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Það eru ætíð áfangaskil þegar skipt er um forystu hjá 
stofnunum. Nú er sá tími runninn upp hjá embætti ríkis-
skattstjóra þegar sá er þessi orð ritar kveður vinnustaðinn 
eftir að hafa starfað við skattframkvæmd undanfarin 37 
ár. Óneitanlega er slíkur árafjöldi drjúgur hluti úr starfs-
ævi hvers manns og því ekki óeðlilegt að horft verði lítið 
eitt í baksýnisspegilinn við ritun síðasta leiðarans í Tíund. 
Nýr einstaklingur mun leiða starfið áfram frá 1. maí 2018.

Skattkerfið á Íslandi breytist stöðugt. Ríkisstjórnir koma 
og fara og í Íslandssögunni má greinilega sjá hversu 
miklu skattamálin skipta þegar samið er um myndun 
ríkisstjórnar. Breytingar á skattalögum eru iðulega í önd-
vegi þegar verkefni ríkisstjórna eru kynnt. Allt eru þetta 
breytingar sem fela í reynd í sér að skattlagning og skatt-
byrði er færð af einum hópi yfir á annan, með einum 
eða öðrum hætti. Íslandssagan er samofin sögu skatta 
hér á landi þar sem langflestar ríkisstjórnir setja sitt mark 
á skattasöguna. Því miður er það oftar en ekki svo að 
í skattabreytingum felist aukið flækjustig sem iðulega 
þyngir almenna skattframkvæmd.

Starfsmenn ríkisskattstjóra, og einnig skattstjóra meðan 
þeir voru starfandi, gengu jafnt og þétt til verka og hög-
uðu skattframkvæmdinni í samræmi við slíkar breytingar. 
Tekjuöflunarkerfi ríkis og sveitarfélaga var gjörbylt fyrir 
25-30 árum og lagður nýr grunnur að markvissari skatt-
lagningu. Baráttan við skattundanskot hefur þó löngum 
verið meginverkefni skattyfirvalda hér á landi, sem og í 
nágrannalöndum okkar. Á seinni árum hefur verið vaxandi 
skilningur á því hjá stjórnmálamönnum að löggjöf þurfi að 
endurspegla viðhorf til skattundanskota og veita möguleika 
á því að stemma stigu við slíku með margvíslegum hætti. 
Brýnt er að á þessu verði markvisst framhald.

Ríkisskattstjóri hefur á síðustu árum lagt drjúga áherslu 
á þjónustu og skatteftirlit sem meginstoðir skatt-
framkvæmdarinnar. Með meiri sjálfvirkni og aukinni 
áritun upplýsinga inn á skattframtöl, þar sem gengið 
er af mikilli elju eftir því að launagreiðendur skili 
gögnum tímanlega, verða tilbúin skattframtöl þannig 
áreiðanlegri og eru betur til þess fallin að draga úr skatt-
undanskotum. Um leið er stigið fyrsta skrefið í eftirliti 
með því að allar áritaðar upplýsingar á framtölum 
eru yfirfarnar vélrænt áður en framteljandinn opnar 
skattframtal sitt. Jafnframt fær framteljandinn við fram-
talsskil sjálfvirkar ábendingar um það sem betur má fara 
ef tilefni er til. M.ö.o. þá hefst skatteftirlitið um leið og 
boðið er upp á aukna þjónustu. 

Skatteftirlit þarf að vera stöðugt, þar má aldrei slaka á 
enda eru verkefnin því miður ærin og óþrjótandi. Allir 
starfsmenn í skatteftirliti endurgjalda launin sín marg-
falt með auknum skatttekjum, auk þeirra almennu 
varnaðaráhrifa og aðhalds sem störf þeirra veita. Enda 
þótt umtalsverður árangur hafi náðst er alltaf unnt að 
gera betur. 

Fyrir tæpum áratug var ráðist í sameiningu skattyfirvalda 
með því að leggja niður sjálfstæð embætti skattstjóra og 
fella störf þeirra undir ríkisskattstjóra. Það var góð og 
skynsamleg ráðstöfun sem hefur samræmt skattfram-
kvæmd á landsvísu og þar með aukið skilvirkni hennar. 
Þjónusta við viðskiptavini er betri, skatteftirlitið nær 
meiri árangri og öll úrvinnsla mála er með samræmdari 
hætti. Mestu skipta þó framfarir í rafrænni stjórnsýslu 
sem hafa fyrst og fremst auðveldað öllum almenningi 
hina árlegu framtalsgerð. Þá hafa vissar nýjungar, s.s. 
rafræn fyrirtækjaskrá og „Hnappurinn“, auðveldað at-

Framfarir og umbætur
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vinnulífinu mjög að skila skattgögnum; staðgreiðslu 
mánaðarlega, virðisaukaskatti á tveggja mánaða fresti 
og svo framtali og ársreikningi árlega. 

Hjá ríkisskattstjóraembættinu hefur á undanförnum 
árum stöðugt verið leitað eftir nýjum tækifærum til að 
gera enn betur, hagræða, endurskipuleggja og móta nýja 
ferla í samræmi við þróun lagareglna og kröfur samfélags-
ins. Í nokkur ár hafa starfsmenn ríkisskattstjóra komið 
reglulega saman til fundar til að ræða verkefni sín og hvað 
má betur fara. Slíkir fundir skila miklu, eru aflvaki nýrra 
hugmynda og grundvöllur fyrir þróun stofnunarinnar í 
samræmi við takt þjóðfélagsins. Vikulegir stöðufundir 
um dagleg verkefni og mál hversdagsins eru að sama 
skapi hvetjandi og þýðingarmiklir. Þannig eru regluleg 
störf þróuð í samræmi við þarfir tímans. 

Að lokum verður vikið að samstarfsmönnum við emb-
ætti ríkisskattstjóra. Oft vill það því miður gleymast 
hversu mikilvæg hin venjubundnu störf við skattfram-
kvæmdina eru. Því er þetta nefnt nú að ástæða er til að 
þakka samstarfsmönnum framlag þeirra til þess að tryggja 
viðskiptavinum embættisins góða þjónustu en um leið 
gæta þess að farið sé að lögbundnum fyrirmælum um 
tilhögun skráarhalds, greiðslu skatta, færslu bókhalds 
o.fl. Það er slíkur hópur sem myndar þá einingu sem 
embættið samanstendur af með því að vinna af alúð þau 
störf sem viðeigandi lagaumgjörð krefst frá degi til dags. 
Þannig er það í höndum allra starfsmannanna að tryggja 
framgang einstakra verkefna.

Alltaf skiptir miklu máli að almenn upplýsingamiðlun 
til starfsmanna sé virk. Það er gert hjá ríkisskattstjóra 
með opnum fundargerðum framkvæmdastjórnar. Starfs-
menn sem eru með í því að móta starfsemi stofnunar 
og taka þátt í stefnumótunarfundum verða betri og 

hollari starfsmenn því þeir eiga meira í starfseminni 
með því að leggja sitt af mörkum. Þetta hefur verið 
leiðarljós ríkisskattstjóra hin síðustu ár og er án efa ein 
af lykilforsendum þess að árangur embættisins hefur 
verið talinn góður. Hlutverk þess er þessi orð ritar hefur 
einkum verið að skapa skilyrði fyrir því að starfsmenn 
geti unnið mikilvæg störf sín, leiða verkin áfram og vera 
til taks þegar útaf bregður. Við slíkt myndast væntum-
þykja og vinátta. Það tryggir enn betur góða umgjörð 
á vinnustaðnum, hlýleika og góða vinnueiningu utan 
um skemmtileg störf. Það verða lokaorðin, aldrei hefur 
okkur sem unnið hafa sem mest saman að bættri skatt-
framkvæmd leiðst samstarfið. Þetta voru góð 37 ár.

Skúli Eggert Þórðarson
 ríkisskattstjóri
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Fyrir þá sem starfa við skattframkvæmd 
er fagleg þekking á skattarétti mikils virði. 
Kemur það fram með ýmsum hætti, s.s. 
þegar nýráðningar starfsmanna eru í 
undirbúningi, en þá er gjarnan horft til 
þess hvort umsækjandi hafi þekkingu 
á skattalögum og grunnatriðum þess 
hvernig þeim er skipað. Þá er iðulega spurt 
hvort umsækjandi hafi aflað sér reynslu 
og þekkingar á þessu sviði og hvort hann 
hafi lokið prófi í skattarétti. Nám í skatta-
rétti gerir þá starfsmenn sem sýsla við 
viðfangsefni skattyfirvalda betur í stakk 
búna til að fjalla um þau stjórnsýslumál 
sem upp kunna að rísa. Skattaréttur var 
þó ekki kenndur hérlendis fyrr en komið 
var fram á áttunda áratuginn en þá var 
fyrst boðið upp á nám í greininni við 
lagadeild Háskóla Íslands. Jónatan Þór-
mundsson lagaprófessor hafði umsjón 
með kennslunni í upphafi og því var við 
hæfi að Tíund leitaði í smiðju Jónatans og 
innti hann eftir því hvernig þetta hefði 
gengið fyrir sig.

Áratuga reynsla
Jónatan Þórmundsson hefur nær óslitið í 
röska hálfa öld stundað kennslu og fræði-
störf við lagadeild Háskóla Íslands, og 
sinnir þar enn hlutastarfi þótt hann kallist 
nú prófessor emeritus. Hann gegndi 
stöðu lektors við deildina frá hausti 1967 
og fram til júlíloka 1970 þegar hann var 
skipaður prófessor. Á árunum 1972-1973 
sinnti hann starfi rektors um skeið en hélt 
svo áfram kennslu fram að formlegum 
starfslokum í árslok 2007. Þá tóku við rit-
störf með áherslu á refsirétt um tveggja 
ára skeið. Árið 2010 hóf Jónatan á ný 
kennslu við lagadeild, auk þess að sinna 
áfram víðtækum rannsóknarstörfum, og 
vonast hann til að halda áfram kennslu 
enn um sinn.

Skattaréttur 
– aðdragandi og upphaf

Samtal við Jónatan Þórmundsson, prófessor emeritus  
við lagadeild Háskóla Íslands

Nám í skattarétti gerir þá starfsmenn 
sem sýsla við viðfangsefni skattyfirvalda 
betur í stakk búna til að fjalla um þau 
stjórnsýslumál sem upp kunna að rísa
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Við upphaf starfa sinna við laga-
deildina annaðist Jónatan alla kennslu 
í opinberu réttarfari og afbrotafræði. 
Fyrri greinina kenndi hann sem 
sjálfstæða kennslugrein og var það í 
fyrsta skipti sem svo var gert. Síðari 
fræðigreinin var nýlunda hér á landi 
og viðbót við þau svið lögfræði sem 
þegar voru kennd við Háskóla Íslands. 
Samdi Jónatan á fyrri hluta kennslu-
ferils síns allmörg rit og fræðigreinar 
um efni á þessum sviðum. Með 
prófessorsstarfinu varð refsiréttur 
aðalrannsóknarsvið og kennslugrein 
Jónatans og hefur meirihluti ritverka 
hans fjallað um þau viðfangsefni. 
Jónatan hóf síðar að kynna fyrir 
stúdentum alþjóðlegan refsirétt og 
hefur haldið fjölmörg námskeið auk 
þess að stunda umfangsmikil ritstörf 
á þessu sviði. Ber þar hæst nýtt fræði-
rit, Alþjóðaglæpir og refsiábyrgð, sem 
var fjögur ár í smíðum og gefið var út 

sama dag og Jónatan hélt upp á átt-
ræðisafmæli sitt, þann 19. des. 2017. 

Í kjölfar víðtækra breytinga á náms-
skipan í lagadeild Háskóla Íslands á 
árinu 1970 bættist við ný fræðigrein 
hjá Jónatan – skattaréttur – og þá 
bæði rannsóknir og kennsla. Ritstörf 
Jónatans tengd skattarétti og skattfram-
kvæmd eru fjölbreytileg, hvort tveggja 
fræðilegar ritsmíðar í íslenskum og er-
lendum fagtímaritum og til kennslu, 
sem og fyrirlestrar og álitsgerðir til 
ráðuneyta og vegna dómsmála. Þá 
hefur Jónatan samið ýmis frumvörp 
til laga er lúta að skatta- og tolla-
málum, bókhaldi og ársreikningum, 
auk frumvarpa um nýja 262. gr. al-
mennra hegningarlaga og breytinga á 
refsiákvæðum nokkurra skattalaga. Við 
stofnun yfirskattanefndar 1. júlí 1992 
var Jónatan skipaður nefndarmaður 
í hlutastarfi og sat hann í nefndinni 
fram til 1. júlí 2008. 

Það hefur haft mikil áhrif á vinnu-
brögð skattyfirvalda og annarra sem 
sýsla með skattaleg málefni að það 
skuli standa til boða að stunda nám 
í skattarétti á háskólastigi. Við gefum 
Jónatan orðið um hvernig það kom til 
að tekin var upp kennsla í greininni við 
lagadeild Háskóla Íslands og um þátt 
hans í skipulagi og framkvæmd þessa.

Aðdragandi breytinga á 
laganámi við Háskóla Íslands
Á árinu 1970 tóku gildi ný ákvæði í 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands sem 
leiddu af sér verulegar breytingar á 
skipulagi lagakennslu og laganáms. Sú 
reglugerð var þó ekki sett við aðstæður 
þar sem logn ríkti. Það er mikilvægt 
að hafa í huga að á árunum 1966-
1970 var mikil gerjun innan Háskóla 
Íslands en ýmislegt í fyrirkomulagi 
kennslu við skólann þótti mörgum 
– stúdentum sem kennurum – forn-

Jónatan skrifaði ýmis kennslurit og fræðigreinar um skattarétt sem voru meðal kennslugagna í lagadeild Háskóla Íslands.
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fálegt, og að róttækra breytinga væri 
þörf. Sem dæmi má nefna að þegar 
ég hóf laganám tíðkaðist að stúdentar 
risu úr sætum þegar kennari gekk inn 
í kennslustofu, og fram til ársins 1964 

höfðu menn þreytt munnleg próf 
klæddir hátíðabúningi, í kjólfötum. Þá 
þéruðu stúdentar kennara sína og kenn-
arar nemendur sína, að minnsta kosti 
fram að útskrift þegar kennarar buðu 
nemendum dús. Þá var á þessum tíma 

einnig talsvert ákall eftir breytingum og 
umbótum varðandi skipulag og gæði 
náms. Voru m.a. haldnir fundir um há-
skólamálefni í Norræna húsinu, og ég 
minnist einnig fundar sem haldinn var á 

Hótel Loftleiðum þar sem hart var tekist 
á um þéringar nemenda og kennara. 
Breytingar lágu í loftinu og það var ljóst 
að háskólanám á Íslandi væri að taka 
ákveðnum stakkaskiptum. Aðstæður 
erlendis voru einnig þær að kröfur um 

breytingar sóttu á; stúdentaóeirðirnar í 
París höfðu áhrif víða. 

Í lagadeildinni tókust menn einnig 
á, m.a. kennararnir, um fyrirkomulag á 
kennslu og námi í víðtækum skilningi. 
Þótt ólíkir pólar mættust í umræðum 
voru menn nokkuð sammála um að 
stytta þyrfti lögfræðinámið sem fram til 
þessa átti að heita sex ára nám en var í 
raun oft mun lengra. Almennt vörðu 
stúdentar fjórum árum í fyrri hluta 
náms en mörgum hætti til að ílengjast 
von úr viti í seinni hlutanum. Vilji 
stóð til þess að auka framvindu náms 
og samhliða því að bæta námsárangur 
með betra aðhaldi við laganema og 
tímamörkum á námstíma. Einnig voru 
uppi háværar raddir um að auka þyrfti 
valfrelsi í náminu en á þessum tíma 
voru námskeið öll skyldubundin. 

Það var við þessar aðstæður sem 
farið var fyrir alvöru að huga að 
kennslu í þeirri fræðigrein sem nefnd 
hefur verið skattaréttur. Á þessum 
árum var tiltölulega nýbyrjað að 

Jónatan Þórmundsson ásamt Jónínu B. Jónasdóttur og Elínu Ölmu Arthursdóttur, starfsmönnum ríkisskattstjóra. Sátu þau Jónína saman 
í yfirskattanefnd á árunum 1992-2000 og þau Elín Alma frá 1996 til 2007.

Þótt ólíkir pólar mættust í umræðum voru 
menn nokkuð sammála um að stytta þyrfti 
lögfræðinámið sem fram til þessa átti að heita 
sex ára nám en var í raun oft mun lengra
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Brot úr fræðigrein sem birt var í Tímariti lögfræðinga.

kenna skattarétt við lagadeildir há-
skóla á hinum Norðurlöndunum og 
augljós þörfin fyrir að bjóða slíka 
kennslu hérlendis. Í umræðum um 
nýja námsskipan í lagadeild á árunum 
1968-1970 var almennt gengið út frá 
því, bæði meðal kennara og nemenda, 
að skattaréttur yrði tekinn upp í náms-
skrá deildarinnar. Menn voru sammála 
um að þörfin væri til staðar en ekki var 
einhugur um hvort námskeiðið ætti 
að vera skyldubundið eða valkvætt. 
Fram komu ólíkar hugmyndir að nýju 
heildarskipulagi laganáms og þar með 
stöðu skattaréttar sem sjálfstæðrar 
greinar innan þess. Þessar hugmyndir 
voru kynntar á fundi á vegum Orators, 
félags laganema, en lokaniðurstaðan 

varð nokkurs konar málamiðlun sem 
góð sátt tókst um meðal kennara og 
stúdenta.

Nýskipan laganáms 1970
Hin nýja námsskipan fól í sér 
skiptingu laganáms í þrjá hluta í stað 
tveggja áður (2 ár + 2 ár + 1 ár, alls  
5 ár). Almennt séð hafði það í för með 
sér eftirfarandi atriði:

a) Styttingu námstímans.
b) Aukna hvatningu til námsafkasta 

og góðs námsárangurs með tíðari 
prófum, tímatakmörkum  
og æfingaskyldu.

c) Aukna fjölbreytni við tilkomu  
kjörgreina á 5. námsári. 

d) Kröfur um nokkra sérhæfingu  
og fræðilega áherslu í loka-
þáttum náms með bundnum 
kjörgreinum og aðalkjörsviði, þ.e. 
kandidats ritgerð eða annars konar 
skriflegu verkefni undir leiðsögn 
umsjónarkennara. 

Sjálfur hafði ég verið mikill talsmaður 
aukinnar áherslu á fræðileg vinnu-
brögð í laganáminu og þá að því lyki 
með hefðbundinni kandidatsritgerð. 
Allt gekk þetta eftir og reyndin varð sú 
að nær allir laganemar kusu að skrifa 
slíka ritgerð frekar en að leysa loka-
verkefni á annan hátt.
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Jónatan Þórmundsson við útskrift kandi-
data frá Háskóla Íslands árið 1972.  
Mynd úr safni Þjóðviljans.

Skattaréttur sem bundin 
kjörgrein
Niðurstaða umræðna um fyrir-
komulag kennslu í skattarétti varð 
sú að skattaréttur varð ein af 10 svo-
kölluðum bundnum kjörgreinum, og 
var hverjum nemanda skylt að velja 
tvær greinar til prófs. Sumar þessara 
greina höfðu verið til staðar í gamla 
kerfinu, s.s. sjóréttur, þjóðaréttur og 
bókfærsla, sem nú nefndist hagfræði 
og var kennd með breyttum áherslum. 
Aðrar voru nýjar eins og skattaréttur og 
félagaréttur. 

Kennsla í hinum bundnu kjörgreina-
námskeiðum fór fram á haustmisseri, 
að jafnaði fjórar stundir á viku. Fyrir-
lestraformið var fyrirferðarmest, en 
einnig tíðkuðust æfinga- og umræðu-
tímar, t.d. í hagfræði og skattarétti. Próf 
í kjörgreinum voru haldin í desember, 
yfirleitt munnleg, en heimilt var þó að 
hafa þau skrifleg að hluta eða öllu leyti. 

Var heimild til þess að leggja fyrir skrif-
leg próf nýtt í hagfræði og skattarétti 
um langt skeið.

Umsjón og kennsla í skattarétti 
Haustið 1974 hófst kennsla í nýju 
nám sgrein unum. Það var ekkert 
áhlaupa verk að efna til kennslu í 
skatta rétti á sínum tíma. Engan sér-
fræðing í greininni var að finna í 
kennaraliði lagadeildar og raunar 
ekki á landinu öllu, ef miðað er við 
rannsóknatengdan sérfræðing í 
fræðilegum skattarétti. Þurfti því að 
leita annarra leiða við að fá kennara. 
Skattaréttur var raunar einnig nýleg 
fræðigrein annars staðar á Norður-
löndum. Lítið hafði verið skrifað af 
fræðigreinum hér á landi um þessi 
efni en nokkur dómaframkvæmd var 
til, eins og Gaukur Jörundsson fjallaði 
um í doktorsriti sínu (Um eignarnám 
1969, bls. 118-142). 

Það var því eiginlega fyrir kaldhæðni 
örlaganna að það skyldi koma í minn 
hlut að hafa umsjón með kennslu í 
skattarétti um 16 ára skeið frá árinu 
1974 og til 1990, kenna þar drjúgan 
hluta námsins og leggja dálítið af 
mörkum á ritvellinum. Þetta kom samt 
nokkurn veginn af sjálfu sér. Ég hafði 
sýnt áhuga á þessu fræðasviði og vildi 
gjarna sinna einhverjum fræðum til 
hliðar við aðalkennslugreinina. Fyrsti 
snertiflöturinn voru tengsl milli refsi-
réttar og réttarfars annars vegar og 
skattaréttar hins vegar, t.d. við könnun 
á því hvernig viðurlagaákvæði skatta-
laga samrýmdust almennum reglum 
um refsiábyrgð og viðurlög. Í þessu 
samhengi nefni ég að á þessum árum 
vann fjármálaráðuneytið að því að 
semja ný lög um tekjuskatt og eignar-
skatt. Var ég fenginn til að skrifa nýjan 
kafla um viðurlög og málsmeðferð í 
þeim frumvarpsdrögum sem þá voru 
til meðferðar í ráðuneytinu og urðu 
síðar stofninn að lögum nr. 40/1978. 
Mikilsverður áfangi í þessu efni var 
einnig merkilegt skattaréttarnámskeið 
Lögfræðingafélags Íslands sem haldið 
var á árinu 1972. Átti ég aðild að því 
sem stjórnarmaður í félaginu og fyrir-
lesari á námskeiðinu. Nokkrir þeirra 
sem þarna voru fyrirlesarar birtu fyrir-
lestra sína í Tímariti lögfræðinga og 
þannig urðu sum framsöguerindin á 
námskeiði þessu meðal fyrstu lesgagna 
í hinni nýju kjörgrein. Svo fór einnig 
að nokkrir fyrirlesaranna urðu meðal 
þeirra sem síðar sinntu kennslu í skatta-
rétti við lagadeild Háskóla Íslands.

Kennsluhættir, kennarar og 
námsefni í skattarétti
Sem umsjónarkennari skipulagði 
ég námskeiðið. Strax í upphafi var 
kennslu skipt í nokkra kennsluþætti 
sem mismunandi kennarar önnuðust, 
bæði kennarar lagadeildar og starfs-
menn úr skattkerfinu. Ekki þurfti 
mikið að ganga á eftir þeim sem til var 
leitað þótt námskeiðið væri nýmæli. 
Námsefnið var til að byrja með norsk 
kennslubók, ein dönsk fræðigrein og 
12 íslenskar fræðigreinar og bókarkaflar 
svo og viðeigandi lagabálkar.
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Kennsla í skattarétti hófst í Lögbergi, húsi lagadeildar Háskóla Íslands, á áttunda áratug síðustu aldar.

Fyrsta árið voru einstakir kennsluþættir 
og kennarar þessir: 

a) Inngangur, m.a. um skatthugtakið, 
þróun skattalöggjafar á Íslandi, 
sköttunarheimildir og skýringu 
skattalaga, úrskurðarvald dómstóla 
og afturvirkni skattalaga (Jónatan 
Þórmundsson og Guðmundur 
Vignir Jósefsson).

b) Skattapólitík (Guðmundur 
Magnússon).

c) Skattskylda (Lúðvík Ingvarsson).
d) Álagning tekjuskatts og eignar-

skatts (Lúðvík Ingvarsson og 
Guðmundur Vignir Jósefsson).

e) Skattskyldar tekjur og eignir  
(Bergur Guðnason).

f) Skattlagning félaga (Páll Skúlason).
g) Söluskattur (Bergur Guðnason).
h) Viðurlög og réttarfar (Jónatan 

Þórmundsson).

