðaraðila fela í sér bæði réttindi og skyldur og það 
hvort sambúðaraðilar njóti hverju sinni þess skatta-
lega hagræðis sem leiða kunni af samsköttun hafi 
ekki úrslitaáhrif um beitingu 116. gr. laganna



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