Fyrirkomulag námskeiðsins hélst að 
mestu óbreytt fram undir 1990 en 
nokkrar breytingar urðu á kennaraliði. 
Þráinn Eggertsson tók við skatta-
pólitík og sjálfur tók ég við kennslu 
um skattskyldu og álagningu tekju-
skatts og eignarskatts. Árið 1980 kom 
Gestur Steinþórsson skattstjóri til liðs 
við okkur og kenndi fyrst efni um 
álagningu tekjuskatts og eignarskatts 
og síðan einnig um skattstofninn 
(skattskyldar tekjur og eignir), söluskatt 
og skattlagningu félaga. 

Kennsla í skattarétti hófst á hverju 
ári í októberbyrjun og henni lauk í 
desember með prófi, sem var í upphafi 
eingöngu munnlegt, en á árunum 
1975-1980 bæði munnlegt og skrif-
legt til helminga. Skriflega prófið var 

fjögurra tíma próf og fól í sér annars 
vegar ritgerðarspurningu og hins vegar 
raunhæft verkefni þar sem stúdentar 
skyldu leiðrétta skattframtal með við-
eigandi skýringum og útreikningum á 
lífeyri og eignahreyfingum. Þátttaka var 
alla tíð góð og gekk kennslan vel þótt 
námskeiðið væri nýtt af nálinni. Nem-
endur á 5. ári voru alls 19 haustið 1974 
og af þeim völdu 8 skattarétt. Á næstu 
árum varð skattaréttur meðal vin-
sælustu valgreinanna. Almenn ánægja 
virtist hjá stúdentum með nýja nám-
skeiðið og skipulag námsins. 

Ég hvarf frá kennslu í skattarétti á árinu 
1987 og lét af umsjón með námskeiðinu 
árið 1990. Aðrir tóku við umsjón og 
kennslu og hefur námskeiðið verið 
kennt árlega síðan ef frá er talið tíma-
bilið 2000 - 2007 þegar kennsla fór fram 

annað hvert ár. Í minningunni voru 
þetta góðir tímar. Námið stunduðu 
fjölmargir stúdentar sem síðar urðu 
lykilstarfsmenn við skattframkvæmd 
og sumir hverjir gerðu hana að ævi-
starfi sínu. Það á raunar einnig við 
um lögmenn sem gæta hagsmuna 
skattaðila. Okkar markmið var að búa 
laganema sem best undir störf sín sem 
lögfræðingar og það virðist yfirleitt hafa 
tekist býsna vel, segir prófessor Jónatan 
Þórmundsson að lokum.

   HVS skráði

Það var því eiginlega fyrir kaldhæðni örlaganna 
að það skyldi koma í minn hlut að hafa umsjón 
með kennslu í skattarétti um 16 ára skeið frá árinu 
1974 og til 1990, kenna þar drjúgan hluta náms-
ins og leggja dálítið af mörkum á ritvellinum
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Flýting álagningar 
einstaklinga

Þar sem véltæknin er nýtt til hins ítrasta

Í ár var ákveðið að flýta álagningu einstaklinga um einn mánuð og verður því lagt á þann 31. maí 
n.k. Aðeins eru liðin tvö ár frá því að álagningunni var flýtt um mánuð og þá lagt á í lok júní í stað 
loka júlí eins og áður var. Reynir breytingin nú mun meira á heldur en raunin var fyrir tveimur 
árum þar sem nú þrengir hlutfallslega frekar að þeim tíma sem til ráðstöfunar er til að taka við, 
yfirfara og vinna skattframtöl. Vinnutörnin hjá starfsmönnum embættisins er því mun styttri og 
snarpari nú en áður, en allt er þetta gert til að bæta þjónustu við almenning sem fær með þessu 
móti fyrr upplýsingar um stöðu sína eftir álagningu. Að auki liggja með þessu móti enn fyrr en 
áður fyrir margþættar upplýsingar sem nýtast t.a.m. við fjárlagavinnu. 

Að mörgu að huga
Til að þessi breyting væri framkvæmanleg 
þurfti að huga að mörgum atriðum og 
að leiðarljósi var haft það markmið „að 
vélarnar vinni“. Helsta ljónið í veginum 
var síaukinn fjöldi framtala sem þurfa 
að fara í svokallaðan handreikning. Eins 
og nafnið bendir til þá eru þetta framtöl 
sem þarfnast handvirkrar yfirferðar því 
um er að ræða sértækan útreikning sem 
hið hefðbundna vélræna álagningarferli 

hefur hingað til ekki ráðið við. Þetta eru 
framtöl einstaklinga sem t.d. flytja til 
landsins eða, eru með tekjur erlendis, eða 
dvelja erlendis í skóla, svo að eitthvað sé 
nefnt. Þegar hefur náðst mikill árangur 
með flest önnur framtöl og lang stærstur 
hluti þeirra er afgreiddur vélrænt eftir 
að fram hefur farið umfangsmikil reglu-
prófun á þeim.

Norræn upplýsingaskipti
Ein af forsendum þess að hægt yrði að 
flýta álagningu einstaklinga var að vél-
tekinn yrði stór hluti þessara hingað 
til handunnu framtala. Þróunarvinna í 
þessum efnum hófst fyrir nokkrum árum 
en nú varð að ná stórstígum framförum 
hratt. Undanfarið hafa Norðurlöndin 
skipst á upplýsingum árlega vegna launa, 
lífeyrisgreiðslna, almannatrygginga-
bóta og ýmissa annarra tekna á nýliðnu 

tekjuári. Það var eitt af lykilatriðunum nú 
varðandi vélvæðingu handreikningsins 
að ná að árita sem mest af þessum upp-
lýsingum inn á framtölin áður en opnað 
væri fyrir framtalsskil 1. mars sl. Við 
áritun þurfa þessar erlendu upplýsingar 
að varpast með réttum hætti inn á fram-
talið þannig að vélrænn útreikningur 
framtalsins fari rétt fram, en hann tekur 

mið af tekjutegund í samræmi við við-
eigandi ákvæði tvísköttunarsamninga. 
Til að þetta gangi rétt fyrir sig þarf að vera 
tilbúinn listi yfir mögulega tekjuflokka í 
erlendu ríkjunum og um hvernig þeir eigi 
að færast í viðeigandi flokka á íslenska 
framtalinu. 

Mikill árangur í áritun erlendra tekna, 
ásamt því að réttari upplýsingar hafi feng-
ist um komu- og brottfarardaga, hafði 
mikið um það að segja að auka mætti þátt 
vélanna í afgreiðslu handreiknuðu fram-
talanna. Einnig varð t.d. að gera meiri 
kröfur um upplýsingar og gögn áður en 
sá sem óskaði eftir skattlegri heimilisfesti, 
flutti til og/eða frá landinu eða var með 
erlendar tekjur, gat skilað framtali.

Auglýsing um viðmiðunarreglur 
ívilnana
Annar tímafrekur vinnsluþáttur fyrir 
álagningu sem hraða þurfti afgreiðslu 
á varðar svonefndar ívilnanir, þ.e. 
umsóknir um lækkun á tekjuskatts-
stofni ef t.d. ellihrörleiki, veikindi, slys 
eða mannslát hafa skert gjaldþol manns 
verulega, maður hefur orðið fyrir veru-
legu óbættu eignatjóni, tapað kröfum 
eða á hann fallið ábyrgðir sem ekki stafa 
af atvinnurekstri. Ákvæði um þetta 
er að finna í 65. gr. laga nr. 90/2003, 
um tekjuskatt. Til þess að stóran hluta 
þessara umsókna mætti afgreiða vélrænt 
var ráðist í róttækar breytingar á vinnslu-
kerfunum. Lykilatriði í því var auglýsing 

Forsendur þessa árangurs eru góð skipulagning 
og eftirfylgni, skilvirk samvinna þvert á svið 
og starfseiningar embættisins, og ósérhlífni 
tæknimanna en þeirra framlag er nauðsynlegt 
til þess „að vélarnar vinni“
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reglna er lúta að afgreiðslu umsóknanna, 
þ.e. auglýsing nr. 495 frá 10. maí 2017, 
um viðmiðunarreglur ríkisskattstjóra 
um ákvörðun á lækkun á skattstofnum 
(ívilnun) við álagningu opinberra gjalda 
2018. Auk þess að flýta vinnslunni leiðir 
auglýsing reglnanna og margbrotið 
reikniverkið til mun samræmdari af-
greiðslu og eykur þar með jafnræði 
umsækjenda. Rétt er að taka fram að regl-
urnar eiga að jafnaði við þegar ívilnun er 
ákvörðuð. Komi eitthvað fram af hálfu 
umsækjanda sem sýnir fram á sérstöðu 
í viðkomandi máli þá er það skoðað sér-
staklega. Stór hluti umsókna er þess eðlis 
að hægt er að greina þær og afgreiða vél-
rænt samkvæmt auglýstu reglunum. 
Aðrar eru flóknari og krefjast frekari 
skoðunar og eru þær því afgreiddar hand-
virkt. Þar hjálpar reikniverkið þó einnig 
til og tryggir með sama hætti betra sam-
ræmi í afgreiðslu.

Rík áhersla á gagnaskil
Fjölmargt annað þurfti að koma til 
þannig að flýtingin gæti átt sér stað. 
Það er gríðarlega mikilvægt að þær upp-
lýsingar sem ríkisskattstjóra berast séu 
fullnægjandi og á því formi að hægt sé að 
leggja þær til grundvallar réttri álagningu 
opinberra gjalda hverju sinni. Liður í því 
að framtalsskil yrðu enn réttari en áður 
var frekari eftirfylgni gagnvart gagna-
skilum af öllu tagi. Tryggði það betri 
áritun fyrirliggjandi upplýsinga t.d. 
launaupplýsinga, upplýsinga um bætur 
ýmis konar og styrki, fjárhagsupplýsinga 
af ýmsum toga sem og upplýsinga um 
eignir ásamt kaupum og sölu þeirra. 
Kom í þessu samhengi einnig til aukin 
regluprófun sem leiðir í ljós villur og gerir 
ábendingar um atriði sem leiðrétta þarf 
við skil framtala.

Góður árangur
Til að vinna í haginn daga til yfirferðar 
og vinnslu framtala varð að stytta skila-
frest og tryggja samtímis aukna þátttöku 
starfsmanna á öðrum sviðum embættis-
ins í þeirri vertíð sem tengist skilunum 
og þjónustu við almenning á skilafresti. 
Sama gilti um lokaskiladag fagmanna, 
þ.e. endurskoðenda og bókara sem einnig 
varð að flýta. 

Það ánægjulega er að allt gekk þetta 
vel eftir og á það einnig við um fram-

talsskilin. Þó svo að skilafrestir hafi verið 
styttir, bæði hjá einstaklingum og fagað-
ilum þá reyndust framtalsskil mun betri 
en vænta hefði mátt á því ári þegar svo rót-
tækar breytingar koma til framkvæmda. 
Þá hefur hlutfall áætlana hækkað mun 
minna en reikna hefði mátt með. 

Tíminn frá opnun framtalsins þar til 
álagning er keyrð er tæpir tveir mánuðir 
nú, árið 2018, en var um þrír mánuðir 
árin 2017 og 2016 og rúmir fjórir mán-
uður fram til þess tíma. Þetta eru því 
mikil viðbrigði.

Forsendur þessa árangurs eru góð 
skipulagning og eftirfylgni, skilvirk 
samvinna þvert á svið og starfseiningar 
embættisins og ósérhlífni tæknimanna 
en þeirra framlag er nauðsynlegt til þess 
„að vélarnar vinni“.

Sem dæmi um árangurinn af þessum 
tækniframförum má nefna að hlut-
fall þeirra framtala sem samkvæmt 
hefðbundinni flokkun teljast til hand-
reiknings en vélin vann nú alfarið 
hækkaði úr um einum þriðja hluta í 
fyrra í tæpa tvo þriðju hluta nú. Sömu-
leiðs gekk vinna við afgreiðslu ívilnana 
einstaklega vel.

Aðgerðarlistinn var langur yfir þær 
breytingar sem varð að ná fram til að 
stytta mætti vinnslutímann og ljúka 
álagningu í tæka tíð. Þó að fyrirvararnir 
hafi verið margir var ákveðið að stíga 
skrefið til fulls, enda embætti ríkisskatt-
stjóra vant að takast á við erfið verkefni 
og áskoranir.

   GK 

Dragana Petrovic Jovisic aðstoðar 
viðskiptavini við framtalsskil í afgreiðslu 

ríkisskattstjóra á Laugavegi 166.
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Skattstofan í Reykjavík, fyrsta skattstofa 
landsins, tók til starfa í ársbyrjun 1922. 
Eftir því sem bæirnir á landsbyggðinni 
stækkuðu jókst þrýstingur á stjórn-
völd að koma á fót skattstofum í þeim. 
Nokkur bið varð á því en árið 1944 voru 
opnaðar skattstofur á Akureyri, Ísafirði 
og í Hafnarfirði. Ári seinna tók Skatt-
stofa Vestmannaeyja til starfa. Árið 
1947 var sjötta skattstofan opnuð í Nes-
kaupstað, sú sjöunda á Akranesi árið 
1953, sú áttunda á Siglufirði árið 1954 
og loks tóku skattstofur í Keflavík og 
Kópavogi til starfa árið 1956. Þessar tíu 
skattstofur voru starfræktar til ársins 
1962 en þá voru þær lagðar niður nema 
Skattstofan í Reykjavík og Skattstofa Vest-
mannaeyja. Þess í stað var landinu skipt 
í níu skattumdæmi. Reykjavík var eitt 
þeirra og Vestmannaeyjar annað. Þess 
vegna störfuðu skattstofurnar þar áfram.

Í þessari grein verður greint frá ýmsum 
verklags- og tæknibreytingum sem urðu á 
skattstofunum til ársins 1962. Flest voru 
embættin fáliðuð og má sem dæmi nefna 
að árið 1951 voru fastráðnir starfsmenn, 
á þeim skattstofum sem þá var búið að 
stofna utan Reykjavíkur, aðeins þrír fyrir 
utan skattstjórana sjálfa, þ.e. tveir full-
trúar og einn ritari. Þeim fjölgaði eitthvað 
á sjötta áratugnum en þó bendir allt til 
þess að starfsmenn flestra embættanna 
hafi verið lausráðnir og aðeins starfað á 
álagstímum.1 Frásögnin hér á eftir mið-
ast óhjákvæmilega mest við Skattstofuna 

í Reykjavík, móðurskattstofuna. Um hana 
eru til miklu meiri heimildir en hinar og 
minni skattstofurnar reyndu eftir fremsta 
megni að taka upp verklagshætti og 
tækninýjungar frá henni. Fram til 1962 
sáu skattstofurnar eingöngu um álagn-
ingu í viðkomandi kaupstöðum. Utan 
þeirra önnuðust þriggja manna skatta-
nefndir álagninguna.

 
Handgerðu spjaldskrárnar 
mikilvægar
Á háannatíma í mars 1949 kom blaða-
maður í heimsókn á Skattstofuna í 
Reykjavík til þess að taka viðtal við 
Halldór Sigfússon skattstjóra. Spjald-
skrárnar sem smám saman höfðu orðið 
til á skattstofunni með árunum, eins og 
sagt var frá í júníhefti Tíundar 2017, báru 
mest á góma í viðtalinu. Efnislega sagði 
Halldór þannig frá þeim og öðru mark-
verðu: Hér eru 24 fastráðnir starfsmenn og 

Friðrik G. Olgeirsson 

Breytingar á verklagi  
og tækni á skattstofunum 

1922-1962

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

Friðrik G. Olgeirsson

Fyrsta ritvélin sem notuð var á 
Skattstofunni í Reykjavík.
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fleiri á álagstímum, allt að 30 í mars. Áður 
en álagningin fer fram þarf mikil undir-
búningsvinna að eiga sér stað, við söfnum 
heimildum og upplýsingum og vinnum 
úr þeim inn á aðgengilegar spjaldskrár. 
Við erum með svo margar spjaldskrár að 
varla verður tölu á komið. Fyrst má nefna 
„persónulegu“ skrárnar en þeirra merkust 
er „aðalspjaldskráin“ svokallaða sem hefur 
að geyma alla 55 þúsund íbúa Reykjavíkur. 
Í henni má finna upplýsingar um aldur 
borgaranna, heimili, starf, fjölskylduað-
stæður, tekjur, eignir, álagða skatta og 
fleira. Hvert barn sem fæðist eignast sinn 
ákveðna reit í þessari skrá. Svo eru alls 
konar aukaspjaldskrár um félög, stofnanir, 
dánarbú, atvinnurekendur í heild og ýmsa 
sérflokka þeirra, um kaupgreiðendur og 
bókhaldsskylda, um sjúklinga og styrk-
þega og skólanema, brottflutt fólk úr 
bænum, giftar konur, útlendinga og 
svo framvegis. Loks má nefna áritunar-
spjaldskrá skattstofunnar sem er hliðstæð 
aðalspjaldskránni og meðal annars notuð 
við áritun framtalseyðublaða og skatt-
reikninga. Allar þessar spjaldskrár verður 
að endurnýja á hverju ári.

Svo taka við „dauðu“ spjaldskrárnar. Þær 
eru fyrir alls konar flokka og tegundir 
af tekjum og eignum, viðskiptum og 
skuldum, kaup og sölu á eignum og svo 
framvegis. Launamiðaskráin er stærst í 
þeirri deild en í henni eiga allar launa-

tekjur á skattárinu að koma fram. Árlega 
þarf líka að endurnýja þessar skrár; sumar 
þeirra eru að verða til smám saman allt 
árið, aðrar við áramót og enn aðrar eru 
unnar eftir framtölunum sjálfum. Þetta 
er mikil skriffinnska. Upplýsingarnar 
sem er að finna í öllum þessum skrám 
eru að lokum ýmist færðar inn á fram-

tölin, heimildirnar tengdar við þau eða 
skrárnar hafðar til hliðsjónar um leið og 
endurskoðun og álagning fer fram.2 

„Ræðan er silfurs ígildi en þögnin 
er gullvæg – tem þér hana”. Það væri 
mottó starfsfólksins á Skattstofunni í 
Reykjavík sagði Halldór skattstjóri í við-
talinu. Svo hélt hann áfram: Framtölin 
eru mannfræðilegt heimildarrit, jafnvel 
þótt framtal hefði lítið annað að geyma 
en þurrar og dauðar tölur segir það sína 
sögu. Á bak við hverja tölu býr saga um 
starf og viðskipti, tap eða gróða. Hér rekja 
menn atburði hvers einasta árs, sögu sína 
og aðstandenda sinna. Hér er drepið á 
heimilisástæður og heilsufar, höpp og slys, 
hvað hver einstaklingur hefur unnið og af-
rekað, eignast eða misst. Hér má sjá eyðslu 
borgarans eða sparsemi og hvernig efna-
hagurinn hefur breyst. Hér kemur fram 
innbyrðis viðureign þjóðfélagsþegnanna 
eða viðureign þeirra við ríki og bæ, ráð og 
nefndir. Og hér er skráð fleira en saga fólks 
og fyrirtækja. Hlutirnir eiga líka sína sögu. 
Hér er saga hvers húss og borgarhverfis. 
Heimildir um það hverjir byggðu húsið, 
hvaðan peningarnir voru fengnir, hvernig 
byggingunni miðaði, hverjir leigðu eða 
hverjir keyptu.

Samlagningarvélin  
var mikið notuð
Einn þeirra sem hóf feril sinn á Skatt-
stofunni í Reykjavík við að reikna út 
launatengd gjöld var Jón Zophoníasson 
sem kom til starfa árið 1947. Á þeim 
tíma fór ekki mikið fyrir tækjabúnaði 
á stofnuninni. Vélakostur var aðallega 

Vélakostur var aðallega handvirkar og oft 
fyrirferðarmiklar samlagningar-, margföldunar- og 
deilivélar en slíkar vélar komu fyrst til landsins þegar 
Hagstofan tók til starfa árið 1914

Jón Zophoníasson við fyrstu röðunar-
vélina sem var hluti af fyrstu vélasam-
stæðunni sem Skýrsluvélar eignuðust.
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handvirkar og oft fyrirferðarmiklar sam-
lagningar-, margföldunar- og deilivélar 
en slíkar vélar komu fyrst til landsins 
þegar Hagstofan tók til starfa árið 1914. 
Á fimmta áratugnum voru þó komnar 

til sögunnar rafdrifnar vélar, og jafnvel 
sjálfvirkar eins og þær voru kallaðar, en 
slíkir gripir voru bæði dýrir og fáir. Flestir 
starfsmenn skattstofanna urðu því að láta 
sér blýant og penna nægja og höfðu þeir 
yfirleitt ekki reiknivélar nema við skoðun 
framtala. Þótti það eðlilega álitsauki að 
hafa rafdrifna reiknivél á skrifborðinu.3

Um miðja öldina var útsending fram-
tala í Reykjavík enn miðuð við árlegt 
manntal sem manntalsskrifstofan sá um. 

Þeim var dreift með handritaðri áritun 
nafna íbúanna og til að rita þau völdust 
að sjálfsögðu aðeins listagóðir skrifarar. 
Það sama er að segja af öðrum skatt-
stofum. Þessi vinna breyttist nokkuð þegar 

Skattstofan í Reykjavík eignaðist áritun-
arvél, líklegast um 1950, sem kölluð var 
„adresso graf“. Um var að ræða málmspjöld 
þar sem fram kom nafn, heimilisfang og 
fæðingarnúmer, undanfari nafnnúmera, 
með upphleyptum stöfum sem slegnir 
voru á tækið sem líktist ritvél. Þessar vélar 
voru notaðar í nokkur ár.4

Verkaskipting kom snemma til sög-
unnar á Skattstofunni í Reykjavík og 
starfsmenn öðluðust þjálfun í ákveðnum 

verkum. Miklu skipti að þeir sem unnu í 
„manntalinu“ sem svo var kallað þekktu 
til í bænum og væru fróðir um menn 
og málefni. Launamiðar voru til dæmis 
ekki alltaf fylltir út eins nákvæmlega og 
til var ætlast. Þá var gott að vita mikið 
og geta komið þeim á réttan stað. Einnig 
var nauðsynlegt að raða framtölum og 
fylgigögnum rétt. Hefur það alla tíð skipt 
máli og nýliðum var frá byrjun kennd 
sú kúnst, og þeim innprentað, að hafa 
stafrófið á hreinu. Sumir gátu sér sérstakt 
orð í röðuninni og voru í hávegum hafðir 
sem eldsnöggir röðunarmeistarar. Fram-
tölunum var raðað í stafrófsröð nafna 
skattgreiðenda nema framtölum þeirra 
sem báru ættarnöfn en í þeim tilfellum 
réðu þau.

Jón Zophoníasson hefur lýst vinnu-
brögðum á skattstofunni um miðja 20. 
öld, fáum árum áður en vélar komu til 
sögunnar. Byggir frásögnin hér á undan 
meðal annars á lýsingum hans en einnig 
er vert að kynnast frásögn Jóns á notkun 
spjaldskránna og er hún í beinu framhaldi 
af lýsingu Halldórs Sigfússonar skattstjóra 
á þeim hér á undan og til aukins skilnings 
á vinnubrögðunum:

Eftir að þjóðskráin kom til sögunnar varð landið 
í heild eitt skráningarsvæði sem ein samræmd 
íbúaskrá var gerð fyrir

Laufásvegur 25. Þangað fluttist Skattstofan í Reykjavík árið 1923 og þar var hún til húsa til ársins 1929.
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Hver gjaldandi átti sitt spjald í spjald-
skrá, en spjaldskráin hafði að geyma 
upplýsingar um nafn, heimilisfang, hjú-
skaparstöðu og barnafjölda og má segja 
að spjaldið svari til skjámyndar í dag. 
Það var með spjöldin eins og áritunina 
að það var kappkostað að þeir sem skrif-
uðu á spjöldin væru góðir skrifarar. Þegar 
framtöl bárust til skattstofunnar var þeim 
raðað í stafrófsröð nafna og framtal átti 
að berast fyrir hvert spjald í spjaldskránni. 
Á hverju hausti var alltaf mikil vinna 
fólgin í því að bera saman manntalið og 
upplýsingar á spjaldskránni. Spjöldin voru 
geymd í möppum sem hægt var að taka 
spjöldin út úr og öllum spjöldum var um-
raðað einu sinni á ári, þ.e. þeim var raðað 
í heimilisfangaröð á haustin til að lesa 
þau saman við manntalið og að því loknu 
raðað aftur í stafrófsröð. Upplýsingar sem 
tengdust framtölum, svo sem um bifreiða-
eign o.þ.h. voru handskrifaðar á miða. Í 
byrjun janúar var farið að safna saman 
miðunum og skera launamiðana. Það var 
sérstök deild sem annaðist þetta verkefni. 
Öllum miðum, þ.m.t. launamiðum, var 
raðað í stafrófsröð og þeir síðan límdir við 
framtölin.5

Þegar búið var að endurskoða framtölin 
voru skattstofnar reiknaðir og gjöld hvers 
og eins framteljanda fundin með því að 
fletta upp í sérstökum skattstigatöflum 
sem búið var að ganga frá áður. Það var 
sem sagt ekki verið að reikna skattana 
sérstaklega út fyrir hvert einstakt framtal 
heldur var skattskyld upphæð þess borin 
saman við tilbúna töflu og skattupphæðin 
lesin af henni og skráð efst á fyrstu síðu 
viðkomandi framtals. Venjan var sú að 
einn reiknaði og annar yfirreiknaði og 
síðan voru upplýsingarnar færðar inn á 
spjaldskrána. Þær voru líka vélritaðar á 
lista sem síðan var notaður sem handrit að 
skattskrá sem var prentuð í prentsmiðju 
og gefin út á almennum markaði. Eitt 
síðasta verkið áður en hún fór í prentun 
var hópsamlestur allra upplýsinganna, 
handrits, spjaldskrár, framtals, lista frá 
niðurjöfnunarnefnd með útsvörum og 
lista með öðrum gjöldum sem lögð voru 
á eins og almannatryggingagjaldi, skír-
teinisgjaldi, námsbókagjaldi, kirkjugjaldi, 
kirkjugarðsgjaldi, slysatryggingagjaldi og 
fleiri gjöldum en þessi aukagjöld, sem 
kannski má kalla svo, voru ekki alltaf þau 
sömu. Sum fóru til annarra stofnana en 
önnur komu í staðinn. Í nokkuð mörg ár 
á fimmta áratugnum var til dæmis birtur 
listi í skattskránni um þá sem rétt áttu á 
að fá niðurgreiðslu á kjöti.

Árdagar vélvæðingar  
og gerð þjóðskrár
Það var eitt af síðustu verkum Þorsteins 
Þorsteinssonar hagstofustjóra að taka í 
notkun skýrslugerðarvélar frá IBM á Hag-
stofu Íslands haustið 1949 en hann lét af 
störfum árið eftir. Með þeim urðu þátta-

skil í hagskýrslugerð hér á landi. Um var 
að ræða fjórar götunarvélar, fjórar gat-
prófunarvélar, eina röðunarvél og eina 
töflugerðarvél. Þær voru í upphafi aðallega 
notaðar við úrvinnslu verslunarskýrslna, 
úrvinnslu aðalmanntalsins 1950 og við 
sambærileg verkefni.6 Í tengslum við 

komu vélanna til landsins var ákveðið 
að búa til vélspjaldskrá – þjóðskrá – yfir 
alla Íslendinga og var gerð hennar aðal-
verkefni Hagstofu Íslands á árunum 
1952–1954. 

Þjóðskráin átti sér töluverðan að-
draganda. Eftir því sem næst verður 
komist var Sigurður Sigurðsson berkla-
yfirlæknir og seinna landlæknir fyrstur 
manna til að nefna gerð þjóðskrár í lok 

fimmta áratugarins og gaf Alþjóðaheil-
brigðisstofnunin í Genf fyrirheit um að 
hún myndi styðja gerð hennar. Í byrjun 
árs 1952 kom til landsins sérfræðingur í 
opinberri starfstækni sem meðal annars 
gerði tillögur um breytt vinnubrögð við 
álagningu opinberra gjalda og innheimtu 

með aðstoð skýrsluvéla. Til þess að það 
gæti gerst varð að breyta skráningarkerf-
inu hjá Skattstofunni í Reykjavík og taka 
upp gataspjaldakerfi. Af þeim sökum var 
fjármálaráðuneytið hlynnt því að komið 
yrði á fót vélspjaldskrá yfir alla þjóðina. 
Í júlí 1952 var ákveðið að hrinda verk-

efninu í framkvæmd og stóðu að því 
Berklavarnir ríkisins, Reykjavíkurbær, 
fjármálaráðuneytið, Hagstofa Íslands og 
Tryggingastofnun ríkisins. Framkvæmdin 
var í höndum Hagstofunnar. Áðurnefndar 
vélar hennar frá árinu 1949 voru aðeins 
til talnaúrvinnslu en til þess að koma á 
fót spjaldskrá með nöfnum og heimilis-
föngum þurfti „alfabetískar“ skýrsluvélar 
sem gátu skrifað mælt mál. Svo vel vildi 

IBM 285. Töflugerðarvél Hagstofu Íslands sem notuð var á árunum 1949-1952.

Með bráðabirgðalögum árið 1952 var ákveðið að 
sérstakt manntal yrði tekið um allt land 16. október 
það ár og skyldi það ásamt aðalmanntalinu frá árinu 
1950 verða grundvöllur fyrirhugaðrar vélspjaldskrár
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til að nokkru áður hafði Rafmagnsveita 
Reykjavíkur pantað slíkan vélbúnað til 
landsins til að nota við útreikninga og 
til útskriftar á rafmagns- og hitaveitu-
reikningum. Vélarnar komu til landsins 
fyrri hluta árs 1952. Eftir nokkra athugun 
varð að ráði að sameina þennan vélakost 
þeim hluta vélanna sem Hagstofan átti og 

nýtanlegur þótti til hins nýja verkefnis. 
28. ágúst gerðu Hagstofan fyrir hönd 
ríkisins og Rafmagnsveita Reykjavíkur 
fyrir hönd bæjarins með sér samning um 
starfrækslu vélasamstæðunnar og nefndist 
fyrirtækið Skýrsluvélar ríkisins og Reykja-
víkurbæjar, skammstafað Skýrr. Það var til 
húsa í Tjarnargötu og tók í kjölfarið að sér 
alla úrvinnslu gatspjalda fyrir Hagstofuna, 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur og fleiri aðila 
í kjölfarið gegn gjaldi.7

Með bráðabirgðalögum árið 1952 var 
ákveðið að sérstakt manntal yrði tekið 
um allt land 16. október það ár og skyldi 
það ásamt aðalmanntalinu frá árinu 
1950 verða grundvöllur fyrirhugaðrar 
vélspjaldskrár. Manntalið fór fram og 

var þjóðskráin tilbúin árið 1954. Fram 
að þeim tímamótum var hvert sveitar-
félag skráningarsvæði út af fyrir sig þar 
sem tekið var manntal á hverju ári sem 
ekki var samræmt manntölum annarra 
umdæma. Það var því undir hælinn lagt 
hvort þeir sem hurfu af skrá eins sveitar-
félags væru teknir á skrá annars staðar. Því 
var töluvert um það að menn slyppu við 

að greiða opinber gjöld eða að lagt væri á 
aðra á tveimur stöðum. Eftir að þjóðskráin 
kom til sögunnar varð landið í heild eitt 
skráningarsvæði sem ein samræmd íbúa-
skrá var gerð fyrir. Hætt var að taka árlegt 
manntal en þess í stað gerðar breytingar 
á skráningum frá ári til árs eftir ýmsum 
gögnum, til dæmis tilkynningum um 
aðsetursskipti og skýrslum presta. Voru 
síðan árið 1956 sett sérstök lög um þjóð-
skrána þar sem segir að hlutverk hennar 
sé meðal annars það að sjá til þess að 
enginn gjaldskyldur einstaklingur sleppi 
við álagningu lögboðinna gjalda og að tví-
sköttun manna eigi sér ekki stað.8

Þegar vélbúnaðurinn við gerð þjóð-
skrárinnar kom til landsins snemma á 
árinu 1952 fóru starfsmenn Skattstofunnar 
í Reykjavík að ræða um það hvort hægt 
yrði að nýta búnaðinn við álagningu 
opinberra gjalda og þá hvernig. Skoðanir 
voru skiptar en erlendur sérfræðingur sem 
kom til landsins um þær mundir hvatti til 
þess að svo yrði gert. Sama sumar lánaði 
skattstofan einn starfsmanna sinna, Jón 
Zophoníasson, til Hagstofunnar þar sem 
hann vann við að skrá, það var raunar 
kallað að gata, manntalsupplýsingar 
í grunninn að fyrirhugaðri þjóðskrá. 
Það voru fyrstu kynni hans af skýrslu-
vélavinnslu en Jón var upp frá þessu og 
nánast til loka aldarinnar einn helsti sér-

Skattstofan í Reykjavík fluttist í Alþýðuhúsið 
í apríl 1936 og þar var hún til húsa til ársins 
1971. Fyrst var hún á efstu hæðinni sem snýr 
í austur en seinna fékk hún líka hæðina fyrir 
neðan og loks næstefstu hæð í næsta húsi.

Gömlu spjaldskrárnar voru lagðar til hliðar en 
í þeirra stað voru gerðar möppur sem rúmað 
gátu skattframtöl síðustu tveggja ára og 
skattframtal ársins 1954 sem þá var unnið að
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Áskorun skattstjórans í Reykjavík 
um framtalsskil árið 1922.

Starfsfólk Skattstofunnar í Reykjavík í fimmtugsafmæli Axels Guðmundssonar fulltrúa 14. apríl 1955. Fremri röð frá vinstri: Hólmfríður Björnsdóttir, Inga 
Laxness, hjónin Ruth Mandes og Axel Guðmundsson og börn, Sigríður Svava Guðmundsdóttir, óþekkt kona. Aftar röð frá vinstri: Jón Jakobsson, Klara 
Helgadóttir, Jón G. Gíslason, Lúðvík Gissurarson, Pétur Pálmason, Sigfús Gunnlaugsson, Árni Halldórsson, Ármann Jónsson, Stefán Björnsson, Jón Guð-
mundsson, Böðvar Pálsson, Hjálmar Gíslason, Ragnar Ólafsson, Ásgeir Jónsson, Indriði Indriðason, Jón Zophoníasson. Á myndina vantar nokkra starfs-
menn, m.a. Halldór Sigfússon skattstjóra.

fræðingur skattyfirvalda í notkun véla og 
tölvubúnaðar við framkvæmd álagningar. 
Jóni leist vel á vélbúnaðinn og vorið 1953 
sendi Halldór Sigfússon skattstjóri hann 
ásamt Árna Halldórssyni lögfræðingi og 
starfsmanni skattstofunnar til Danmerkur 
til að kynna sér nýjustu tækni við meðferð 
skattframtala. Verkefni þeirra var í raun 
tvíþætt en annars vegar var það að tileinka 
sér allt um skipulag vélvinnslu og hvernig 
verkefni þeim tengd væru leyst. Hins vegar 
snéri það að því að kynnast vinnubrögðum 
á skattstofu þar sem tæknin var notuð. 
Fyrst sóttu þeir námskeið og verkþjálfun 
hjá IBM í Kaupmannahöfn varðandi fyrri 
liðinn en síðan fengu þeir þjálfun á skatt-
stofunni í Álaborg sem álitin var svipuð að 
stærð og Skattstofan í Reykjavík.9

Jón og Árni komu aftur heim haustið 
1953 og var þá strax byrjað að undirbúa 
vélvinnslu skattframtalanna. Gömlu 
spjaldskrárnar voru lagðar til hliðar en 
í þeirra stað voru gerðar möppur sem 
rúmað gátu skattframtöl síðustu tveggja 
ára og skattframtal ársins 1954 sem 
þá var unnið að. Jafnframt var sjálfu 
eyðublaðinu breytt töluvert vegna vél-
vinnslunnar og nýir reitir teknir upp 
þar sem krafist var nákvæmari upp-

lýsinga frá framteljendum en áður var. 
Þetta varð til þess að dreifing fram-
talsins frestaðist fram yfir áramót en því 
hafði um árabil verið dreift laust fyrir 
jól. Þessum fyrsta áfanga inn í tækni-
væðingu 20. aldarinnar lauk svo fyrri 
hluta janúar 1954 með því að skatt-
framtölin, sem voru um 29 þúsund, voru 
árituð nöfnum og heimilisföngum Reyk-
víkinga samkvæmt þjóðskrá í vélunum 
hjá Skýrsluvélum. Kröfðust þessi nýju 
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vinnubrögð að sjálfsögðu náinnar sam-
vinnu starfsmanna skattstofunnar og 
Skýrsluvéla og voru Jón Zophoníasson 
og þeir sem mest unnu með honum með 
annan fótinn hjá Skýrr í Tjarnargötunni 
meðan á þessu stóð.10

Framtalsfrestur rann út 31. janúar eins 
og venjulega þótt eyðublöðin hefðu verið 
seinna á ferðinni en áður og tók þá við 

næsta breytingin hjá skattstofunni sem 
fólst í því að reikna út skattana og ýmis 
tölfræðileg gögn í skýrsluvélunum eftir 
að starfsfólk skattstofunnar var búið að 
undirbúa öll gögn fyrir vinnsluna. Í kjöl-
farið var svo skattskráin unnin í vélunum 
og búin til gögn til innheimtu fyrir Toll-
stjórann í Reykjavík og útsvarsinnheimtu 
Reykjavíkurbæjar. Skattframtölunum var 

svo komið fyrir í áðurnefndum möppum 
með næstu tveimur framtölum á undan 
og því hægt að grípa til þeirra allra 
fyrir hvern framteljanda þegar þurfti. 
Möppunum var síðan raðað eftir heimilis-
föngum í stað stafrófsraðar nafna fólks 
til þess að auðvelda samanburð við vél-
skrifaðar íbúaskrár sem komu nú í stað 
manntalsskránna gömlu. Árið 1955 voru 

framtölin fyrir Hafnarfjörð, Keflavík, Akra-
nes og Gullbringu- og Kjósarsýslu árituð 
í vélakosti Skýrsluvéla á vegum Skatt-
stofunnar í Reykjavík og unnin úr þeim 
tölfræðileg gögn. Þar á eftir bættust Ár-
nessýsla og Rangárvallasýsla við og síðan 
fleiri staðir þar til að svo var komið árið 
1963 að framtalsgögn alls landsins voru 
meðhöndluð á þennan hátt í vélunum.11

Skattstofan í Reykjavík fékk fljótlega 
sérstakar skráningarvélar til að færa upp-
lýsingar vegna úrvinnslu af framtölum 
og í kjölfarið var sett á fót skráningar-
deild sem sá líka um vélritun. Í fyrstu 
var öll skráning framtala unnin þar. 
Af framtölum Reykvíkinga var skráð 
beint en fyrir skráningu framtala utan 
Reykjavíkur voru gerðar sérstakar 
innfærslubækur og fjárhæðirnar hand-
skrifaðar inn í þær til skráningar. Þegar 
umfang þessarar vinnu jókst fluttist 
skráning þeirra gagna sem skattstofan 
gat ekki annað í skráningarstofu sem 
rekin var í tengslum við Skýrsluvélar 
ríkisins. Skýrsluvélarnar voru í húsi Raf-
magnsveitu Reykjavíkur í Tjarnargötu til 
ársins 1957 en þá fluttist starfsemin að 
Skúlagötu 59. Stærstu notendur vélanna 
lögðu til starfsfólk að mestu leyti en um 
hlut Skattstofunnar í Reykjavík, sem árið 
1960 nam 5% af notkunartímanum, 
sá Jón Zophoníasson sem starfsmaður 
hennar. Það ár var rekstur Skýrsluvéla 
færður í fastari skorður og ráðinn for-
stjóri að fyrirtækinu. Var Jón á sama tíma 
ráðinn starfsmaður þess en „kom heim 
aftur“ að 27 árum liðnum til að vinna að 
upptöku staðgreiðslukerfisins á vegum 
ríkisskattstjóra.12

Starfsfólk skattstofunnar í Reykjavík á ferðalagi um Snæfellsnes sumarið 1948. Frá vinstri: Kolbeinn Högnason, Sigríður Svava Guðmundsdóttir, Jón Guð-
mundsson frá Nesi, Sigurbjörn Þorbjörnsson, seinna fyrsti ríkisskattstjóri, Guðríður Júlíusdóttir, Bergur Pálsson leiðsögumaður, líklegast Áslaug Matthías-
dóttir, Óskar Björnsson, óþekkt, Ólafur Hjartar og Sigríður.

Árið 1955 voru framtölin fyrir Hafnarfjörð, Keflavík, 
Akranes og Gullbringu- og Kjósarsýslu árituð í 
vélakosti Skýrsluvéla á vegum Skattstofunnar í 
Reykjavík og unnin úr þeim tölfræðileg gögn
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Af undanfarandi frásögn má sjá að á sjötta 
áratugnum urðu meiri breytingar á starfs-
háttum hjá Skattstofunni í Reykjavík en 
áður hafði þekkst og höfðu þær einnig í för 
með sér töluverðar breytingar hjá skatt-
stofunum á landsbyggðinni og jafnvel 
hjá skattanefndum dreifbýlishreppanna. 
Á þeim árum var líka fyrsta ljósritunar-
vélin tekin í notkun en það var á árunum 
1956-1957. Hún þótti auðvitað til mikilla 
bóta en ólíkt nútíma ljósritunarvélum var 
talsverð fyrirhöfn að ljósrita skjöl í henni. 
Blanda þurfti sérstakan vökva sem entist 
bara í stuttan tíma. Einnig varð að flytja 
skjalið á nokkurs konar filmu og síðan að 
„framkalla“ myndina í sérstöku myrkra-
herbergi. Eftir að vélin kom þurfti ekki 
lengur að afrita öll skjöl handvirkt og lesa 
afritið saman við frumritið áður en það 
var staðfest eins og áður tíðkaðist.13 

____________________________

1 Alþingistíðindi 1951 A, 93.

2 G.J.Á.: „Í frásögur færandi“, 5 og 12. 
Morgunblaðið 15.3. 1949. 

3 Jón Zophoníasson: „Það er allt hægt.  
Það er bara spurning um tíma og 
peninga“, 15. Tíund, maí 1994. - Óttar 
Kjartansson: Upplýsingaiðnaður í hálfa öld. 
Saga Skýrr 1952–2002, 16. Reykjavík 2002.

4 Ragnar Ólafsson, viðtal 25.10. 2012.

5  Jón Zophoníasson: „Það er allt hægt“, 16.

6 Þorsteinn Þorsteinsson: „Hagstofan 
1914–1950“, 37–44. Hagtíðindi 46. árg., 
febrúar 1964, nr. 2. - Áki Pétursson: „IBM-
vélar Hagstofunnar“, 1–10. Afmælisrit 
til Þorsteins Þorsteinssonar 5. apríl 1950. 
Reykjavík 1950. - Óttar Kjartansson:  
Upplýsingaiðnaður í hálfa öld, 18–23, 48.

7 Klemens Tryggvason: „Hagstofan  
1951–1964“, 44–57. Hagtíðindi 46. árg., 
febrúar 1964, nr. 2.

8 Lög nr. 31 27.3. Stjórnartíðindi 1956 A, 
152–158.

9 Jón Zophoníasson: „Það er allt hægt“, 
16–17.

10 Jón Zophoníasson: „Það er allt hægt“,  
17. - Alþýðumaðurinn 12.1. 1954, 5. -  
Vísir 30.12. 1954, 12.

11 Jón Zophoníasson: „Það er allt hægt“, 
17–18. - Klemens Tryggvason: „Hagstofan 
1951–1964“, 54. - Vísir 20.10. 1955, 5. - 
Morgunblaðið 27.7. 1957, 2.

12 Óttar Kjartansson: Upplýsingaiðnaður í 
hálfa öld, 48. - Jón Zophóníasson:  
„Það er allt hægt“, 18 og 20.

13 Jón Zophoníasson: „Það er allt hægt“, 15. 
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Það eru án efa fáir sem eiga ekki í neinum 
samskiptum við annað fólk. Flestir eiga 
aðstandendur, vini og vandamenn og 
tengsl við aðra menn. Þjóðfélagið saman-
stendur af þúsundum lítilla samfélaga þar 
sem menn koma saman og eiga í sam-
skiptum hver við annan á sínum eigin 
forsendum. Þessi samfélög eru í eðli sínu 
jafn misjöfn og þau eru mörg. Sum snúast 
um tilvist, vöxt og viðgang samfélagsins 
sjálfs, þéttofin og traust, á meðan önnur 
einkennast af lausbundnum og tíma-
bundnum tengslum á milli manna sem 
eiga sér sameiginleg hugðarefni eða hags-
muna að gæta. 

Samfélög eru enn fremur síkvik og 
margbreytileg frá einni stund til ann-
arrar. Ný tengsl myndast og önnur eldri 
eru rofin og tilgangur og umgjörð sam-
skiptanna breytist eins og viðfangsefni 
hvers tíma. Þegar ekki er áhugi fyrir því 
að halda samfélaginu áfram liðast það í 
sundur og líður undir lok. Fjölskyldur, fé-
lög og stofnanir hafa leyst upp, og ríki og 

heimsveldi fallið á meðan önnur samfélög 
risu úr öskustónni í þeirra stað.

Samfélagsleg velmegun og velferð 
kann að hvíla á menningarlegum og 
lagalegum grunni en þegar samfélags-
legt traust þrýtur þá fylgja efnahagslegar 
afleiðingar. Það hefur verið sagt að skattur-
inn sé það verð sem menn greiða fyrir að 

búa í siðuðu samfélagi en það er aðeins í 
samfélögum siðaðra sem hægt er að halda 
uppi sanngjarnri skattheimtu. 

Skattskyld fyrirtæki
Í landinu starfar fjöldi frjálsra félaga-
sam taka sem eru stofnuð um hin 
ýmsu þjóð þrifa mál. Í líknar- og 
hjálpar  sam tökum, góðgerðarfélögum, 
menn  ingar    félögum, æskulýðs- og 
íþrótta   starfsemi, veiðifélögum, kór-
starfi, trúfélögum, stjórnmálasamtökum 
og öðrum þjóðmálafélögum kemur fólk 
saman af fúsum og frjálsum vilja og ver 
tíma sínum og kröftum í þágu góðs mál-
staðar. Ríki og sveitarfélög, auk stofnana 
í þeirra forsjá, gegna áþekku hlutverki. 
Markmið þessara stofnana er að skapa 
verðmæti og bæta samfélagið með einum 
eða öðrum hætti. Það er yfirleitt einkenn-
andi fyrir áhugamannafélög og opinberar 
stofnanir að verðmæti starfseminnar er 
ekki metið til fjár en þar skilur á milli fyrir-
tækja sem hafa það að markmiði að afla 
tekna og svo annarra stofnana. Markmið 
manna er mismunandi en fyrirtækið er 
samfélag fólks sem sér hagsmunum sínum 
best borgið með því að ljá félaginu starfs-
krafta sína.

Þrátt fyrir að fyrirtæki og stofnanir 
séu stofnuð utan um ákveðinn tilgang og 
markmið þá eru þau þó í eðli sínu ekki 
ólík frjálsum félagasamtökum eða áhuga-
mannafélögum sem eru sett á laggirnar 
til að bæta hag samfélagsins. Árið 2017 
voru lögaðilar á skattgrunnskrá 59.021 
en þar af voru 42.285 hlutafélög og sam-
eignarfélög en 16.736 lögaðilar voru 
óskattskyldar stofnanir og félagasamtök. 
Ríki, sveitarfélög og lífeyrissjóðir teljast 
til óskattskyldra aðila. Lögaðilar eiga 
að skila skattframtali rekstraraðila, RSK 
1.04, en óskattskyldir lögaðilar sem ekki 

Páll Kolbeins 

Atvinnurekstur 2016
– afkoma og eignastaða

Á þessu ári verða tíu ár liðin frá því að fjármálaævintýrið hlaut skjótan enda. Á skömmum tíma náði landið að rétta úr 
kútnum og á síðustu fimm árum hefur verið umtalsverður uppgangur í þjóðfélaginu. Efnahagur landsmanna hefur 
vænkast, tekjur og hagnaður fyrirtækja hafa vaxið og laun hafa hækkað á sama tíma og eigið fé fyrirtækjanna í landinu 
hefur aukist. Landið er að mestu búið að gera upp fjármálahrunið. Í síðasta góðæri sást mönnum ekki fyrir í ákafa sínum 
og því fór sem fór. Það fer alltaf betur á því að færast ekki of mikið í fang eða gleypa meira en menn geta torgað. Í at-
vinnulífinu skiptast á skin og skúrir og ýmsar blikur eru á lofti. Það verður þó ekki betur séð en að undirstöðurnar séu 
traustar og að flestir hafi borð fyrir báru. 

GREINING RSK

Því er viðbúið að álagning eigi eftir að taka 
nokkrum breytingum þegar fleiri framtöl berast 
og önnur eru leiðrétt eftir kærumeðferð eða 
endurákvörðun
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Fjöldi félaga á skattgrunnskrá og skattskil

Fjöldi framtala Hafa ekki skilað

eru reknir í hagnaðarskyni eiga að skila 
skattframtali óskattskyldra lögaðila, RSK 
1.06. Þrátt fyrir að þeir síðarnefndu séu 
undanþegnir tekjuskatti af hagnaði þá 
skila þeir fjármagnstekjuskatti og trygg-
ingagjaldi af launum starfsmanna, og 
þá er fjársýsluskattur lagður á fjármála-
fyrirtæki. Einstaklingar með rekstur í 
eigin nafni þurfa að skila rekstraryfirliti, 
RSK 4.10, rekstrarskýrslu, RSK 4.11, eða 
skattframtali rekstraraðila, RSK 1.04, eftir 
því hversu umfangsmikill reksturinn er. 
Bændur sem reka bú á eigin nafni og 
kennitölu skila svo landbúnaðarskýrslu, 
RSK 4.08. 

Í byrjun mars sl. höfðu 36.743 lög aðilar 
skilað skattframtali rekstraraðila 2017 
vegna rekstrarársins 2016. Skilafrestur 
skattframtala var í september árið 2017 en 
framtöl eru enn að berast. Því er viðbúið 
að álagning eigi eftir að taka nokkrum 
breytingum þegar fleiri framtöl berast og 
önnur eru leiðrétt eftir kærumeðferð eða 
endurákvörðun. Enn vantar skattframtöl 
fyrir liðlega 5.500 fyrirtæki, eða um 13,1% 
þeirra félaga sem eiga að skila. Þá eiga enn 
eftir að skila skattframtali um 12,4% þeirra 
40.257 skattskyldu lögaðila sem voru á 
skattgrunnskrá árið 2016.

Allt frá árinu 2010 hafa skil framtala 
farið batnandi. Verði framtalsskil í ár eins 
og í fyrra má búast við því að þegar upp er 
staðið muni rúmlega 300 fyrirtæki ekki 

hafa skilað skattframtali. Framtöl sem 
þegar hafa borist ættu því að gefa mjög 
góða mynd af stöðu lögaðila sem skila 
skattframtali rekstraraðila á árinu 2016.

Fyrirtæki eiga ekki aðeins að skila 
skattframtali. Þau eiga að tilkynna 
sig inn á launagreiðendaskrá og enn 
fremur inn á virðisaukaskattsskrá þegar 
um virðisaukaskattsskylda starfsemi er 
að ræða. Þá eiga þau að skila hlutafjár-
miðum og launamiðum vegna greiddra 
launa. Fleiri fyrirtæki skila nú hluta-
fjármiðum en áður. Í mars voru 30.813 
félög búin að skila hlutafjármiðum, RSK 
2.045, vegna eignarhluta í árslok 2016 en 
það eru um 80,6% skráðra hlutafélaga. 
Þá voru 20.632 launagreiðendur búnir 
að skila launamiðum, RSK 2.01, vegna 
greiddra launa. Allir launagreiðendur 
eiga að skila launamiðum en aðeins 
17.600 þeirra 36.743 lögaðila, hluta-
félaga og sameignarfélaga sem skilað 
höfðu skattframtali í byrjun mars voru 
búnir að skila launamiðum vegna launa-
greiðslna á árinu 2016.

Ýmsar ástæður kunna að vera fyrir því 
að fyrirtæki skila ekki skattframtali og 
fylgiskjölum eins og þeim ber að gera. 
Í einhverjum tilvikum er sinnuleysi, 
gleymsku eða vangá um að kenna. Þá er 
stundum um að ræða fyrirtæki sem eru 
ekki í neinum rekstri eða þrotabú. Skil 
eru þó að batna.

Rekstur

Hefðbundin fyrirtæki eru stofnuð til að 
afla eigendum sínum viðurværis. Í eina tíð 
fór framleiðsla hér á landi að mestu fram 
innan heimilisins og hennar var neytt 
innan heimilisins. Verslun og viðskipti 
gerðu mönnum kleift að einbeita sér að 
ákveðinni framleiðslu og selja afraksturinn 
fyrir peninga sem voru látnir í skiptum 
fyrir vörur. Sérhæfing leiðir til aukinnar 
þekkingar og leikni á ákveðnu sviði sem 
aftur leiðir til aukinna afkasta. Með við-
skiptum gátu menn einbeitt sér að því sem 
þeir voru góðir í, sérhæft sig og tekið upp 
nýtt verklag. Þá gátu menn einnig fjárfest í 
dýrum vélum og tækjum sem gerðu fjölda-
framleiðslu hagkvæma. Verksmiðjur komu 
til sögunnar. Fjarskipti og flutningar gerðu 
alþjóðlega verslun mögulega og opnuðu 
fyrirtækjum nýja markaði. Framleiðsla og 
tekjur jukust á sama tíma og verð lækkaði 
og lífskjör bötnuðu.

Breytt framleiðslutækni gróf undan 
stöðu yfirstéttarfólks og ný borgarstétt 
sem hafði viðurværi sitt af iðnaði fór að 
gera kröfu um völd og áhrif. Fram yfir 
miðja síðustu öld voru iðjuhöldar taldir 
holdgervingar hins kapítalíska þjóðskipu-
lags á Vesturlöndum en síðan þá hefur 
alþjóðlegum fjármálamönnum vaxið 

Á undanförnum árum hafa skattskil farið batnandi. Í álagningu 2017 voru 42.285 gjaldskyldir lögaðilar á skattgrunnskrá. Í byrjun mars höfðu 36.743 
lögaðilar skilað skattframtali og því vantaði skattframtal fyrir um 5.542 fyrirtæki, eða 13,1%. Síðbúin framtöl halda áfram að berast og líkur standa til þess 
að þegar upp er staðið muni skil verða betri en fyrir ári. Um 16,5% fyrirtækja sem áttu að skila skattframtali vegna ársins 2010 hafa enn ekki skilað framtali. 

Fjöldi félaga á skattgrunnskrá og skattskil
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fiskur um hrygg. Tollar hafa lækkað og 
samkeppni aukist. Iðnaður og framleiðsla 
hafa átt undir högg að sækja á Vestur-
löndum. Verksmiðjur hafa verið keyptar, 
sameinaðar, lagðar niður og fluttar úr 
landi af alþjóðlegum fyrirtækjum sem 
telja sig ekki eiga neinna staðbundinna 
hagsmuna að gæta. Menntun, menning 
og miðlun þjóna hugsjóninni um landa-
mæralausan heim: Frjálst flæði vara, 
frjálst flæði þjónustu, frjálst flæði vinnu-
afls og frjálst flæði fjármagns. Fjármagnið 
leitar hagstæðs skattaumhverfis og hæstu 
ávöxtunar. Það má segja að alþjóðlegur 
fjármálakapítalismi hafi verið ráðandi á 
öndverðri 21. öldinni.

Rekstrartekjur
Sem fyrr segir afla hefðbundin fyrirtæki 
tekna með því að selja vöru og þjónustu 
á markaði. Ef vel gengur eiga tekjurnar 
að standa undir öllum rekstrarkostnaði 

sem fellur til við að afla þeirra; launum og 
öðrum starfsmannatengdum útgjöldum, 
sem og kostnaði við aðföng, leigu, vexti 
og arð. Þannig verður til virðisauki af 
framleiðslunni en virðisaukinn veltur á 
því hvaða vörur eru seldar, hverjum, hvar, 
hvernig og fyrir hvaða verð. 

Raunin er hins vegar sú að mörg 
fyrirtæki í landinu eru eignarhaldsfélög 
stofnuð um eignarhald á verðbréfum. 
Mörg þessara fyrirtækja eru ekki með 
launað starfsfólk í vinnu. Það er ekk-
ert framleitt og ekkert selt í þessum 
fyrirtækjum. Virðisaukinn af starfseminni 
verður til vegna þess að menn taka áhættu 
og umbreyta áhættu með því að velja 
saman misáhættusamar eignir. Verðbreyt-
ingar á verðbréfum eða fasteignum skapa 
þessum fyrirtækjum tekjur en útgjöldin 
eru að mestu leyti vaxtagreiðslur. Hagn-
aður félaganna getur verið ótakmarkaður 
en tapið takmarkast við þær eignir sem 
eru í búinu. Ákveðin hætta er á því að 
hagsmunir eignarhaldsfélaganna og hags-

munir annarra viðskiptamanna fari ekki 
saman. Í þessu samhengi er ljóst að upp-
lýsingar eru verðmætar en þeir sem annast 
reksturinn vita meira en hinir. Í byrjun árs 
höfðu 36.743 félög skilað skattframtali en 
þar af voru aðeins 2.911 félög skráð í at-
vinnugreinina starfsemi eignarhaldsfélaga 
samkvæmt atvinnugreinaflokkun Hag-
stofunnar, ÍSAT 2008.

Árið 2016 voru rekstrartekjur ís-
lenskra fyrirtækja um 4.933 milljarðar. 
Þær voru 1.548 milljörðum, eða 23,9%, 
lægri að raunvirði en árið áður. Árið 2015 
voru rekstrartekjur fyrirtækja um 6.481 
milljarður og höfðu þá aldrei í sögunni 
verið hærri. Árið 2007 voru þær 4.823 
milljarðar og 4.760 milljarðar árið 2008. 
Rekstrartekjur voru því jafnvel hærri árið 
2016 en á góðærisárunum fyrir hrun. Árið 
2010 var kreppan í hámarki en þá voru 
rekstrartekjur fyrirtækja um 3.956 millj-
arðar og síðan hafa þær hækkað ár frá ári. 

Það er einkennandi fyrir síðustu ár að 
stór hluti rekstrartekna hefur lítið haft 
með framleiðslu eða sölu á vöru og 
þjónustu að gera heldur hefur hér verið 
um ýmsa óreglulega þætti að ræða sem 
rekja má til uppgjörs gamalla hruns-
mála. Þannig var lækkun rekstrartekna 
á milli áranna 2015 og 2016 fyrst og 
fremst vegna leiðréttinga þar sem tekjur 
á skattframtali voru samræmdar tekjum 
í ársreikningi. Rekstrartekjur voru lækk-
aðar um 42 milljarða vegna rekstrar 
ársins 2016 en árið 2015 voru rekstrar-
tekjur hækkaðar um 1.774 milljarða. 
Tekjur af sölu á vörum og þjónustu 
jukust hinsvegar um 242 milljarða á 
milli ára. 

Langflest þeirra fyrirtækja sem skila 
skattframtali eru með fremur litlar eða 
engar rekstrartekjur. Af þeim 36.743 fyrir-
tækjum sem voru búin að skila skattframtali 
fyrir rekstur ársins 2016 voru 11.072, eða 
30,1%, ekki með neinar rekstrartekjur, auk 
þess sem önnur 21.940 fyrirtæki voru með 

minna en 100 milljónir í tekjur. Til samans 
gera þetta tæp 90% fyrirtækja en saman-
lagðar rekstrartekjur þeirra voru 393,9 
milljarðar, eða 8% rekstrartekna fyrirtækja 
í landinu. 

Á hinn bóginn var 1,5% fyrirtækja, 
eða 551 fyrirtæki, með meira en milljarð 
í rekstrartekjur. Þessi fyrirtæki voru með 
3.624 milljarða í samanlagðar tekjur sem 
var um 73,5% rekstrartekna fyrirtækja. Þá 
voru 72 fyrirtæki með meira en tíu millj-
arða í tekjur. Samanlagðar rekstrartekjur 
þessara fyrirtækja voru 2.302 milljarðar 
sem var hátt í helmingur, eða 46,7%, 
rekstrartekna fyrirtækja í landinu.

Virðisaukaskattsskyld sala
Af viðskiptum innanlands á öllum stigum, 
svo og af innflutningi á vöru og þjónustu, á 
að greiða virðisaukaskatt í ríkissjóð. Skatt-
skyldan nær til allra vara og þjónustu en 
þó með nokkrum undantekningum. Fyrir-
tæki seldu virðisaukaskattsskylda vöru og 
þjónustu að verðmæti 2.619 milljarða árið 
2015 sem var 292 milljörðum, eða 12,5%, 
meira en árið áður. Sala fyrirtækjanna 
hefur aldrei verið meiri sem hlýtur að vera 
til vitnis um það góðæri sem nú ríkir. Hún 
var 206 milljörðum, eða 8,6%, meiri árið 
2016 en árið 2007, og 832 milljörðum, 
eða 46,5%, meiri en árið 2009 en þá var 
botni kreppunnar náð.

Undanþegin starfsemi
Þrátt fyrir að meginreglan sé sú að öll 
velta innanlands sé virðisaukaskattsskyld 
þá eru undantekningar frá henni. Sala og 
þjónusta sem er almennt veitt af hinu 
opinbera, s.s. starfsemi sem fellur undir 
menntir og menningu, heilbrigðis-, félags- 
og samgöngumál, er almennt undanþegin 
virðisaukaskatti. Þá er ekki lagður virðis-
auka skattur á fjármálaþjónustu.

Velta í undanþeginni starfsemi var 
nú 809 milljarðar. Hún jókst um 62 
milljarða, eða 8,3%, á milli áranna 2015 
og 2016. Velta í undanþeginni starfsemi 
jókst um 234 milljarða á milli áranna 
2014 og 2015 sem var þá veltuaukning 
um 45,8%. Þannig hefur velta í þessum 
greinum aukist um 296 milljarða frá 
árinu 2014, eða um 57,8%. Velta í undan-
þeginni starfsemi jókst mikið um miðjan 
fyrsta áratug 21. aldar samfara vexti fjár-
málaþjónustu hér á landi. Hún jókst um 
1.164 milljarða á milli áranna 2002 og 
2008 en þá var velta í undanþeginni 
starfsemi um 1.436 milljarðar sem var 
hátt í þriðjungur veltu í landinu. Hún 
dróst svo aftur saman fram til ársins 
2014 en þá var velta í undanþeginni 

Árið 2016 voru rekstrartekjur íslenskra fyrirtækja 
um 4.933 milljarðar. Þær voru 1.548 milljörðum, 
eða 23,9%, lægri að raunvirði en árið áður. Árið 
2015 voru rekstrartekjur fyrirtækja um 6.481 
milljarður og höfðu þá aldrei í sögunni verið hærri



TÍUND    23TÍUND    23

starfsemi 923 milljörðum, eða 64,3%, 
minni en árið 2008. Velta af undanþeg-
inni starfsemi var um 17,2% heildarveltu 
fyrirtækja árið 2016, samanborið við 
16,7% árið áður og 12,8% árið þar áður. 
Veltuaukningin árin 2015 og 2016 sætir 
því nokkrum tíðindum.

Velta undanþegin 
virðisaukaskatti
Í ákveðnum tilvikum er ekki lagður 
virðisaukaskattur á sölu sem er alla jafna 
virðisaukaskattsskyld. Hér er um undan-
þegna veltu að ræða en af henni er 
reiknaður svokallaður núllskattur. Ólíkt 
því sem gerist með undanþegna starfsemi 
þá er enginn virðisaukaskattur lagður á 
selda vöru og þjónust, þ.e. núllskattur, en 
virðisaukaskattur sem hefur verið greiddur 
af aðföngum fæst hins vegar endur-
greiddur í formi innskatts samkvæmt 
almennum reglum. Hér er aðallega um að 
ræða útflutning vöru og þjónustu sem seld 
er erlendum aðilum. Árið 2016 var undan-
þegin velta 1.282 milljarðar sem var 111 
milljörðum, eða 8%, minni velta að raun-
gildi en árið áður.

Þróun og vægi undanþeginnar veltu 
segir ákveðna sögu um atvinnulífið í land-
inu, ekki síður en velta í undanþeginni 
starfsemi. Árið 2002 seldu fyrirtæki vörur 
og þjónustu úr landi fyrir 547 milljarða. 
Á þeim tíma var velta í undanþeginni 
starfsemi 271 milljarður eða rétt um helm-
ingur af útflutningnum. Fimm árum síðar, 
árið 2007, hafði velta í undaþeginni starf-
semi aukist um 1.036 milljarða, eða 382%, 
en á sama tíma hafði undanþegin velta 
aukist um 369 milljarða, eða 67,4%. Mik-
ill vöxtur undanþeginnar veltu bliknaði 
í samanburði við undanþegna starfsemi 
en þarna var undanþegin starfsemi orðin 
42,7% hærri en undanþegin velta. Öðrum 
fimm árum síðar hafði undanþegin velta 
aukist um 419 milljarða en á sama tíma 
hafði velta í undanþeginni starfsemi 
minnkað um 693 milljarða. Árið 2016 var 
velta í undanþeginni starfsemi þannig 615 
milljarðar en undanþegin velta var 1.335 
milljarðar. Velta í undanþeginni starfsemi 
var þá orðin 46% af undanþeginni veltu. 
Nú hafa aftur orðið ákveðin kaflaskil. 
Undanþegin velta hefur minnkað á sama 
tíma og velta í undanþeginni starfsemi 
eykst. Velta í undanþeginni starfsemi er 
nú um 63,1% af undanþeginni veltu.

Stór hluti veltuaukningarinnar 
árið 2016 var tengdur byggingar iðnaði 
og ferðaþjónustugreinum. Velta í 
atvinnu greininni bygging íbúðar- og at-
vinnuhúsnæðis jókst um 41,9 milljarða. 

Almennt er öll sala á vöru og þjónustu innanlands virðisaukaskattsskyld. Þrátt fyrir þetta er ekki 
nema rúmlega helmingur rekstrartekna fyrirtækja virðisaukaskattsskyld velta. Virðisaukaskatts-
skyld velta var um 2.619 milljarðar árið 2016 sem var 12,5% meiri velta en árið áður. Allt frá 
árinu 2009 hefur virðisaukaskattsskyld velta aukist á hverju ári eftir að hafa dregist mikið saman 
í hruninu 2008. Hún hefur þó hingað til ekki áður aukist þetta mikið á einu ári ef árin fyrir hrun 
eru undanskilin. 

Ýmis starfsemi sem heyrir undir félagsþjónustu og mennta-, menningar- og samgöngumál 
er undanþegin virðisaukaskatti. Sama gildir um fjármálaþjónustu. Með vexti alþjóðlegra 
fjármálafyrirtækja í kjölfar einkavæðingar bankanna jókst umfang undanþeginnar starfsemi 
mikið. Árið 2002 var velta í undanþeginni starfsemi um 271 milljarður en 2008 var hún orðin 
1.436 milljarðar sem var þá tæpur þriðjungur rekstrartekna fyrirtækja. Undanþegin velta dróst 
mikið saman eftir hrun en hefur á síðustu tveimur árum aukist aftur um 57,8%.

Vara eða þjónusta sem er flutt út eða seld erlendum aðilum hér á landi, t.d. um borð í skip eða 
loftför, ber engan virðisaukaskatt. Þessi velta dróst saman um 8% árið 2016 og er það mesti 
samdráttur sem hefur sést síðan rafrænt skattframtal var tekið upp. Undanþegin velta jókst mikið 
í kjölfar hrunsins á sama tíma og virðisaukaskattsskyld velta dróst mikið saman. Var undanþegin 
velta um þriðjungur veltu í landinu árið 2010 en hún var komin niður í 27,2% árið 2016. 
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Velta í ferðaþjónustugreinunum ferða-
skrifstofur, aðrir farþegaflutningar á landi, 
hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu, 
ferðaskipuleggjendur, önnur bókunarþjón-
usta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu 
jókst samanlagt um 97,8 milljarða árið 
2016. Þá jókst velta bílasölu um 19,9 
milljarða og velta eignarhaldsfélaga um 
12,7 milljarða en þess ber að geta að 
sum af stærstu framleiðslu- og þjón-
ustufyrirtækjum landsins eru skráð sem 
eignarhaldsfélög.

Söluhagnaður, aðrar tekjur  
og leiðréttingar
Árið 2016 voru fyrirtæki með 51 milljarð 
í söluhagnað en hér er um að ræða sölu-
hagnað af rekstrarfjármunum og öðrum 
eignum en hlutabréfum. Þessi sölu-
hagnaður var sjö milljörðum meiri en 
árið áður.

Þá voru félög einnig með 213 millj-
arða í aðrar tekjur. Aðrar tekjur eru allar 
rekstrartekjur sem ekki bera virðisauka-
skatt og hafa ekki verið taldar fram í 
öðrum tekjureitum á skattframtalinu, s.s. 
bætur, styrkir, og tekjur sem eru undan-
þegnar virðisaukaskatti, t.d. tekjur vegna 

höfundarlauna, einkaleyfistekjur og trygg-
ingabætur. Eins og gefur að skilja eru aðrar 
tekjur fremur óreglulegar. Þær hafa þó 
hækkað nokkuð á síðustu árum. Árið 2012 
voru þær 96 milljarðar og síðan hafa þær 
vaxið ár frá ári. 

Ef tekjur af sölu eða afhendingu, sölu-
hagnaður eða aðrar tekjur hafa verið 
færðar með öðrum hætti í ársreikn-
ingi en á skattframtali þarf að leiðrétta 
rekstrartekjur þannig að rekstrartekjur á 

skattframtali séu jafnar rekstrartekjum í 
ársreikningi fyrirtækisins.

Rekstrartekjur voru lækkaðar um 42 
milljarða árið 2016. Árið 2015 voru þær 
hins vegar hækkaðar um 1.774 milljarða 
sem sætti þá tíðindum. Ef árið 2012 er 
undanskilið, en þá voru rekstrartekjur 
fyrirtækja hækkaðar um 378 milljarða, 
hafa rekstrartekjur í skattskilum iðulega 
verið lækkaðar til að stemma þær af við 
niðurstöðu ársreiknings fyrirtækja.

Rekstrartekjur fyrirtækja lækkuðu um 
1.548 milljarða, eða 23,9%, á milli áranna 
2015 og 2016. Að mestu leyti skýrist þetta 
af leiðréttingum en undanþegna veltan 
hefur einnig nokkuð að segja. Leiðrétt-
ingar ársins 2015 voru mjög óvenjulegar 
en ef árið 2014 er haft til samanburðar þá 
hafa rekstrartekjur hækkað um 866 millj-
arða, eða 21,3%, á þessum tveimur árum. 
Það er rúmlega 10% raunvöxtur rekstrar-
tekna hvort árið um sig. Á síðustu fjórum 
árum hefur árlegur vöxtur rekstrartekna 
verið um 4,4%.

Tekjur eru ekki það sama og tekjur. 
Það skiptir máli hvort rekstrartekjur 
eiga uppruna sinn í reglulegri starfsemi 
fyrirtækisins, eru vegna sölu eigna eða 

vegna matsbreytinga sem munu jafnvel 
ganga til baka þegar fram líða stundir. 
Stöðugar tekjur af reglulegri starfsemi 
fyrirtækis í vexti, sem er með góða vöru 
sem nýtur mikilla og vaxandi vinsælda, 
eru mun meira virði en söluhagnaður 
rekstrareigna. Þá eiga heldur ekki allar 
tekjur sem eru færðar í bókhaldinu eftir 
að innheimtast og því skiptir máli á 
hendur hverjum fyrirtækið á útistand-
andi kröfur.

Rekstrargjöld

Fyrirtæki mega draga frá rekstrartekjum 
rekstrarkostnað eða gjöld sem eiga á árinu 
að ganga til að afla teknanna, tryggja þær 
og halda þeim við. Það er allur gangur á 
því hversu mikill kostnaðurinn á hverju 
ári er en eigendur þurfa að minnsta kosti 
að greiða fyrir skráningu fyrirtækisins 
hjá fyrirtækjaskrá þegar fyrirtækið er 
stofnað. Starfandi fyrirtæki þurfa alla 
jafna að greiða hráefni og aðföng og starfs-
mönnum laun til að afla tekna. Þá er lagt 
útvarpsgjald á öll fyrirtæki.

Út af fyrir sig er áhugavert í skatta-
fræðilegu tilliti að einstaklingar skuli ekki 
geta dregið frá tekjum kostnað við að 
afla tekna og halda þeim við rétt eins og 
fyrirtæki. Víðast hvar er einhver frádráttur 
leyfður en það er mismikið lagt upp úr 
þessum þætti skattkerfisins eftir því hvar 
borið er niður. 

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

Árið 2016 vörðu fyrirtækin í landinu 
4.361 milljarði til þess að skapa þá 4.933 
milljarða sem voru rekstrartekjur þeirra. 
Þetta er sú hlið á rekstrinum sem snýr að 
sölu vöru og þjónustu og greiðslu fyrir 
hráefni, aðföng og vinnu. Samanlögð 
rekstrargjöld voru um 88,4% rekstrar-
tekna sem er svipað því sem gerist í 
eðlilegu árferði. Á árunum 1997 til 2007 
voru rekstrargjöld að jafnaði um 91,7% 
rekstrartekna. Við hrun fjármálakerfisins 
árin 2008 og 2009 var rekstrarkostnaður 
mun hærri en rekstrar tekjurnar en síðan 
hefur þetta hlutfall smám saman verið 
að færast í eðlilegt horf. Hér spilar fall 
og uppgjör þrotabúa bankanna inn í og 
þá er vert að hafa í huga að söluhagn-
aður og ýmsar aðrar tekjur geta fallið til 
án þess að miklu hafi verið til kostað. 
Þetta hlutfall segir okkur að fyrirtæki í 
landinu vörðu 88,4 krónum í að búa til 
vöru sem skapaði 100 krónur í tekjur. 
Mismunurinn, 11,6 krónur, rennur í 
vasa þeirra sem leggja fyrirtækinu til 
fjármagn, og stendur þannig undir 
vaxtagreiðslum og arði en hér hafa laun, 

Það skiptir máli hvort rekstrartekjur eiga 
uppruna sinn í reglulegri starfsemi fyrirtækisins, 
eru vegna sölu eigna eða vegna matsbreytinga 
sem munu jafnvel ganga til baka þegar fram líða 
stundir. Stöðugar tekjur af reglulegri starfsemi 
fyrirtækis í vexti, sem er með góða vöru sem 
nýtur mikilla og vaxandi vinsælda, eru mun 
meira virði en söluhagnaður rekstrareigna
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leiga og afskriftir þegar verið gjaldfærð í 
framleiðslunni.

Virðisaukaskattsskyldur rekstrarkostn-
aður var 3.263 milljarðar. Því samanstóðu 
um 74,8% rekstrargjalda fyrirtækja af 
kostnaði við kaup á virðisaukaskattsskyldri 
vöru eða þjónustu en þar af voru um 1.420 
milljarðar, eða 48,4%, vegna kaupa á að-
föngum í núllþrepi. Kaup á aðföngum í 
núllþrepi minnkuðu um 263 milljarða á 
milli ára en í fyrra var hlutfall virðisauka-
skattsskylds kostnaðar í núllþrepi um 
54,3% virðisaukaskattsskylds kostnaðar. 

Um 8,9% virðisaukaskattsskylds 
rekstrarkostnaðar fyrirtækja var varið 
til hráefniskaupa innanlands og 4,5% 
fór í erlend hráefniskaup. Þá fóru 12,2% 
rekstrar kostnaðarins í kaup á rekstrar-
vörum og öðrum framleiðsluþáttum, 
25,3% var varið til vörukaupa innan-
lands og 17,9% til erlendra vörukaupa en 
aðrir liðir vega minna. Þessi hlutföll hafa 
ekki breyst að ráði um nokkurt skeið. 

Í fyrra hækkaði framtalsliðurinn ýmis 
annar kostnaður um 125 milljónir á milli 
ára, eða 176,7%. Telur þetta allan annan 
kostnað sem ekki færist í aðra framtals-
reiti, t.d. gjafir, opinber gjöld, gjaldfærðan 
kostnað við stofnun fyrirtækis eða félags 
og kostnað vegna framleiðsluleyfis eða 
einkaleyfis. Þessi kostnaður fór úr því 
að vera 2,5% af virðisaukaskattsskyldum 
kostnaði í að vera um 6,3%. Nú lækkaði 
þessi liður aftur um 163 milljarða og var 
þá um 1,1% virðisaukaskattsskylds kostn-
aðar fyrirtækja.

Afskrifaðar viðskiptakröfur
Leyfilegt er að draga frá skattstofni tap á 
útistandandi viðskiptakröfum, ábyrgðum 
og lánveitingum sem beint tengjast 
atvinnurekstrinum á því tekjuári sem 
eignir þessar eru sannanlega tapaðar. Hér 
er um að ræða útistandandi skuldir vegna 
vöru og vinnu sem hefur verið látin eða 
leyst af hendi en sýnt þykir að muni aldrei 
fást greidd. 

Árið 2016 þótti sannað að útistandandi 
viðskiptakröfur að verðmæti 326 millj-
arðar fengjust ekki greiddar. Þetta var 269 
milljarða, eða 478,1%, hækkun frá árinu 
áður en þá voru afskrifaðar viðskipta-
kröfur samtals 56 milljarðar. Undanfarin 
tvö ár hafa afskrifaðar viðskiptakröfur 
verið fremur lágar, 21 milljarður árið 2014 
og 56 milljarðar árið 2015. 

Árin í kringum hrunið skera sig úr 
en árið 2008 afskrifuðu fyrirtæki 3.796 
milljarða í útistandandi viðskiptakröfum, 
árið 2009 voru þetta 1.622 milljarðar og 
árið 2010 afskrifuðu þau 253 milljarða. 

Á þessum þremur árum námu tapaðar 
viðskiptakröfur samtals um 5.746 millj-
arðum eða um tvöföldri landsframleiðslu. 
Þetta setur umræðu um samfélagslegt 
traust, viðskiptakostnað, ósamhverfar 
upplýsingar og samningagerð í ákveðið 
samhengi. Á þessum árum kostaði það 
fyrirtækin 5.746 milljarða að stofna til 
viðskipta við einstaklinga og félög sem 
stóðu ekki í skilum.

Laun og launatengd gjöld
Einhvern tímann í fyrndinni hafa menn 
lært að virkja samtakamáttinn. Menn 
lærðu að hugsa um sjálfa sig sem hluta 
af liðsheild og treysta hver á annan þegar 
í nauðir rak. Í norðurálfu lifðu menn af 
stórgripaveiðum en veiðarnar kröfðust 

hugvits, verkaskiptingar, skipulags og 
aga innan hópsins. Veiðar voru fyrir-
tæki þess tíma. Þó að atvinnuhættir hafi 
tekið breytingum í gegnum tíðina, eins 
og veðrið á norðurhveli, hefur furðu 
lítið breyst að þessu leyti. Hinir eldri 
miðla af þekkingu sinni og reynslu til 
hinna yngri. Þrátt fyrir að þjóðfélagið 
sé orðið flóknara og tengslin á milli 
vinnu og arðsins af vinnunni séu oft 
óljós heldur lífsbaráttan áfram frá einni 
kynslóð til annarrar. Eins og fengurinn 
af veiðunum til forna skiptist arður af 
rekstri fyrirtækis með einhverjum hætti 
á milli þeirra sem að rekstrinum koma. 
Starfsmenn fá greidd laun, lánardrottnar 
fá greidda vexti, leigusalar leigu og 
eigendur fá greiddan arð úr fyrirtækinu. 
Þá þarf einnig að greiða birgjum fyrir 
aðföng. Framleiðsla fyrirtækisins þarf 
því að skapa næg verðmæti til að nóg sé 
til skiptanna fyrir þá sem að rekstrinum 
standa. Ríkið tekur sneið af hagnaði 
fyrirtækisins í skatt en hluthafar eru 
látnir mæta afgangi.

Stjórnendur vita að fyrirtæki verða 
aðeins rekin með góðu starfsfólki en 
starfsfólki þarf að greiða laun. Öll fyrir-

tæki eiga því að greiða laun. Margir 
lögaðilar eru stofnaðir um eignir eða 
eignaumsýslu. Það er allur gangur á því 
hversu mikil starfsemi eða tekjur eru í 
þessum félögum sem hafa það meðal 
annars að markmiði að taka og miðla 
áhættu. Þeir sem koma að umsýslu þess-
ara félaga eiga engu að síður að greiða 
sér laun fyrir þau viðvik sem þeir inna 
af hendi í þágu félaganna. Gildir þá 
einu hvort um er að ræða leigufélög 
eða lögaðila sem hafa verið stofnaðir 
um eignasafn. Sjálfstæðir atvinnurek-
endur og einyrkjar sleppa því stundum 
að reikna sér laun á meðan verið er að 
koma fyrirtæki á legg. Í slíkum tilvikum 
eru mörk áhugamáls og vinnu í þágu fé-
lags oft óljós en eins og gefur að skilja 

er þetta ekki í samræmi við skattalög. 
Laun á að gjaldfæra hjá fyrirtækinu og 
tekjufæra hjá starfsmanni. 

Það er merkilegt að af þeim 36.743 
félögum sem skilað hafa skattfram-
tali vegna ársins 2016 greiddu aðeins 
17.555 félög starfsmönnum laun sem 
þýðir að 19.188 fyrirtæki greiddu engin 
laun. Það voru því engin laun greidd í 
52,2% fyrirtækja. Þetta hlutfall hefur 
reyndar lækkað aðeins á síðustu árum 
en það var 53,4% árið 2014. Þá er merki-
legt að 8.417 félaganna sem engin laun 
greiddu árið 2016 voru með tekjur af 
rekstri sem virðast þá hafa orðið til án 
þess að mannshöndin kæmi þar nærri. 
Af 2.911 eignarhaldsfélögum sem skil-
uðu framtali greiddu 1.998 engin laun. 
Þarna er pottur brotinn. Í þessum fyrir-
tækjum ætti alla vega að vera stjórn og 
framkvæmdastjóri. 

Fyrirtæki greiddu 923 milljarða í 
laun, hlunnindi og launatengd gjöld 
árið 2016. Þetta er 88 milljörðum, eða 
10,5%, meira en greitt var árið 2015. 
Launagreiðslur fyrirtækja hafa aukist 
talsvert á undanförnum árum eða allt 
frá árinu 2009 þegar kreppan náði há-

Það er merkilegt að af þeim 36.743 félögum sem 
skilað hafa skattframtali vegna ársins 2016 greiddu 
aðeins 17.555 félög starfsmönnum laun sem þýðir 
að 19.188 fyrirtæki greiddu engin laun



Fyrirtæki greiddu 923 milljarða í laun, hlunnindi, launatengd gjöld og framlög í lífeyrissjóði árið 
2016. Launakostnaður fyrirtækja hækkaði um 88 milljarða, eða 10,5%, frá árinu áður sem er 
meiri hækkun en sést hefur allt frá árinu 2006. Raungildi launa lækkaði um 232 milljarða, eða 
27,6%, á árunum 2007-2009 en síðan hafa launagreiðslurnar aukist ár frá ári.
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Fyrirtæki geta fjármagnað starfsemi sína og greitt fyrir húsnæði, vélar og tæki með hlutafé, 
lánsfé eða með leigugreiðslum. Árið 2016 greiddu fyrirtæki um 112 milljarða í leigu en þar af 
voru 93 milljarðar húsaleiga. Leiga hækkaði um rúma sex milljarða, eða 5,5%, frá árinu áður. 
Fyrirtæki hafa aldrei áður greitt jafn mikið í leigu en árið 2008 voru leigugjöld um 108 milljarðar. 
Hér vegur húsaleiga þyngst en árið 2008 greiddu fyrirtækin um 73 milljarða í húsaleigu á móti 
36 milljörðum í lausafjárleigu. Lausafjárleiga var ekki nema 19 milljarðar árið 2016. Fyrirtækin 
greiddu því um 17 milljörðum minna fyrir leigu á vélum og tækjum árið 2016 en árið 2008.

Leiga
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Fyrirtæki geta gjaldfært kröfur á móti tekjum sem þykja sannanlega tapaðar. Fram til ársins 2008 
voru tapaðar viðskiptakröfur sem gjaldfærðar voru í rekstri yfirleitt um 30-40 milljarðar á hverju 
ári. Árið 2008 voru þær um 3.796 milljarðar og árið eftir voru tapaðar viðskiptakröfur um 1.622 
milljarðar. Samtals töpuðu fyrirtækin því 5.419 milljörðum á þessum tveimur árum en til saman-
burðar voru rekstrartekjur 4.760 milljarðar árið 2008 og samtals um 8.718 milljarðar þessi tvö 
ár. Þarna hefur því tapast andvirði hátt í heils árs veltu hvort árið fyrir sig. Afskrifaðar viðskipta-
kröfur voru um 324 milljarðar árið 2016 sem er meira en sést hefur frá árinu 2009.

Milljarðar
Afskrifaðar viðskiptakröfur
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marki. Á árunum 2013 til 2016 hafa 
launagreiðslur aukist ár frá ári og með 
auknum hraða. Þær jukust um 20 millj-
arða, eða 2,8%, árið 2013, 45 milljarða, 
eða 6,2%, árið 2014, 64 milljarða, eða 
8,3%, árið 2015 og svo um 88 millj-
arða, eða 10,5%, árið 2016. Árið 2009 
var launakostnaður fyrirtækjanna 607 
milljarðar. Hækkun ársins 2016 var 
14,4% ef hún er metin með hliðsjón af 
stofninum þá. Hvernig sem á það er litið 
hlýtur slík hækkun á launagreiðslum að 
teljast umtalsverð. 

Vinna og uppskera vinnunnar er það 
sem lífið gengur út á hjá flestum. Það eru 
fáir sem mæta til vinnu án þess að fá eitt-
hvað fyrir það. Hækkun launagreiðslna 
er þó auðvitað ekki algildur mælikvarði á 
lífskjör í landinu. Íbúum hefur fjölgað og 
launagreiðslurnar deilast niður á fleiri. 
Það verður fróðlegt að fylgjast með því 
í framhaldinu hvort að menn munu 
sýna aðhald og nægjusemi, greiða niður 
skuldir, spara og fjárfesta.

Á síðustu fimm árum, eða frá árinu 
2011, hefur launakostnaður fyrirtækja 
á almennum markaði aukist um 256 
milljarða að raungildi, eða 38,3%. 
Þetta jafngildir 6,7% vöxtum á ári sem 
þýðir hátt í tvöföldun á hverjum tíu 
árum. Launakostnaðurinn var nú 85 
milljörðum meiri en hann var á toppi 
góðærisins árið 2007. Fimm árum fyrr 
hafði stofninn verið 476 milljarðar. 
Hann óx því um 363 milljarða, eða 
76,2%, á fimm árum sem jafngildir 12% 
árlegum vexti á tímabilinu. 

Laun og hlunnindi lækkuðu um 27,6% 
í hruninu, úr 838 milljörðum árið 2007 í 
607 milljarða árið 2009. Frá árinu 2009 
hefur launakostnaður fyrirtækja aukist 
um 221 milljarð sem er tæplega 52,2% 
aukning á sjö árum. 

Af þeim 923 milljörðum sem voru 
kostnaður fyrirtækja af launum, hlunn-
indum og launatengdum gjöldum voru 
745 milljarðar greidd laun. Laun hækkuðu 
um 11,3% á milli áranna 2015 og 2016, 
samanborið við 8% árið þar á undan. 
Laun eru um 80,7% launakostnaðar ins en 
auk launa greiddu fyrirtækin 76 milljarða 
í mótframlag í lífeyrissjóð og 78 milljarða 
í launatengd gjöld, aðallega trygginga-
gjald. Samsetning launagreiðslna hefur 
lítið breyst á milli ára fyrir utan að 
launatengd gjöld vógu um 8,4% af launa-
kostnaði árið 2016 en þau vógu um 9% 
árið 2015. Tryggingagjald lækkaði á milli 
áranna 2015 og 2016.

Það er athyglisvert að fyrirtæki sem 
voru með minna en 100 milljónir í 

Milljarðar



TÍUND    27TÍUND    27

rekstrar tekjur, þ.e. um 90% fyrirtækja, 
greiddu ekki nema um 13,4% launa. Þau 
1,5% fyrirtækja sem voru með meira 
en milljarð í rekstrartekjur greiddu hins 
vegar 59,3% þeirra launa sem lögaðilar 
sem reknir eru í hagnaðarskyni greiddu. 
Það er reyndar athyglisvert að fyrirtækjum 
sem eru yfir þessum tekjumörkum fjölgaði 
um 61, eða 12,5%, á sama tíma og 4,2% 
fleiri fyrirtæki skila skattframtali.

Fyrningar
Samkvæmt svokallaðri jöfnunarreglu 
skal kappkosta að jafna gjöldum á móti 
tekjum þannig að hægt sé að leggja 
rétt mat á afkomu rekstrarins. Fyrirtæki 
þurfa flest hver einhverjar rekstrareignir 
til framleiðslunnar. Með tímanum og 
notkun ganga þessi tæki úr sér og þarfnast 
endurnýjunar við. Litið er á slit á tækjum 
sem hvern annan kostnað sem fellur til 
við að framleiða hverja einingu. Þessum 
kostnaði er því dreift niður á fram-
leiðsluna og hann dreginn frá tekjum þótt 
hann kalli ekki á fjárútlát af hálfu fyrir-
tækisins á þeim tíma sem framleiðslan á 
sér stað. Ef rétt er að málum staðið á fyrir-
tækið að eiga fyrir nýjum tækjum þegar 
þau gömlu ganga úr sér. Líta má svo á 
að fyrirtækið sé að leggja til hliðar fyrir 
kaupum á nýjum tækjum. 

Fyrningar voru metnar á 193 milljarða 
árið 2016 sem var 9 milljörðum, eða 
4,8%, meira en árið áður. Fyrningar juk-
ust mikið árin 2008 og 2009 en þá gátu 
fyrirtæki fyrnt eignir á móti niðurfell-
ingu skulda. Þetta var liður í sérstökum 
björgunaraðgerðum stjórnvalda í efna-
hagshruninu. Eftirgjöf skuldarinnar var 
þá ekki tekjufærð hjá fyrirtækinu, eins 
og venjulega á að gera, heldur voru eignir 
færðar niður með ákveðnum hætti. Þetta 
þýðir að í framtíðinni geta fyrirtækin 
ekki gjaldfært fyrningar og munu því 
greiða skatt af tekjustofni sem alla jafna 
hefði verið lækkaður ef eignir væru ekki 
að fullu fyrndar.

Leiga
Fyrirtæki þurfa að standa straum af 
kostnaði við rekstrarfjármuni. Vélar, 
tæki, húsnæði og annað sem þarf til 
rekstrarins kostar peninga. Eigendur 
fyrirtækisins leggja því til hlutafé 
en annars geta fyrirtæki fjármagnað 
reksturinn með lánsfé. Fjármálastjórar 
fyrirtækja vega og meta hvort hag-
kvæmast sé að taka fé að láni, leigja 
eða óska eftir auknu hlutafé til starf-
seminnar. Kostnaður við fjármögnun 
þvælist stundum fyrir í rekstrinum og 

því er rétt að taka tillit til hans þegar 
menn reyna að meta hagnaðinn af 
kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Það er 
stundum matskennt hvort að menn vilja 
líta á leigu sem framleiðslukostnað, líkt 
og önnur aðföng, eða sem fjármögnun. 
Það segir sér hins vegar sjálft að ef allar 
eignir væru teknar á leigu, leigan væri 
gjaldfærð og reksturinn stæði í járnum 
þá myndi leigusalinn hirða allan arðinn 
af starfseminni.  

Fyrirtæki greiddu 93 milljarða í 
húsaleigu árið 2016 sem var rúmum 
tveimur milljörðum meira en var greitt 
árið 2015. Almennt er húsaleiga undan-
þegin virðisaukaskatti en fyrirtæki geta 
valið um að leigja með eða án virðis-
aukaskatts. Það vekur nokkra athygli 
að húsaleiga sem færð er í 24% þrep 
hefur aukist um tæpa 6,4 milljarða, eða 
11,4%, á sama tíma og leiga án virðis-
aukaskatts lækkaði um 3,9 milljarða, eða 
11,1%. Í fyrra var þessu þveröfugt farið. 
Þá jókst virðisaukaskattsskyld húsaleiga 
um 3,8% á sama tíma og leiga til fyrir-
tækja í undanþeginni starfsemi jókst 
um átta milljarða, eða 29,4%. Fyrirtæki 
voru ekki aðeins með húsnæði á leigu. 
Þau greiddu einnig 19 milljarða fyrir 
leigu hvers konar eigna og eignarétt-
inda tengdum rekstri öðrum en leigu 
fasteigna. Hér er einnig um að ræða 
greiðslur fyrir fjármögnunarleigu. Þessar 
greiðslur voru ríflega þremur millj-
örðum hærri árið 2016 en árið áður. Það 
er reyndar athyglisvert að leigugjöld eru 
mun lægri nú en á árunum í kringum 
hrunið. Fyrirtæki greiddu 33 milljarða 
í leigu árið 2007 og 36 milljarða árið 
2008, 32 milljarða árið 2009 og 29 millj-
arða árið eftir. Síðan hafa leigugreiðslur 
haldið áfram að lækka en nú urðu aftur 
ákveðin þáttaskil.

Aðkeypt þjónusta 
Fyrirtæki þurfa oft að fá utanaðkomandi 
aðila til að vinna hin ýmsu verk. Hér 
getur verið um að ræða undirverktaka, 
sérfræðinga og þess háttar. Efnis-
kostnaður og annað slíkt fellur undir 
þennan lið. Aðkeypt þjónusta var 124 
milljarðar árið 2016 en þar af voru 16 
milljarðar aðkeypt erlend þjónusta. 
Það vakti nokkra athygli að aðkeypt 
erlend þjónusta hækkaði um rúma níu 
milljarða árið 2015 sem var þá aukning 
um 52,8% á milli ára. Nú lækkaði hún 
hins vegar aftur um ellefu milljarða, 
eða 40,5%. Þegar á heildina er litið var 
aðkeypt þjónusta hins vegar óbreytt á 
milli ára.

Rekstrarhagnaður 

Í venjulegum framleiðslufyrirtækjum 
er rekstrarhagnaður hagnaður af hefð-
bundinni starfsemi, þ.e. tekjur af 
viðskiptum við viðskiptavini að frá-
dregnum framleiðslukostnaði. Það er því 
litið framhjá óreglulegum liðum eins og 
söluhagnaði.

Í skattframtali rekstraraðila er rekstrar-
hagnaður skilgreindur sem rekstrartekjur 
að frádregnum rekstrargjöldum. Yfirleitt 
er litið framhjá fjármögnun fyrirtækisins 
þegar rekstrarhagnaður er skoðaður. Menn 
hafa fyrst og fremst áhuga á að vita hversu 
mikil verðmæti starfsemi fyrirtækisins 
skapar áður en arðinum er skipt á milli 
lánar drottna, leigusala, fjárfesta og ríkis. 
Það er hagnaður fyrir vexti og afskriftir, arð 
og skatta, eða EBITDA, eins og það er kallað 
á ensku. EBITDA á að gefa nokkuð góða 
mynd af því hversu miklu fé fyrirtækið 
hefur úr að spila til að greiða fjárfestum. 
Þá skiptir engu hvort að allar eignir og að-
föng eru keypt fyrir framlag eigenda, fyrir 
lánsfé eða teknar á leigu. Reksturinn þarf 
að standa undir fjármögnuninni sem getur 
verið misdýr eftir því hvort um er að ræða 
lán eða fjárfestingu hluthafa. 

Hefðin er því sú að skilja á milli rekstrar-
hliðar og fjármögnunarhliðar, launþega 
og viðskiptavina og þeirra sem koma að 
fjármögnuninni. Launþegar og verktakar 
eru því taldir með öðrum aðföngum eða 
hráefni, ólíkt þeim sem fjármagna fyrir-
tækið og fá hlut í hagnaðinum. Launþegar 
eiga að geta treyst því að fá greitt fyrir 
vinnu sína en mennirnir með peningana 
hætta fé sínu í fyrirtækinu. Hér er þó um 
skilgreiningaratriði að ræða. Launþegar 
leggja fyrirtækinu til tíma sinn, hæfileika 
og starfskrafta. Þeir skuldbinda sig til að 
vinna að hagsmunum fyrirtækisins og 
þeim er því ekki frjálst að ráðstafa tíma 
sínum að vild á meðan þeir eru í starfi. 
Þeir eiga mikið undir velgengni fyrirtækis-
ins og því eru þeir í reynd í mjög svipaðri 
stöðu og aðrir sem hætta tíma sínum og 
fjármunum til starfseminnar. Þeir koma 
fram fyrir hönd fyrirtækisins sem launaðir 
starfsmenn en í því felst að samband þeirra 
við félagið er annað en ef þeir væru verk-
takar. Samskipti félagsins við viðskiptavini 
og aðra sem eiga eitthvað undir velgengni 
þess byggja á samningum og lagalegum 
skuldbindingum en í réttarríki sér ríkis-
valdið um að framfylgja lögum og rétti. 

Ef bókhaldið stemmir á rekstrarhliðin 
að stemma við fjármögnunarhliðina. 



Rekstrartekjur að frádregnum rekstrargjöldum er rekstrarhagnaður sem segir nokkuð til um 
hversu mikil verðmæti meginstarfsemi fyrirtækisins skapar. Mörg fyrirtæki hafa þó stundum haft 
miklar tekjur sem ekki eiga rætur í sölu eða kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Rekstrartekjur að frá-
dregnum rekstrargjöldum voru 572 milljarðar árið 2016 sem var 1.998 milljörðum minna en árið 
áður (sem ekki var sambærilegt). Ólíkt því sem verið hefur á undanförnum árum má aðeins rekja 
lítið brot rekstrartekna árið 2016 til leiðréttinga eða óreglulegra tekna.
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Rekstrartekjur að frádregnum 
rekstrargjöldum

Rekstrartekjur fyrirtækja voru um 4.933 milljarðar árið 2016 sem var 1.548 milljörðum, eða 
23,9%, minna en árið áður. Árið 2015 mátti rekja stóran hluta rekstrartekna til uppgjörs 
gamalla hrunsmála. Sala var þá um 68,9% rekstrartekna en árið 2016 mátti rekja um 95,5% 
rekstrartekna fyrirtækja til seldrar vöru og þjónustu. Tekjur af sölu hafa aldrei verið hærri en 
árið 2016, eða 4.710 milljarðar, og að árinu 2015 undanskildu (sem er ekki sambærilegt) hafa 
rekstrartekjur fyrirtækja aldrei verið hærri. 
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Rekstrargjöld fyrirtækja voru um 4.361 milljarður árið 2016, 450 milljörðum, eða 11,5%, hærri en 
árið áður. Rekstrargjöld fyrirtækja voru um 10.879 milljarðar árið 2008 og 5.278 milljarðar árið 
2009 en þau lækkuðu síðan fram til ársins 2012. Síðan hafa rekstrargjöld farið hækkandi á sama 
tíma og velta, fjárfesting og önnur umsvif hafa aukist. Kostnaður tengdur eftirmálum falls fjár-
málastofnana hefur haft töluverð áhrif á rekstrarkostnað undanfarinna ára. Ýmis rekstrargjöld og 
leiðréttingar sem hafa lítið með laun eða hráefniskaup að gera námu t.a.m. um 1.526 milljörðum 
árið 2008 en aðeins 12 milljörðum árið 2016.
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Tekjur af rekstri, eftir að búið er að fjár-
festa í tækjum, eiga því að stemma við 
fjármögnunarhlið fyrirtækisins, þ.e. 
það sem greitt er í vexti og arð. Þetta er 
mikilvægt að hafa í huga þar sem ekki er 
leyfilegt að úthluta arði nema af hagnaði 
síðasta árs. Fyrirtæki eru sérstakur lögaðili 
með takmarkaðri ábyrgð og eigendur eða 
stjórnendur geta því ekki gengið um eigur 
þess eins og sínar eigin. Þeir geta t.a.m. 
ekki greitt út arð af hagnaði líðandi árs 
eða tekið lán fyrir arðgreiðslum. 

Þar sem tap er metið á móti væntum 
hagnaði, og stjórnendur og innherjar búa 
yfir mikilvægum upplýsingum um ástand 
og horfur fyrirtækisins, getur takmörkuð 
ábyrgð verið mikils virði. Ekki er hægt að 
ganga að eigendum og tapið er bundið við 
eigið fé fyrirtækisins. Það eru hins vegar 
engin takmörk fyrir því hvað fyrirtæki og 
eigendur geta hagnast mikið. 

Árið 2016 voru samanlagðar rekstrar-
tekjur að frádregnum rekstrarhagnaði 572 
milljarðar, 1.998 milljörðum lægri en árið 
áður. Mikinn rekstrarhagnað árið 2015 
má vitanlega rekja til uppgjörs föllnu 
bankanna. Nú eru liðin 10 ár frá því að 
bankarnir féllu. Þessi fyrirtæki hafa skyggt 
á efnahagslífið allt og það er fyrst nú sem 
niðurstaða framtala er farin að taka á sig 
eðlilega mynd á ný. Niðurstaða rekstrar 
var enn tæpum 67,8 milljörðum lægri 
árið 2016 en árið 2006 en hún var þó 8,5 
milljörðum betri en árið 2007. Hún var 
16,4 milljörðum betri en árið 2014. Þegar 
litið er framhjá fjármálastofnununum 
lítur út fyrir að rekstur fyrirtækja hafi 
verið að styrkjast allt frá árinu 2009. 

Samanlagður rekstrarhagnaður fyrir-
tækja sem voru rekin með hagnaði var 
723 milljarðar árið 2016. 18.270 fyrirtæki 
voru rekin með hagnaði en þar af voru 658 
með meira en hundrað milljónir í hagnað. 
Þessi fyrirtæki voru með 575 milljarða í 
hagnað en þar af voru 79 fyrirtæki með 
meira en milljarð í hagnað og var saman-
lagður hagnaður þessara fyrirtækja 420 
milljarðar. 79 fyrirtæki voru því með 58% 
rekstrarhagnaðar fyrirtækja. 

Þrátt fyrir góðærið jókst rekstrartap 
fyrirtækja einnig umtalsvert, n.t.t. um 
42 milljarða, eða 38,5%. Það var 151 
milljarður árið 2016, 109 milljarðar 
árið 2015 og 126 milljarðar árið 2014. 
Bróðurpartur tapsins, eða 114 milljarðar, 
var hjá fyrirtækjum sem voru með meira 
en 100 milljónir í rekstrartap. Þar af voru 
79 milljarðar, eða 52,5%, vegna 21 fyrir-
tækis sem hvert um sig tapaði meira en 
milljarði.
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Fjármunatekjur  
og fjármagnsgjöld, 
aðrar tekjur og 
önnur gjöld

Þegar hefur verið tæpt á tveimur hliðum 
rekstrarins: rekstrarhliðinni annars 
vegar og fjármögnunarhliðinni hins 
vegar. Reksturinn þarf að standa undir 
fjármögnuninni. Venjuleg rekstrarfyrir-
tæki vinna vöru úr hráefnum eða bjóða 
þjónustu sem síðan er seld á markaði. 
Þetta kallar á samskipti og samninga við 
viðskiptavini og birgja. Fyrirtæki þurfa 
einnig að taka afstöðu til þess hvort fjár-
festa eigi í tækjum og tólum eða aðstöðu 
til að hægt sé að framleiða og bjóða 
vöruna til kaups. Með einhverju móti 
þarf að greiða fyrir þessi framleiðslu-
tæki. Þau eru ýmist keypt fyrir framlag 
eigenda eða hlutafé, tekin á leigu eða 
greidd með lánsfé. Þá má heldur ekki 
gleyma því að menn geta keypt aðföng 
í reikning, sem er lán, og því leggja við-
skiptamenn fyrirtækisins oft talsvert 
til fjármögnunar þess án þess að um 
hreina og klára lánastarfsemi sé að ræða. 
Þannig má fjármagna fyrirtæki með við-
skiptalánum. Reyndar getur komið fyrir 
að tekjur af lánum til viðskiptamanna 
slagi í rekstrartekjur af seldri vöru og 
þjónustu. Þetta á sérstaklega við þegar 
um fjármögnunar- eða rekstrarleigu er 
að ræða. Oft á tíðum fylgir greiðslu-
skilmálum talsverð áhætta fyrir þá sem 
afhenda vöru eða vinna verk gegn því að 
fá greitt á eindaga. Slík fjármögnun telst 
hins vegar ekki til fjármagnskostnaðar 
þó að hún sé það í reynd. 

Rekstur fyrirtækis gengur þannig ekki 
aðeins út á að selja á það háu verði að 
menn hafi fyrir aðföngum, sem er rekstrar-
hliðin, heldur þarf reksturinn einnig að 
standa undir fjármögnun fyrirtækisins, 
eða fjármögnunarhliðinni. Krafa fjárfesta, 
lánardrottna og leigusala um endurgjald 
ræðst af þeim fjárfestingarkostum sem 
þeir standa frammi fyrir en á endanum 
ræður ávöxtunarkrafa úrslitum um það 
hvort borgi sig að leggja út í ákveðið verk-
efni. Menn vilja fá hærri vexti fyrir að taka 
meiri áhættu og þegar ávöxtun hefur verið 
metin með hliðsjón af áhættu sést hvort 
að verkefnið sé að bæta hag eigenda fyrir-
tækisins. Með réttu ætti að leggja út í öll 
verkefni sem standast kröfu um arðsemi 
og gott betur. 

Fjárfestingar fyrirtækja verða ekki metnar 
í tómarúmi. Aðstæður breytast frá degi til 
dags. Verkefni sem væri talið fýsilegur fjár-
festingarkostur þegar stöðnun er, vextir 
lágir og fá tækifæri til fjárfestingar þætti 
hins vegar óálitlegur kostur á uppgangs-
tímum. Hvert fyrirtæki forgangsraðar 
fjárfestingum eftir stærð og hagnaði.

Vextir
Árið 2016 voru fyrirtæki með 153 milljarða 
í vaxtatekjur og verðbætur af lausafé og 
viðskiptalánum. Þetta var 33 milljörðum 
minna en árið 2015. Vaxtatekjur fyrir-
tækja taka talsverðum breytingum frá 
ári til árs. Á móti vaxtatekjum stóðu 
267 milljarðar í vaxtagjöld. Vaxtagjöld 
voru tæpum 18 milljörðum lægri árið 
2016 en árið áður. Hér er um að ræða 
allan vaxtakostnað og lántökukostnað 
og innheimtu- og þjónustugjöld banka 
og greiðslukortafyrirtækja sem falla til í 
rekstrinum. Tekjur og gjöld minnkuðu en 
samtals jukust hrein vaxtagjöld um tæpa 
16 milljarða, eða 15,8%. Vaxtakostnaður 
ræðst af útlánsvöxtum hverju sinni sem 
og skuldum fyrirtækja.

Hreinn gengishagnaður peningalegra 
eigna var 52 milljarðar árið 2016 saman-
borið við 31 milljarðs tap. Gengistap 
var 61 milljarður 2016 á móti gengis-
hagnaði upp á 113 milljarða árið 2015. 
Tapið minnkaði um 48 milljarða á meðan 
hagnaðurinn jókst um 35 milljarða á milli 
ára. Hagnaður að frádregnu tapi var því 83 
milljörðum meiri en árið 2015.

Arður
Eftir að gert hefur verið upp við launa-
menn, viðskiptamenn, leigusala og 
lánardrottna og staðin skil á sköttum 
stendur eftir hlutur eigenda. Hlutur 
eigenda leggst við eigið fé og er ýmist 
notaður til fjárfestinga í rekstrinum 
sjálfum eða greiddur út til eigendanna 
sem arður. Það er hins vegar sjaldnast á 
vísan að róa og tapi fyrirtækið þá taka hlut-
hafar skellinn. Taprekstur gengur á eigið fé, 
síðan á hlutafé, og loks tapa menn fyrir-
tækinu í hendur kröfuhafa.

Þegar vel gengur fá hluthafar hins 
vegar hlutdeild í hagnaði fyrirtækisins. 
Þeir sem stofna fyrirtæki, eða kaupa 
hlut í fyrirtækjum sem hafa þegar hafið 
rekstur, kaupa í reynd hlutdeild í fram-
tíðarhagnaði félagsins. Rekstrareignir og 
verksmiðjuhúsnæði hafa lítið gildi nema 
vegna þess að þær skapa verðmæti sem 
hægt er að láta í skiptum. Góð hugmynd 
getur verið gulls ígildi. Það þarf hins vegar 
meira til en hugmyndaauðgi og fram-

kvæmdasemi. Menn þurfa fjárhagslegan 
bakhjarl, sem er tilbúinn til að leggja 
fyrirtækinu til rekstrarfé, auk þess að hafa 
valinn mann í hverju rúmi. Síðast en ekki 
síst þarf þrautseigju og þolinmæði. Fyrir-
tækið er því yfirleitt miklu meira virði en 
bókfærðar eignir, sérstaklega þegar horft er 
til starfsfólks þess. Það er vitaskuld erfitt 
að sjá á eftir áralöngu uppbyggingarstarfi 
þegar fyrirtæki eru tekin til gjaldþrota-
skipta. Sokkinn kostnaður á þó ekki að 
hafa áhrif á ákvarðanir sem teknar eru 
um framtíð rekstrarins. 

Samkvæmt fræðunum eiga stjórn-
endur fyrirtækja sem telja sig ekki geta 
ávaxtað hagnað fyrirtækisins með sama 
hætti og aðrir í sambærilegum verkefnum 
að greiða hagnaðinn út til eigenda sem 
geta þá ráðstafað honum að vild. Ef ekki 
er hægt að fjárfesta í verkefnum innan 
fyrirtækisins eiga hluthafar að fá að ráð-
stafa fénu utan fyrirtækisins. Samkvæmt 
hlutafélagalögum má þó aðeins úthluta 
hagnaði síðasta árs og fyrri ára. Annað telst 
ólöglegur arður. Í gegnum tíðina hafa hins 
vegar verið brögð að því að menn hafi end-
urmetið eignir og greitt út hagnað ársins.

Nú er um tíunda hvert fyrirtæki 
eignarhaldsfélag. Tekjur þessara félaga 
byggja því á því að verðmæti eignanna 
hækki í verði eða á arði af verðbréfum. 
Í reynd ætti þetta að koma í sama stað 
niður. Félag sem greiðir arð ætti að vera 
minna virði eftir að hagnaður hefur verið 
greiddur út úr fyrirtækinu. Eignin ætti 
því að falla í verði um leið og arðurinn 
er greiddur út. 

Fyrirtæki fengu greidda 47 milljarða í 
arð af hlutabréfum árið 2016. Arðgreiðslur 
lækkuðu um 82 milljarða, eða 63,2%. Árið 
2015 voru arðgreiðslur því 129 milljarðar 
en það voru hæstu arðgreiðslur sem hafa 
sést. Árið 2007 voru tekjur af arði frá ís-
lenskum fyrirtækjum um 105 milljarðar. 
Arðgreiðslur árið 2014 voru hins vegar 41 
milljarður en þær voru 97 milljarðar árið á 
undan og 41 milljarður árið þar á undan. 

Til viðbótar tekjum af íslenskum hluta-
bréfum fengu fyrirtæki einnig sex milljarða 
greidda í arð af erlendum hlutabréfum. 
Var þetta tveimur milljörðum, eða 24,8%, 
minna en árið 2015. Arður af erlendum 
hlutabréfum náði hámarki árið 2011 en þá 
voru arðstekjur félaga 23 milljarðar.

Hlutdeild félaga í tekjum eða tapi 
dóttur- og hlutdeildarfélaga var samtals 
um 185 milljarðar árið 2016. Hagnaður 
hlutdeildarfélaga var um 111 milljörðum, 
eða 37,6%, minni en árið 2015. Það ræðst 
af stærð eignarhlutans hvort að um 
dóttur- eða hlutdeildarfélag er að ræða.
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Á árabilinu 2008 til 2010 var hlutdeild í 
tapi dóttur- og hlutdeildarfélaga saman-
lagt 3.660 milljarðar. Frá árinu 2011 
hefur samanlagt verið hagnaður af hlut-
deildinni. Hún skilaði 85 milljörðum árið 
2011, 318 milljörðum árið 2012 og 237 
milljörðum árin 2013 og 2014, svo og 296 
milljörðum árið 2015.

Söluhagnaður af hlutabréfum var 
nú 86 milljarðar. Hann minnkaði um 
723 milljarða á milli ára sem er lækkun 
um 89,4% frá árinu 2015. Árið 2015 var 
söluhagnaður hlutabréfa 810 milljarðar 
sem var þá langmesti söluhagnaður sem 
sést hafði og eru árin fyrir hrun þá ekki 
undan skilin. Árið 2006 var söluhagnaður 
af hlutabréfum 335 milljarðar, 249 millj-
arðar árið 2007 og 72 milljarðar árið 2008. 
Árið 2015 var sölutap af hlutabréfum ekki 
nema tveir milljarðar sem er það minnsta 
sem hefur sést, fimm milljörðum minna 

en árið 2014. Tap af sölu hlutabréfa var 
fjórir milljarðar árið 2016. Fyrirtæki töp-
uðu 32 milljörðum af sölu hlutabréfa árið 
2007, 840 milljörðum árið 2008, og 103 
milljörðum árið 2009. Þá dró nokkuð úr 
tapinu en það var 34 milljarðar árið 2010 
og 49 milljarðar árið 2011.

Tekjur og gjöld af 
fjármálagerningum
Tekjur og gjöld af fjármálagerningum, 
afleiðu samningum, vaxtaskiptasamn-
ing um, öðrum skiptasamningum og 
valréttar samningum eru talin fram sér-
staklega á skattframtali rekstraraðila. Hér 
getur einnig verið um að ræða tap vegna 
færslu eigna til gangvirðis eða óinnleystan 
gengishagnað af verðbréfum svo eitthvað 
sé nefnt. Það er tímanna tákn að tekjur 
af fjármálagerningum hafa aukist nokkuð 
á síðustu tveimur árum. Þær voru 143 
milljarðar árið 2016 og 116 milljarðar 
árið 2015. Þær voru hins vegar ekki nema 
62 milljarðar árið 2014 og því hafa þær 
hækkað um 82 milljarða á síðustu tveimur 
árum, eða um 132,4%. 

Gjöld af fjármálagerningum hafa einnig 
farið minnkandi. Þau voru 22 milljarðar 
árið 2016, eða 1,3 milljörðum, það 
er 5,7%, lægri en árið áður. Fjármála-
gerningar voru mjög fyrirferðarmiklir á 
skattframtölum hrunáranna 2008 og 2009 
en fyrirtæki töpuðu 1.173 milljörðum 
á ýmis konar fjármálagerningum árið 
2008, 573 milljörðum árið 2009 og 95 
milljörðum árið 2010. Staðan hefur því 
breyst mikið síðan þá.

Niðurfærsla verðbréfaeignar
Ef matsverð verðbréfa, skuldabréfa og 
hlutabréfa lækkar þarf að færa niður verð-
mæti bréfanna. Niðurfærslan er færð til 
gjalda og lækkar skattstofninn. Ef bréfin 
hækka aftur ber að bakfæra niðurfærsluna 
og tekjufæra hækkunina sem hækkar 
aftur skattstofninn. Verðbréf voru færð 
upp um tvo milljarða árið 2016 en þau 

voru færð niður um sjö milljarða árið 
2015 sem var tveimur milljörðum minni 
niðurfærsla en árið 2014. Þetta er í fyrsta 
skipti frá hruni sem verðbréfaeign er færð 
upp. Árin 2007, 2008 og 2009 skera sig úr 
en þá voru verðbréf færð niður um 93, 
715 og 96 milljarða. Á síðustu árum hefur 
niðurfærslan verið mun minni.

Tekjur af eftirgjöf skulda
Undir eðlilegum kringumstæðum er litið á 
eftirgjöf skulda sem skattskyldar tekjur hjá 
félaginu sem nýtur eftirgjafarinnar. Í kjöl-
far hrunsins var reglum um eftirgjöf skulda 
breytt. Sýnt var að fyrirtæki í góðum rekstri 
gátu hvorki staðið við skuldbindingar 
sínar gagnvart lánardrottnum né greitt 
skatta af eftirgjöfinni við þær aðstæður 
sem uppi voru í þjóðfélaginu á þessum 
tíma. Reglunum var því breytt þannig að 
eftirgjöfin gekk fyrst til lækkunar á því tapi 
sem mátti flytja yfir til næsta árs, þá til 
þess að jafna yfirfæranlegt tap fyrri ára og 
þá mátti fyrna eignir á móti eftirgjöf sem 
hafði verið færð fyrirtækinu til tekna. Loks 
mátti dreifa því sem eftir stóð á nokkur ár. 

Árið 2016 færðu fyrirtæki sér 13 milljarða 
til tekna vegna eftirgjafa skulda. Árið 2015 
var þessi tala 3.016 milljarðar. Hér er því 
um alger umskipti að ræða. 

Árið 2010 voru tekjur af eftirgjöf 
skulda 101 milljarður. Þær voru 320 
milljarðar árið 2011, 140 milljarðar árið 
2012 og 56 milljarðar árið 2013. Eins og 
gefur að skilja var mikil hækkun tekna af 
eftirgjöf skulda árið 2015 að mestu vegna 
uppgjörs þrotabúa bankanna en hér er 
um að ræða hátt í helming tekna fyrir-
tækja árið 2015.

Hagnaður skv. 
ársreikningi

Rekstur fyrirtækja er auðvitað ekki ein-
hlítur og staða fyrirtækjanna getur verið 
mjög mismunandi eftir því hvar á vegi 
þau eru stödd, hvort um nýsköpunarfyrir-
tæki eða rótgróið fyrirtæki er að ræða, 
eða í hvaða atvinnugrein þau starfa. 
Það getur verið erfitt að koma fyrirtæki 
á legg og oft líða mörg ár áður en fyrir-
tæki fara að skila hagnaði og eigendum 
sínum arði. Flest þeirra lognast út af áður 
en langt um líður. Reyndar er ekki óal-
gengt að eigendur nýsköpunarfyrirtækja 
haldi fyrirtækjunum á floti árum saman 
með síauknum hlutafjárframlögum löngu 
eftir að tvær grímur eru farnar að renna á 
menn. Nýtt hlutafé rýrir hins vegar hlut 
fyrri eigenda og svo getur farið að menn 
verða að velja um að gefa fyrirtækið frá 
sér að mestu í von um að sjá drauminn 
verða að veruleika, eða segja upp starfs-
fólki, selja eignir og slíta félaginu. 

Árið 2016 var hagnaður samkvæmt 
ársreikningi fyrirtækja 1.080 milljarðar 
króna sem var 5.490 milljörðum minni 
hagnaður en árið 2015. Hagnaður ársins 
2015 var mjög óvenjulegur en hagnaður 
árið 2014 var 1.019 milljarðar þannig að 
hagnaður hefur aukist á milli áranna 
2014 og 2016 um 61 milljarð, eða 6%. 
Sem fyrr segir er rekstur fyrirtækja 
aftur að taka á sig mynd eftir ófarir fjár-
málakerfisins árið 2008. Árið 2015 var 
hagnaður samkvæmt skattframtali fyrir-
tækja 6.570 milljarðar og því var staðan 
árið 2016 allt önnur. 

Mikill hagnaður á undanförnum árum 
er ekki afrakstur hagræðingar í rekstri eða 
aukinnar eftirspurnar eftir íslenskum 
vörum og þjónustu, heldur á hann fyrst 

Árið 2016 færðu fyrirtæki sér 13 milljarða til 
tekna vegna eftirgjafar skulda. Árið 2015 var 
þessi tala 3.016 milljarðar. Hér er því um alger 
umskipti að ræða
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Þegar tekið hefur verið tillit til ýmissa fjármunatekna og gjalda stendur eftir hagnaður skv. 
ársreikningi félagsins. Árið 2016 var hagnaður skv. ársreikningi um 1.080 milljarðar. Árið 2016 
var 5.490 milljörðum minni hagnaður af starfsemi fyrirtækjanna í landinu en árið áður, en árið 
2015 voru tekjur af eftirgjöf skulda rúmir 3.016 milljarðar. Hagnaðurinn var minni árið 2016 
en árin 2005, 2006 og 2007, en þá var hagnaður skv. ársreikningi 1.450, 1.649 og 1.578 
milljarðar. Árið 2008 var hagnaður hins vegar ekki nema 459 milljarðar. Á undanförnum árum 
hefur stór hluti hagnaðar verið af ýmsu öðru en rekstri. 

Fyrirtæki töpuðu um 213 milljörðum árið 2016 sem var um 46 milljörðum, eða 27,2%, meira 
tap en árið 2015. Tap undanfarinna tveggja ára er þó fremur lítið ef síðustu ár eru höfð til hlið-
sjónar. Það var 14.256 milljarðar árið 2008, 4.002 milljarðar árið 2009 og 1.642 milljarðar árið 
2010. Síðan hefur tap skv. ársreikningi minnkað ár frá ári þangað til nú að aftur bætir í tapið í 
fyrsta skipti frá hruni. 

Reglur skattalaga og reikningsskila eru ekki ávallt samhljóða og því myndar ekki allur hagnaður 
fyrirtækja skattstofn. Svo eitthvað sé nefnt er heimilt að fresta skattgreiðslum af sumum tekjum, 
söluhagnaður af hlutabréfum er ekki skattskyldur, hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga er 
skattlögð hjá móðurfélaginu, fyrningar eru færðar með öðrum hætti í reikningsskilum en á 
skattframtali, og söluhagnaður og sölutap hlutabréfa eru færð með öðrum hætti í skattskilum 
en í ársreikningi.

Milljarðar

Milljarðar

Milljarðar

Hagnaður samkvæmt ársreikningi

Tap samkvæmt ársreikningi

Skattalegar leiðréttingar
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og fremst rætur að rekja til eftirmála og 
uppgjörs hrunsins. Skuldir hafa verið 
felldar niður og tekjufærðar í reikningum 
fyrirtækja. Svo hafa ákveðin mál tengd 
uppgjöri slitabúanna haft mikil áhrif á 
heildarstöðu fyrirtækjanna. 

Það er athyglisvert að af þeim 17.960 
félögum sem voru rekin með hagnaði 
voru 13.767 félög með minna en tíu millj-
ónir í hagnað. Þessi 37,4% félaga voru 
samtals með 32,6 milljarða í hagnað sem 
var 3% hagnaðar fyrirtækja. 842 fyrirtæki 
voru með meira en hundrað milljónir í 
hagnað. Samanlagður hagnaður þeirra var 
949 milljarðar sem var 87,9% hagnaðar 
fyrirtækjanna. Þar af voru 148 fyrirtæki 
með meira en 100 milljarða í hagnað og 
var hagnaður þeirra um 744 milljarðar, 
eða 68,9% hagnaðar fyrirtækja. Þá voru 
12 fyrirtæki með meira en milljarð í 
hagnað en þau voru samanlagt með 374 
milljarða í hagnað, það er um 34,6% 
hagnaðarins.

Fyrirtæki töpuðu rúmum 213 millj-
örðum samkvæmt ársreikningi ársins 
2016. Tapið var 46 milljörðum, eða 27,2%, 
meira en árið 2015. Árið 2015 hafði tap 
fyrirtækja ekki verið jafnlítið síðan árið 
2005 en þá töpuðu félög 105 milljörðum. 
Nú er tapið aftur farið að aukast sem er 
e.t.v. ekki óeðlilegt í ljósi aukinnar veltu 
og umsvifa í þjóðfélaginu. 

Það er alltaf áhugavert að skoða tap 
áranna í kringum hrunið. Mest var tapið 
árið 2008 en þá töpuðu fyrirtæki 14.256 
milljörðum. Árið 2009 töpuðu þau 
síðan aftur 4.002 milljörðum og 1.642 
milljörðum árið eftir það. Tapið var 738 
milljarðar árið 2011 og 329 árið 2012. 

Árið 2016 var tap af rekstri 17.446 
fyrirtækja en þar af töpuðu 179 fyrir-
tæki hvert um sig yfir 100 milljónum. 
Samanlagt tap þessara fyrirtækja var 164 
milljarðar sem var 77,52% af tapi félaga. 
Þá töpuðu 26 félög meira en tíu millj-
örðum en þessi félög töpuðu samanlagt 
125 milljörðum, það er 58,9%. Þau tíu fé-
lög sem töpuðu mestu töpuðu samanlagt 
97 milljörðum sem var um 45% tapsins. 
Sjö þessara fyrirtækja voru eignarhalds-
félög og sex þeirra voru ekki með neinar 
rekstrartekjur. Engar rekstrartekjur voru 
í þeim tólf félögum sem töpuðu meira 
en milljarði.

Skattalegar leiðréttingar
Ýmislegt er fært með öðrum hætti í 
reiknings skilum en í skattskilum. Sem 
dæmi má nefna að söluhagnaður og 
fyrningar eru leiðrétt með tilliti til skatta-
laga. Þá er eftirgjöf skulda sem talin er til 
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Upphæðir í milljörðum kr. á verðlagi ársins 2016

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

REKSTRARÁR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Breyting 2015-2016
Fjöldi skattframtala 28.663 29.773 30.315 30.932 31.724 32.655 33.925 35.262 36.743 1.481 4,2%

Rekstrartekjur
Virðisaukaskattsskyld velta 4.197 3.575 3.660 3.710 4.071 4.134 4.368 4.655 5.238 583 12,5%
Velta undanþegin virðisaukaskatti 1.163 1.190 1.329 1.345 1.335 1.318 1.315 1.393 1.282 -111 -8,0%
Starfsemi undanþegin virðisaukaskatti 1.436 858 822 601 615 563 512 747 809 62 8,3%
Söluhagnaður 40 31 23 29 26 30 42 44 51 7 15,6%
Aðrar tekjur 111 259 111 220 96 151 178 195 213 19 9,5%
Leiðréttingar rekstrartekna m.t.t. árs -89 -167 -160 -78 378 -40 -166 1.774 -42 -1.815 -102,3%
Rekstrartekjur samtals 4.760 3.958 3.956 3.971 4.485 4.090 4.067 6.481 4.933 -1.548 -23,9%

Rekstrargjöld
Hráefniskaup 1.489 782 458 474 488 434 373 401 395 -5 -1,4%
Vörukaup 1.022 891 942 1.004 1.153 1.157 1.230 1.285 1.269 -16 -1,2%
Afskrifaðar viðskiptakröfur 3.796 1.622 253 75 117 106 21 55 324 269 484,8%
Annar kostnaður 1.313 829 1.145 1.154 1.026 1.214 1.235 1.417 1.274 -143 -10,1%
Laun og launatengdur kostnaður 729 601 630 663 701 721 766 830 918 88 10,6%
Sölutap 843 14 13 7 8 11 3 3 3 0 2,3%
Fyrningar 216 414 154 163 152 160 166 185 193 9 4,8%
Önnur rekstrargjöld og leiðréttingar 1.471 124 209 62 -239 -177 -283 -265 -16 249 -93,9%
Rekstrargjöld samtals 10.879 5.278 3.804 3.602 3.405 3.626 3.511 3.911 4.361 450 11,5%

Hagnaður af rekstri 550 699 663 632 1.242 684 682 2.679 723 -1.956 -73,0%
Tap af rekstri -6.668 -2.019 -512 -262 -161 -220 -126 -109 -151 -42 38,5%
Rekstrartekjur mínus rekstrargjöld -6.118 -1.320 152 370 1.081 464 556 2.570 572 -1.998 -77,7%

Fjármunatekjur og gjöld
Vaxtatekjur/gjöld -731 -572 -400 -292 63 -161 -125 -98 -114 -16 15,8%
Gengishagnaður/tap -2.282 210 -254 -68 78 -199 81 -31 52 83 -265,9%
Arður af hlutabréfum 71 16 43 64 45 99 47 137 53 -84 -61,0%
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga -2.100 -1.214 -346 85 318 237 237 296 185 -111 -37,6%
Söluhagnaður af hlutabréfum 72 47 51 107 332 49 47 810 86 -723 -89,4%
Sölutap af hlutabréfum -840 103 34 49 4 4 7 2 4 2 102,4%
Tekjur og gjöld af fjármálagerningum -1.109 -502 -20 4 16 14 32 92 121 29 31,3%
Tekjur af eftirgjöf skulda 0 0 101 320 140 56 58 3.016 13 -3.004 -99,6%
Niðurfærsla verðbréfaeignar -715 -96 -52 -76 -36 -35 -9 -7 2 9 -130,4%
Aðrar fjármunatekjur/gjöld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Samtals -7.636 -2.007 -842 193 960 64 376 4.217 402 -3.815 -90,5%

Óreglulegar tekjur/gjöld -154 501 27 40 17 17 24 -248 20 268 -108,2%

Hagnaður skv. ársreikningi 459 932 791 1.157 2.303 777 1.019 6.570 1.080 -5.490 -83,6%
Tap skv. ársreikningi -14.256 -4.002 -1.642 -738 -329 -317 -201 -167 -213 -46 27,2%
Hagnaður/tap skv. ársreikningi -13.797 -3.070 -851 419 1.973 460 818 6.403 867 -5.535 -86,5%

Skattalegar leiðréttingar 5.652 1.710 729 -920 -1.138 -165 -558 -1.004 -383 621 -61,8%

Hagnaður fyrir yfirfæranlegt tap 260 507 839 672 1.058 611 489 5.572 798 -4.774 -85,7%
Tap fyrir yfirfæranlegt tap -8.405 -1.867 -962 -1.172 -222 -315 -228 -173 -314 -141 81,1%
Hagnaður/tap fyrir yfirfæranlegt tap -8.145 -1.360 -123 -501 836 295 261 5.399 484 -4.914 -91,0%

Hreinar tekjur 165 199 218 209 230 270 300 317 384 66 21,0%
Yfirfæranlegt tap til næsta árs 9.085 9.770 9.627 9.788 8.625 7.998 7.919 2.624 2.311 -314 -12,0%

Skattframtöl rekstraraðila 2009 til 2017 vegna rekstraráranna 2008  2016
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Upphæðir í milljörðum kr. á verðlagi ársins 2016

EIGNIR Í ÁRSLOK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Breyting 2015-2016
Fjöldi skattframtala 28.663 29.773 30.315 30.932 31.724 32.655 33.925 35.262 36.743 1.481 4,2%

Rekstrareignir
Handbært fé 1.865 1.845 2.258 1.804 2.009 2.233 2.082 1.732 1.052 -680 -39,3%
Varanlegir rekstrarfjármunir 3.482 3.837 3.412 2.945 2.948 2.810 2.971 3.234 3.310 76 2,4%
Birgðir 393 299 273 284 300 297 315 334 348 14 4,0%
Viðskiptakröfur 662 565 651 484 462 444 463 436 464 27 6,3%
Aðrar skammtímakröfur 842 334 474 166 155 140 146 135 151 16 11,8%
Inneign virðisaukaskatts 15 13 17 14 15 13 12 14 13 -1 -3,7%
Óefnislegar eignir 721 656 581 569 649 485 512 447 438 -9 -2,0%
Aðrar eignir 2.453 2.074 561 704 365 292 307 245 194 -51 -20,8%
Samtals 10.432 9.624 8.226 6.971 6.902 6.713 6.808 6.577 5.970 -607 -9,2%

Fjármunaeignir
Verðbréf 895 1.066 715 849 992 880 759 685 615 -70 -10,2%
Eignarhlutur innlend félög 4.427 2.805 2.723 2.581 2.746 2.790 3.289 5.280 4.486 -794 -15,0%
Eignarhlutur erlend félög 3.008 2.975 2.386 2.212 1.620 1.337 1.161 1.520 1.165 -355 -23,4%
Hlutdeild í eigin fé tengdra aðila 224 216 195 197 192 177 189 194 167 -27 -13,7%
Kröfur á tengda aðila 4.203 2.945 2.066 1.439 1.363 1.263 1.565 1.730 1.039 -691 -39,9%
Aðrar eignir 9.511 7.238 5.421 4.612 3.941 3.332 3.106 2.819 2.671 -148 -5,3%
Samtals 22.267 17.244 13.507 11.890 10.853 9.779 10.069 12.228 10.143 -2.085 -17,0%

Eignir samtals 32.700 26.868 21.732 18.860 17.755 16.492 16.877 18.805 16.113 -2.692 -14,3%

Rekstrarskuldir
Viðskiptaskuldir 558 698 911 608 621 596 628 657 521 -136 -20,7%
Fyrirfram innheimtar tekjur 47 37 30 36 45 47 54 58 70 11 19,4%
Ógreiddur virðisaukaskattur 24 22 23 23 22 22 24 26 28 2 7,8%
Tekjuskattsskuldbinding 20 23 56 41 61 60 119 127 159 31 24,6%
Eftirlaunaskuldbinding 15 12 10 10 11 10 10 10 10 0 1,7%
Samtals 663 792 1.030 718 759 735 835 879 787 -91 -10,4%

Skuldir vegna fjármögnunar
Víkjandi lán 33 33 0,0%
Erlendar skammtímaskuldir 392 352 300 45 34 25 35 19 34 15 78,1%
Aðrar skammtímaskuldir 4.562 4.499 7.160 5.883 5.020 4.775 4.668 2.666 2.200 -466 -17,5%
Skuldir við tengda aðila 2.691 3.281 3.480 3.077 3.306 2.997 3.135 2.564 1.848 -716 -27,9%
Erlendar langtímaskuldir 8.945 7.859 5.948 4.612 3.289 3.350 2.842 641 889 249 38,8%
Aðrar langtímaskuldir 14.702 12.390 7.574 7.705 6.788 5.798 5.683 3.955 2.880 -1.075 -27,2%
Næsta árs afborgun langtímalána 843 978 725 500 374 296 209 242 213 -30 -12,3%
Samtals 32.136 29.358 25.187 21.823 18.810 17.242 16.572 10.088 8.097 -1.991 -19,7%

Skuldir samtals 32.800 30.150 26.216 22.539 19.569 17.996 17.408 10.967 8.885 -2.082 -19,0%

Bundið eigið fé
Hlutafé 5.344 4.360 2.911 2.906 2.643 2.348 2.362 3.458 2.596 -862 -24,9%
Yfirverðsreikningur og varasjóðir 3.670 3.384 3.190 2.910 1.828 1.789 1.787 2.385 2.486 101 4,2%
Annað eigið fé  -8.490 -12.375 -10.583 -9.469 -6.283 -5.653 -4.680 1.994 2.146 152 7,6%
Samtals 524 -4.631 -4.482 -3.652 -1.812 -1.516 -530 7.837 7.228 -609 -7,8%

Breyting á eigin fé
Eigið fé í upphafi árs 12.314 -1.303 -4.198 -4.134 -4.531 -1.719 -1.391 1.369 7.347 5.978 436,6%
Hagnaður/tap -13.188 -3.136 -851 449 1.973 450 818 6.400 860 -5.541 -86,6%
Úthlutaður arður 262 528 252 115 117 196 232 313 245 -68 -21,7%
Aðrar breytingar á eigin fé 1.660 338 820 149 863 -52 274 378 -734 -1.112 -293,8%
Samtals 524 -4.629 -4.481 -3.651 -1.812 -1.516 -531 7.835 7.228 -607 -7,8%

Eigið fé neikvætt 9.962 7.283 5.364 5.276 5.679 5.418 6.023 9.095 7.941 -1.154 -12,7%
Eigið fé jákvætt -10.062 -10.565 -9.848 -8.955 -7.493 -6.922 -6.554 -1.258 -714 544 -43,2%
Eigið fé samtals 524 -4.631 -4.482 -3.652 -1.812 -1.516 -530 7.837 7.228 -609 -7,8%

Skattframtöl rekstraraðila 2009 til 2017 vegna efnahags á árunum 2008  2016
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tekna hjá fyrirtækinu er einnig skattlögð 
með ákveðnum hætti. Öll skattskyld fyrir-
tæki eiga að skila skattframtali óháð því 
hvort um dóttur- eða hlutdeildarfélög 
er að ræða. Hagnaður dótturfélags er því 
talinn fram hjá bæði dótturfélaginu og 
móðurfélaginu. Stundum er móðurfélagið 
dótturfélag annars félags sem er dóttur-
félag enn annars félags. Sami hagnaðurinn 
er því stundum talinn fram hjá mörgum 
félögum. Í skattskilum er þetta leiðrétt til 
að skattur sé aðeins greiddur einu sinni af 
sama hagnaðinum.

Samkvæmt ársreikningi var skatt-
skyldur hagnaður fyrirtækja um 1.080 
milljarðar króna árið 2016 en þegar tekið 
hafði verið tillit til skattalegra leiðrétt-

inga var skattstofninn 384 milljarðar. 
Stofninn hafði því verið lækkaður um 696 
milljarða, eða 64,5%. Í fyrra var hagnaður 
samkvæmt ársreikningi 6.570 milljarðar 
en eftir skattalegar leiðréttingar stóðu eftir 
317 milljarðar.

Hreinar tekjur og  
yfirfæranlegt tap
Eftir að hagnaður samkvæmt ársreikningi 
hefur verið leiðréttur með tilliti til 
skattalaga stendur eftir skattstofn fyrir yfir-
færanlegt tap. Félög sem hafa verið rekin 
með tapi geta lækkað skattstofn sinn um 
tap sem hefur myndast hjá félaginu síðast-
liðin tíu ár. Skattar sem hafa verið greiddir 
af hagnaði fást hins vegar ekki endur-

greiddir til að standa straum af taprekstri 
og því getur skipt máli til lengri tíma litið 
hvenær fyrirtæki eru rekin með hagnaði 
og hvenær þau eru rekin með tapi. 

Tap myndast þegar gjöld eru hærri en 
tekjur og þar sem almennt er leyfilegt að 
draga gjöld frá tekjum í rekstrinum má 
líta svo á að eðlilegt sé að jafna gjöldum á 
móti tekjum jafnvel þó að gjöldin falli til 
á öðru tímabili en tekjurnar. Nýsköpunar-
fyrirtæki og félög í rannsóknum og þróun 
eru dæmi um fyrirtæki sem þurfa oft að 
leggja út í mikinn kostnað um árabil áður 
en búið er að þróa vöru sem aflar tekna 
fyrir fyrirtækið. Það má því líta svo á að 
taprekstur á upphafsárunum hafi verið til 
þess að skapa tekjur á síðari tímum. Yfir-
færanlegt tap getur verið verðmætt og því 
gilda ákveðnar reglur um hvernig farið er 
með það við yfirtöku eða samruna félaga.

Eftir að félög hafa nýtt yfirfæranlegt 
tap til að lækka skattstofn standa eftir 
hreinar tekjur eða yfirfæranlegt tap sem 
flyst yfir til næsta árs. Sem fyrr segir 
högnuðust fyrirtæki í landinu um 1.080 
milljarða árið 2016. Tekjuskattur var hins 
vegar aðeins greiddur af 384 milljörðum, 
eða um 35,5% hagnaðarins, en þetta eru 
hreinar tekjur sem mynda skattstofn 
fyrirtækja. Mismunurinn hefur að mestu 
gengið til að jafna tap fyrri ára. 

Árið 2015 voru 4,8% hagnaðar sam-
kvæmt ársreikningi skattlögð en þá voru 
aðstæður mjög óvenjulegar. Hlutfall 
skattskylds hagnaðar hefur verið nokkuð 
breytilegt allt frá hruni. Staða nokkurra 
stórra fyrirtækja og eftirköst, eftirmálar 
og uppgjör hrunsins hafa haft mikil áhrif 
á heildarmyndina. Árið 2008 voru um 
35,9% skattstofns fyrirtækja skattlögð, 
en þá var hagnaður fyrirtækja ekki nema 
459 milljarðar á sama tíma og tapið var 
13.256 milljarðar. Skattstofninn hefur 
síðan hækkað nokkuð jöfnum skrefum frá 
árinu 2008, á meðan hagnaður og hlutfall 
skattstofns af hagnaði hefur hækkað og 
lækkað frá ári til árs. Árin 2015 og 2016 
var skattskyldur hagnaður fyrirtækja 
317 og 384 milljarðar. Á síðustu tveimur 
álagningarárum hefur skattstofninn því 
verið hærri en hann var árið 2006 en þá 
var hann 312 milljarðar og aðeins um 
18,9% hagnaðar voru skattlögð. Arður og 
söluhagnaður fyrirtækja er skattfrjáls og 
þá eru gangvirðisbreytingar tekjufærðar 
hjá félögum þótt ekki sé greiddur skattur 
af þeim. Þá eru mörg félög í eigu eignar-
haldsfélaga sem telja fram hlutdeild í 
hagnaði félaga sem undir þau heyra. 
Félögin eru óskattskyld og því myndar 
hagnaður þeirra ekki skattstofn nema hjá 
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Yfirfæranlegt tap

Þegar hagnaður fyrirtækja hefur verið leiðréttur og yfirfæranlegt tap jafnað á móti hagnaði 
standa eftir hreinar tekjur, skattstofninn, eða yfirfæranlegt tap sem gengur upp í hagnað 
næstu ára. Árið 2016 var skattstofn fyrirtækja um 384 milljarðar sem var 67 milljörðum hærri 
stofn en árið áður. Stofninn óx um 21% á milli ára þrátt fyrir að hagnaðurinn hafi verið mun 
minni. Allt frá árinu 2011 hefur skattstofninn vaxið eftir að hafa tekið dýfu árið 2008. Stofninn 
var 312 milljarðar árið 2006 en féll niður í 166 milljarða árið 2008. Á síðustu þremur árum 
hefur hann verið 300, 317 og nú 384 milljarðar.

Fyrirtæki geta flutt tap ársins yfir til næsta árs og nýtt það á móti hagnaði komandi ára. 
Árið 2016 áttu fyrirtækin um 2.311 milljarða tap sem þau gátu flutt yfir til næstu ára. Þetta 
var 314 milljörðum minna en árið áður. Yfirfæranlegt tap jókst mikið í aðdraganda hrunsins 
þegar alþjóðleg fjárfestingafyrirtæki fóru að hasla sér völl en steininn tók þó úr við fall fjár-
málakerfisins árið 2008. Síðan hefur þetta tap fylgt ákveðnum fyrirtækjum sem á síðustu 
árum hafa verið gerð upp og slitið og tapið því minnkað. Yfirfæranlegt tap er enn mjög hátt 
ef litið er til áranna fyrir hrun. 

Milljarðar

Milljarðar

Hreinar tekjur

Yfirfæranlegt tap
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móðurfélaginu. Þessi munur á hagnaði og 
skattstofni kann því að gefa til kynna að 
einhverjar breytingar hafi orðið á efna-
hagslífi landsins á undanförnum árum. 
Umsvif fjármálastarfsemi og einkahluta-
félaga hefur minnkað samanborið við 
rekstrarfélögin. 

Sem fyrr segir geta fyrirtæki lækkað 
skattstofn ársins um tap fyrri ára. Tap 
ársins er þá flutt yfir til næsta árs og 
gengur til að lækka skattstofn þess árs. 
Almenna reglan er sú að við mælingu á 
afkomu skuli kappkosta að jafna gjöld 
á móti tekjum þannig að kostnaður sé 
gjaldfærður á móti tekjunum sem hann 
skapar á þeim tíma sem tekjurnar verða 
til. Því eru afskriftir gjaldfærðar á þeim 
tíma sem vélar og tæki skapa tekjur fyrir 
fyrirtækið. 

Yfirfæranlegt tap félaga var 2.311 
milljarðar árið 2016, eða 314 milljörðum, 
það er 12%, lægra en árið áður. Yfirfæran-
legt tap félaga jókst mjög mikið upp úr 
aldamótum samfara örum vexti alþjóð-
legrar fjárfestingarstarfsemi í landinu 
en steininn tók úr þegar fjármálakerfið 
hrundi árið 2008. Þá stóð yfirfæranlegt 
tap í 9.085 milljörðum. Tapið jókst fram 
til ársins 2011 en þá var það orðið tæpar 
9,8 billjónir en síðan hefur það minnkað 
mikið eftir því sem þrotabú fallinna fjár-
málastofnanna og annarra fyrirtækja hafa 
verið gerð upp og fyrirtækjunum slitið. 
Óhætt er að fullyrða að yfirfæranlegt 
tap fyrirtækja sé þó enn mjög hátt hvort 
heldur miðað er við árin fyrir hrun eða 
framleiðslu í landinu. Séu gjöld fyrirtækja 
hærri en tekjurnar verður til skuld sem 
fyrirtækið þarf að fjármagna með einum 
eða öðrum hætti og eins og allir vita þá 
getur verið dýrt að skulda.

Yfirfæranlegt tap er að miklu bundið 
við frekar fá félög. Árið 2016 voru 22.254 
félög með yfirfæranlegt tap en þar af voru 
886 með meira en 100 milljónir í tap. 
Samanlagt tap þessara félaga var 2.162 
milljarðar þannig að um 93,6% tapsins 
voru hjá þessum félögum. 148 félög voru 
með meira en milljarð í tap og var saman-
lagt tap þeirra 1.950 milljarðareða 84,4% 
tapsins, en 71% tapsins var hjá 32 fyrir-
tækjum sem hvert um sig átti meira en 
tíu milljarða í tap. Þau tíu félög sem áttu 
mest tap voru með 1.052 milljarða í tap, 
eða um 45,5% yfirfæranlegs taps félaga. 

Það er áhugavert að greina hreinar 
tekjur og yfirfæranlegt tap fyrirtækja 
eftir umfangi rekstrarins. 11.077 félög 
voru ekki með neinar rekstrartekjur en 
þessi félög voru engu að síður með um 
16,8% skattstofnsins og 48,9% yfirfæran-

legs taps. Þá var 551 félag með meira en 
milljarð í rekstrartekjur, það er 1,5% fé-
laga. Þau voru með 73,5% rekstrartekna 
en aðeins 48,3% skattstofnsins var hjá 
þessum félögum. Þá voru 72 félög með 
meira en tíu milljarða í rekstrartekjur. 
Voru þau með 46,7% rekstrartekna og 
greiddu 29,4% tekjuskattsins en um 
7,2% yfirfæranlegs taps var hjá þessum 
félögum.

Eignir, skuldir  
og eigið fé

Eignir 
Það er erfitt að sjá fyrir sér fyrirtæki sem 
á engar eignir. Rekstur fyrirtækja gengur 
út á að ávaxta verðmætið sem er bundið 
í eignum fyrirtækisins. Eignirnar eiga að 
skapa verðmæti, ekki síður en starfsmenn-
irnir. Sparibókin gefur vexti og vaxtavexti. 
Rekstur fyrirtækisins þarf því a.m.k. að 
gefa betri ávöxtun á peningana sem liggja 
í eignunum heldur en sparibókin gefur. 

Eignirnar í rekstrinum eru ýmist framlag 
eigenda eða teknar að láni. Eignir eru því 
alla jafna jafnmiklar og skuldir og eigið 
fé fyrirtækisins samanlagt. Þetta er niður-
staða efnahags. Ef svo einkennilega vill til 
að skuldir séu hærri en eignir, vegna þess 
að eignirnar hafa fallið í verði á meðan 
skuldirnar hafa aukist, þá á fyrirtækið 
ekki fyrir skuldum. Það þýðir samt ekki 
að fyrirtækið geti ekki staðið við skuld-
bindingar sínar. Það er áhugavert að þrátt 
fyrir þessa fræðilegu útleggingu áttu 2.206 
fyrirtæki engar eignir samkvæmt skatt-
framtali ársins 2017 en þar af voru 235 
fyrirtæki með einhverjar rekstrartekjur. 
Samkvæmt skattframtali ársins 2017 
voru eignir fyrirtækja í landinu metnar 
á 16.113 milljarða í árslok 2016. 
Eignirnar rýrnuðu um 2.692 milljarða, 
eða 14,3%, á milli ára. Það er áhugavert 

að eignir einstaklinga voru rétt tæpir 
5.000 milljarðar. 

Efnahagur íslenskra fyrirtækja hefur 
minnkað um rúman helming frá því að 
toppnum var náð árið 2007. Árið 2007 áttu 
íslensk fyrirtæki eignir sem voru metnar á 
36.449 milljarða. Efnahagsreikningurinn 
minnkaði því um 16.587 milljarða frá 
árinu 2007 fram til ársins 2016.

Eignir fyrirtækja jukust með undra-
verðum hætti á fimm ára tímabili frá 
árinu 2002 til 2007. Þær voru 6.827 
milljarðar árið 2002, 8.909 milljarðar árið 
2003, 12.678 milljarðar árið 2004, 18.700 
milljarðar árið 2005 og 28.110 milljarðar 
árið 2006. Þær jukust síðan um 8.340 
milljarða árið 2007 og stóðu þá í 36.449 
milljörðum. 

Efnahagsreikningur fyrirtækjanna 
dróst síðan saman þegar eignir féllu í 
verði, töpuðust í kjölfar hrunsins, eða fyr-
irtæki fóru í þrot og/eða var slitið. Hann 
var kominn niður í 16.492 milljarða árið 
2013. Síðan jukust eignir aftur um 2.313 
milljarða fram til ársins 2015 en nú hafa 
þær aftur minnkað. 

Eignir í skattframtali eru bókfærðar 
eignir. Bókfært verð á að vera rétt verð 
en reynslan sýnir að þegar til kastanna 

kemur getur raunverulegt virði eigna 
verið allt annað en það sem fært er í 
bókhaldi. Oft er erfitt að selja sérhæfð 
framleiðslutæki og verksmiðjur og þess 
háttar eignir geta reynst einskis virði. 
Þá getur virði verðbréfa í eigu fyrirtækja 
sveiflast eftir duttlungum markaðarins 
á hverjum tíma. Eignir sem voru taldar 
hundruð milljarða virði í árslok 2007 
voru einskis virði ári síðar. 

Sömuleiðis er oftar en ekki ómögulegt 
að meta rétt verð sérleyfa eða rannsóknar- 
og þróunarkostnaðar sem er eignfærður 
í fyrirtækjum. Þessar eignir geta ýmist 
verið minna en einskis virði eða gríðar-
lega mikils virði. Það er ekki gott að segja 
af hverju Friendster og MySpace eða Alta-
vista hafa ekki náð að skipa sama sess og 
Facebook eða Google. Sama má segja um 
VHS, Betamax og V2000. Framleiðendur 

11.077 félög voru ekki með neinar rekstrartekjur 
en þessi félög voru engu að síður með um 16,8% 
skattstofnsins og 48,9% yfirfæranlegs taps
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kassettutækja, ljósmyndafilma og Po-
loroidmyndavéla hafa séð bjartari tíma. 
Vacuumtúbur og gamaldags transistorar 
hafa vikið fyrir kísilflögunni. Sennilega 
munu borðtölvur brátt heyra sögunni til 
eftir þriggja áratuga blómaskeið. 

Eignarhlutir í innlendum dóttur-
félögum lækkuðu um 2.651 milljarð, eða 
54,9%. Eignarhlutir í innlendum dóttur-
félögum voru 4.828 milljarðar árið 2015 
en 2.651 milljarður árið 2016. Lækkun 

eigna á milli ára má að miklu leyti rekja til 
þessara eigna. Eignarhlutur í innlendum 
dótturfélögum vó um 25,7% heildareigna 
árið 2015 en í kjölfar lækkunar á milli ára 
er þessi eign komin niður í 13,5% heildar-
eigna rekstraraðila.

Eignarhlutir í innlendum félögum (fé-
lög þar sem menn eiga minna en 50%) 
jukust um 1.915 milljarða árið 2015 sem 
var óvenjulegt. Ef miðað er við árið 2014 þá 
hefur verðgildi þessara eigna minnkað um 
736 milljarða. Lækkun heildareigna má 
því nær alfarið rekja til dótturfélaganna. 

Þá minnkuðu eignarhlutir í erlendum 
dótturfélögum um 250 milljarða, eða 
18,9%. Þessir hlutir voru 1.324 milljarðar 
árið 2015 en árið 2016 voru þeir komnir 
niður í 1.074 milljarða. Félög áttu um 91 
milljarð árið 2016 í erlendum félögum, 
öðrum en dótturfélögum en það var um 
105 milljörðum, eða 53,5%, minna en 
árið áður. Það er sömu sögu að segja um 
erlendu dótturfélögin og þau innlendu. 
Eignir jukust um 42 milljarða, eða 27,5%, 
á milli áranna 2014 og 2015. 

Þá vekur einnig athygli að vaxtareikn-
aðar kröfur á tengda aðila minnkuðu um 
624 milljarða árið 2016 sem var 49% 
lækkun á milli ára. Kröfurnar voru 1.273 
milljarðar árið 2015 en voru komnar 
niður í 649 milljarða árið 2016.

Rekstrarfjármunir 
Það má líkja rekstrarfjármunum við vélar-
rúmið í fyrirtækinu. Í hefðbundnum 
rekstri skapa rekstrarfjármunir, þ.e. mann-
virki og lóðir, vélar og tæki, fyrir tilverknað 
starfsmanna, vöru eða þjónustu sem skilar 
tekjum fyrir fyrirtækið. Þetta er reyndar 
ekki alveg rétt vegna þess að varan skapar 
ekki tekjur nema að hún sé seld. Það má 
því segja að sölu- og markaðsstarf sé það 
sem dregur vagninn. Tekjur af sölu eiga 

síðan að duga fyrir kostnaði sem fellur 
til við framleiðsluna. Það er hins vegar 
athyglisvert að þessi framleiðslutæki vega 
ekki þungt í skattframtölum rekstraraðila. 

Árið 2016 áttu fyrirtækin mannvirki 
og lóðir sem voru metin á 2.182 milljarða 
sem var 14 milljörðum meira en árið 2015. 
Aukning varanlegra rekstrarfjármuna var 
0,6% á milli ára. Aðrir varanlegir rekstrar-
fjármunir voru metnir á 1.128 milljarða 
sem var 63 milljörðum, eða 5,9%, meira 
en árið 2015.

Um 20,5% heildareigna rekstraraðila 
voru varanlegir rekstrarfjármunir og 
mannvirki og lóðir en 79,5% voru ein-
hverjar aðrar eignir. Þetta hlutfall hefur 
hækkað nokkuð á undanförnum árum 
þegar dregið hefur úr umsvifum fjármála-
starfsemi. Það er athyglisvert að varanlegir 
rekstrarfjármunir hafa aukist á síðustu 
tveimur árum eftir að hafa minnkað ár 
frá ári allt frá árinu 2008. Það lítur því út 
fyrir að fyrirtæki séu aftur farin að fjárfesta 
og endurnýja tæki og að ný fyrirtæki hafi 
verið sett á laggirnar í staðinn fyrir þau 
sem lögðu upp laupana á sínum tíma.

Fyrirtæki landsins áttu hráefnis-
birgðir, vörur og verk í vinnslu og 
fullunnar vörur sem voru metnar á 137 
milljarða í árslok 2016. Þá voru aðrar 
vörubirgðir metnar á 210 milljarða. 

Birgðir á mismunandi stigum framleiðslu 
voru um 14 milljörðum verðmætari árið 
2016 en árið áður sem er aukning um 
4%. Sérstaklega er áhugavert að sjá að 
birgðir hafa aukist umtalsvert á milli 
ára, vörur og verk í vinnslu um 36,2% 
og birgðir fullunninna vara um 26,2%.

Útistandandi viðskiptakröfur minnk-
uðu hins vegar um 27 milljarða, eða 6,3%. 
Það er áhugavert að sjá að viðskiptakröfur 
voru 333 milljörðum lægri árið 2015 en 
árið 2006 þegar þær stóðu í 769 millj-
örðum. Þá er einnig athyglisvert að aðrar 
skammtímakröfur og fyrirframgreiddur 
kostnaður var 135 milljarðar árið 2015, 
11 milljörðum lægri en árið áður, en þær 
voru 842 milljarðar árið 2008. 

Birgðir segja nokkuð til um það 
hvernig reksturinn gengur og góð birgða-
stjórnun getur skapað verðmæti fyrir 
fyrirtækið. Það er dýrt fyrir fyrirtæki að 
liggja á birgðum. Þess vegna reikna menn 
sölu á móti birgðum og meðalbirgðir til 
að meta hversu vel fyrirtækið er rekið. 
Mikil aukning á birgðum gæti gefið til 
kynna að dregið hafi úr eftirspurn og að 
fyrirtækin hafi skotið yfir markið. Þar sem 
eignirnar eiga að skapa tekjur og tekjurnar 
hagnað er gróðavænlegast að selja mikið 
af vöru með mikilli álagningu og kosta 
litlu sem engu til. 

Fyrirtæki áttu 464 milljarða í útistand-
andi viðskiptakröfum árið 2016 en það 
var 27 milljörðum meira en árið áður. 
Viðskiptakröfur hafa þó minnkað nokkuð 
frá árinu 2006 en þá voru útistandandi 
viðskiptakröfur um 769 milljarðar. Þær 
lækkuðu svo frá ári til árs fram til ársins 
2013 en síðan hafa þær aftur aukist með 
auknum umsvifum. 

Það vekur athygli að tilteknar eignir 
sem eru ýmist tengdar rekstrinum eða 
fjármögnuninni, s.s. verðbréf og hand-
bært fé, lækkuðu nú aftur umtalsvert á 
milli ára. Handbært fé lækkaði um 680 
milljarða, eða 39,3%, og verðbréf um 70 
milljarða sem var 10,2% lækkun. Fyrir-
tæki áttu 1.052 milljarða í handbæru fé 
í árslok 2016 sem er ekki nema rúmur 
helmingur af því sem var talið til eigna 
árið 2014. Þá voru verðbréf metin á 615 
milljarða samanborið við 2.101 millj-
arð árið 2007. Sömu sögu er að segja af 
öðrum eignum sem voru nú 194 millj-
arðar, 51 milljarði minni en árið 2015, 
en þessar eignir voru 2.453 milljarðar 
árið 2008. Fáein fyrirtæki geta haft mjög 
afgerandi áhrif á hina ýmsu eignaliði. 
Samanlagðir rekstrarfjármunir fyrirtækja 
voru metnir á um 5.342 milljarða árið 
2016 sem var 650 milljörðum minna 

Árið 2016 áttu fyrirtækin mannvirki og lóðir 
sem voru metin á 2.182 milljarða sem var 
14 milljörðum meira en árið 2015. Aukning 
varanlegra rekstrarfjármuna var 0,6% á milli ára. 
Aðrir varanlegir rekstrarfjármunir voru metnir á 
1.128 milljarða sem var 63 milljörðum, eða 5,9%, 
meira en árið 2015
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en árið áður. Skýrist lækkunin fyrst og 
fremst af handbæru fé sem lækkaði um 
680 milljarða á milli ára.

 
Fjármunaeign
Fyrirtæki þurfa að eiga handbært fé og 
aðrar fjármunaeignir til að geta staðið í 
skilum og greitt daglegan rekstur. Á móti 
fjármunaeignum standa svo fjármuna-
skuldir. Munur á hreinum rekstrareignum 
og hreinum fjármunaeignum er eigið fé 
fyrirtækisins. 

Fyrirtæki áttu ýmsar fjármunaeignir 
sem metnar voru á 10.771 milljarð árið 
2016. Rúmur helmingur þessara eigna, 
5.819 milljarðar, voru eignarhlutir í 
innlendum og erlendum félögum. Það 
er 54% fjármunaeigna og um 36,1% 
heildareigna. Árið 2016 voru fjármuna-
eignir um 36,8% af því sem þær voru 
árið 2007 en þá voru fjármunaeignir um 
29.258 milljarðar.

Skuldir
Í eina tíð var peningur gull eða silfur 
og viðskipti voru jöfn býtti á einni eign 
fyrir aðra þegar báðir aðilar sáu sér hag 
í viðskiptunum. Seinna voru kynntir 
til sögunnar pappírsmiðar og ávísanir 
á verðmæti eða eignir sem búið var að 
skapa. Þá innstæðulausir pappírsmiðar og 
síðan ávísanir á verðmæti sem átti eftir að 
skapa. Með tölvutækninni urðu viðskipti 
með skuldir að færslum á reikningum 
bankakerfisins, algerlega óháð öllum 
peningum eða pappírsmiðum. Einni 
skuldaviðurkenningu er skipt fyrir aðra 
og tölvukerfið heldur utan um fjármál 
manna og félaga. 

Almenningur er reiðubúinn að taka sér 
á herðar framtíðarskuldbindingar og fórna 
þar með tíma sínum og frelsi á ári kom-
anda fyrir bankalán sem hægt er að eyða í 
núinu. Þannig má skipta út tíma og frelsi í 
framtíðinni fyrir tíma og frelsi í núinu. Það 
er aldrei víst hvað framtíðin ber í skauti sér 
eða hvort að verðmætin sem ávísað var 
á verði nokkurn tíma sköpuð. Þess vegna 
láta lánardrottnar sér yfirleitt ekki nægja 
einlægan ásetning skuldunauta heldur 
vilja þeir veð í raunverulegum eignum. 
Það er bæði fróðlegt og skemmtilegt að 
skoða gamlar hagspár, sérstaklega frá þeim 
tíma þegar hrunadansinn stóð sem hæst. 

Sem fyrr segir eru eignir fyrirtækja 
fjármagnaðar með framlagi eigenda og 
skuldum við lánardrottna. Ef reksturinn 
skilar hagnaði, og eitthvað er eftir þegar 
búið er að greiða vexti og skatta, geta 
eigendur ýmist greitt út hagnaðinn eða 
fjárfest hann aftur í rekstrinum. Það fer 

eftir vöxtum og arðsemi hvor leiðin er 
farin. Það er þannig enginn eðlismunur 
á fjárfestingum fyrirtækja og sparnaði 
einstaklinga enda eru fjárfestingar fyrir-
tækja án efa helsta form sparnaðar í 
hverju þróuðu samfélagi. Einstaklingar 
fjárfesta og leggja fyrir og bankar og fjár-
málastofnanir lána fyrirtækjum fé til 
fjárfestinga í arðbærum verkefnum sem 
skapa störf og verðmæti fyrir fjárfesta, 
banka og samfélagið allt. Bankar og fjár-
málastofnanir gegna því lykilhlutverki 
við að miðla sparnaði til arðbærra verk-
efna, frá þeim sem eiga peninga til þeirra 
sem telja sig getað ávaxtað peningana. 

Íslensk fyrirtæki skulduðu 8.885 
milljarða í árslok árið 2016 sem var 2.082 
milljörðum, eða 19%, minna en árið áður. 
Árið 2015 urðu ákveðin tímamót þegar 
samanlagðar eignir voru í fyrsta skipti 
frá hruni orðnar meiri en skuldirnar. 
Eignir voru 7.227 milljörðum meiri en 
skuldirnar árið 2016 en eins og gefur að 
skilja var þetta eigið fé fyrirtækjanna í 
landinu. Sem fyrr segir rýrnuðu eignir 
fyrirtækja um 2.692 milljarða, eða 14,3%, 
á sama tíma og skuldirnar minnkuðu um 
2.082 milljarða, eða 19%. Eigið fé fyrir-
tækja rýrnaði því um 610 milljarða, eða 
7,8%, á milli ára. 
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Hreinar fjármunaeignir

Rekstur fyrirtækja á að skapa tekjur sem ávaxta eignir fyrirtækisins. Rekstrareignir eru húsnæði, 
vélar, tæki og tól og annað sem þarf til framleiðslu rekstrartekna. Á móti þessum eignum standa 
rekstrarskuldir sem eru skuldir sem stofnað hefur verið til vegna rekstrarins. Rekstrareignir að 
frádregnum rekstrarskuldum voru 5.182 milljarðar árið 2016 sem var 516 milljörðum minna 
en árið áður. Allt frá árinu 2008 hefur efnahagsreikningur fyrirtækja dregist saman. Hreinar 
rekstrareignir voru 9.770 milljarðar árið 2008 en síðan hafa þær dregist saman á hverju ári. 

Í venjulegum rekstri stendur fjármögnun á móti rekstrareignum. Reksturinn þarf þá að skapa 
tekjur til að greiða vexti af skuldum. Hér á landi er fjöldi eignarhaldsfélaga með litlar sem engar 
rekstrareignir. Oft er um að ræða verðbréfasöfn o.þ.h. Fjármunaeignir eru verðbréf og kröfur, 
eignarhlutir í félögum o.fl. en að frádregnum skuldum öðrum en viðskiptaskuldum. Fyrirtækin í 
landinu áttu um 2.046 milljarða í hreinum fjármunaeignum árið 2016 sem var 94 milljörðum 
minna en árið áður. Eignir minnkuðu um 2.085 milljarða og skuldirnar um 1.991 milljarð. 
Staðan hefur breyst mikið á síðustu árum. 

Milljarðar

Milljarðar

Rekstrareignir

Fjármunaeignir
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Erlendar langtímaskuldir voru 249 
milljörðum, eða 38,8%, lægri árið 2016 
en árið áður. Erlendar langtímaskuldir 
hafa tekið miklum breytingum frá árinu 
2008 þegar þær stóðu í 8.945 milljörðum. 
Þær höfðu þá tífaldast frá árinu 2004 
þegar þær voru 890 milljarðar. Frá árinu 
2008 og fram til ársins 2015 lækkuðu 
erlendar langtímaskuldir ár frá ári. Þær 
voru komnar niður í 641 milljarð árið 
2015 en nú hækkuðu þær aftur í fyrsta 
skipti frá hruni. Erlendar langtímaskuldir 
voru um 10% af skuldum fyrirtækja árið 
2016 sem er breyting frá árinu 2008 en þá 
voru erlendar langtímaskuldir um 27,3% 
heildarskulda fyrirtækja. 

Þá lækkuðu aðrar langtímaskuldir 
um 1.075 milljarða, eða 27,2%. Þessar 
skuldir stóðu í 2.880 milljörðum árið 
2016 en þær voru 14.702 milljarðar árið 
2008. Staðan er því gerbreytt. Tæpur 

þriðjungur skulda fyrirtækja eru aðrar 
langtímaskuldir, eða 32,4%.

Þá vekur athygli að aðrar skamm-
tímaskuldir lækkuðu um 466 milljarða, 
eða 17,5%, á milli ára. Þær stóðu í 2.200 
milljörðum árið 2016. Aðrar skamm-
tímaskuldir voru um 7.160 milljarðar 
árið 2010 og því hefur staðan gerbreyst. 
Um fjórðungur skulda fyrirtækjanna, 
eða 24,8%, voru aðrar skammtíma-
skuldir. Það er mikilvægt að hafa í huga 
að skuldir eins félags eru oft taldar fram 
sem eign annars félags.

Rekstrarskuldir
Þegar fjármálastjórar vel rekinna fyrir-
tækja meta fjárfestingu skiptir höfuð 
máli hvort að eignin skapi tekjur sem 
muni auka verðmæti fyrirtækisins. 
Til langs tíma litið, og að teknu til-
liti til áhættu, þurfa tekjurnar því að 
vera hærri en kostnaðurinn við fjár-
festinguna. Þegar litið er til þess að 
varanlegir rekstrarfjármunir, mannvirki 
og lóðir, vélar og tæki, hráefni og birgðir 

auk rekstrarfjár voru ekki metin á nema 
5.342 milljarða árið 2016 er ljóst að 
bróðurpartur skulda fyrirtækja er ekki 
vegna fjárfestingar í framleiðslutækjum 
eða daglegs rekstrar heldur vegna ýmis 
konar fjárfestingarstarfsemi.

Ýmsar skuldir tengdar rekstrinum, 
viðskiptaskuldir, skattaskuldir og eftir-
launaskuldbindingar voru samanlagt um 
787 milljarðar árið 2016. Þessar skuldir 
dragast frá rekstrareignunum. Því má líta 
svo á að hreinar rekstrareignir fyrirtækja 
hafi verið metnar á um 4.555 milljarða. 

Ef hreinar rekstrartekjur eru síðan 
bornar saman við hreinar rekstrar-
eignir þá sést að arðsemi rekstrareigna 
var um 12,6% árið 2016. Þetta er mun 
lægra hlutfall en árið 2015 en þá var 
þetta hlutfall rúmlega 50% þegar upp 
var staðið. Þetta var auðvitað mjög 
óvenjulegt og óeðlilegt en miklar 

rekstrartekjur vegna uppgjörs þrotabúa 
bankanna hafa vafalaust haft þarna úr-
slitaáhrif. Ef árin fyrir hrun eru höfð til 
samanburðar sést að arðsemi rekstrar 
hefur verið um 8-13% en þetta er það 
sem á að standa undir vöxtum og arði 
til eigenda.

Að sjálfsögðu er hér um að ræða öll 
fyrirtæki sem voru búin að skila skattfram-
tali í byrjun mars. Það hefur þegar komið 
fram að það er ekki nema hluti fyrirtækja 
á skattgrunnskrá sem mynda hryggjar-
stykkið í íslensku atvinnulífi.

Fjármunaskuldir
Á móti fjármunaeignum standa fjármuna-
skuldir. Það eru lán sem hafa verið tekin 
til að fjármagna fyrirtækið. Starfsemi 
fyrirtækja er oft mjög flókin og því getur 
verið erfitt að greina á milli þess hvaða 
skuldir eru vegna fjármögnunar og hvaða 
skuldir eru vegna rekstrar. Í raun eru allar 
skuldir og öll lán einhvers konar fjár-
mögnun og því má segja að viðskiptavinir 
sem eiga inni hjá fyrirtækinu taki þátt í 

að fjármagna reksturinn. Á sama hátt og 
ekki er litið svo á að starfsmenn séu fjár-
festar í fyrirtækinu þá telja menn aðeins 
fjármögnun með lánum eða hlutafé til 
hinnar hefðbundnu fjármögnunar. 

Skuldir vegna fjármögnunar voru 
8.064 milljarðar árið 2016, eða 2.024 
milljörðum lægri en árið áður. Þær lækk-
uðu því um 20,1% á milli ára. Árið 2015 
lækkuðu skuldirnar vegna fjármögnunar 
um 6.484 milljarða sem var þá 39,1% 
lækkun. Staðan hefur því breyst mikið á 
undanförnum árum en það hyllir undir 
að efnahagur fyrirtækjanna í landinu hafi 
náð sér að fullu eftir efnahagshrunið. Árið 
2008 stóðu skuldir fyrirtækja í 32.136 
milljörðum en staðan hefur breyst mikið 
síðan þá. Skuldir vegna fjármögnunar 
voru nú um 92% skulda fyrirtækja en 
þetta hlutfall hefur verið að lækka á und-
anförnum árum. 

Undir venjulegum kringumstæðum 
ætti jafnmikið af peningum að koma 
inn í fyrirtækið í gegnum reksturinn og 
greitt er út úr fyrirtækinu í gegnum fjár-
mögnunina. Hreinar rekstrartekjur að 
frádreginni hækkun á rekstrareignum 
eiga því að vera jafnar hreinum vaxta-
tekjum að viðbættum arðgreiðslum og 
úttektum úr rekstri að frádreginni breyt-
ingu á skuldum vegna fjármögnunar. Í 
gegnum tíðina hafa þessir liðir fylgst 
nokkuð vel að.

Eigið fé
Sem fyrr segir er munurinn á eignum og 
skuldum fyrirtækisins eign eigendanna 
eða eigið fé fyrirtækisins. Eigið fé saman-
stendur yfirleitt af hlutafé, lögbundnum 
varasjóði, hagnaði sem hefur verið 
endurfjárfestur í fyrirtækinu og fé sem 
hluthafar hafa greitt inn í fyrirtækið. Ef 
verðmæti eigna er rétt metið ætti eigið 
fé að koma í hlut hluthafanna ef fyrir-
tækinu væri slitið og það gert upp. Þegar 
hefur verið fjallað lítillega um samfélags-
legt og þjóðfélagslegt hlutverk fyrirtækja 
en þau eru engu að síður yfirleitt sett á 
laggirnar til að ávaxta eigið fé, það er 
sparnað hluthafanna.

Vextir og verðbólga hafa úrslita-
þýðingu um sparnað. Háir vextir ættu 
að þýða mikinn sparnað vegna veldis-
vaxtar sparnaðarins frá einum tíma til 
annars en lágir vextir eða neikvæðir að 
draga úr sparnaði vegna þess að þá rýrna 
peningarnir eftir því sem lengur er beðið 
með að eyða þeim. Ein króna frá árinu 
2001 kostar þannig tvær krónur frá árinu 
2016. Þeir sem lögðu fyrir árið 2001 og 
hugðust njóta sparnaðarins árið 2016 

Erlendar langtímaskuldir voru um 10% af 
skuldum fyrirtækja árið 2016 sem er breyting frá 
árinu 2008 en þá voru erlendar langtímaskuldir 
um 27,3% heildarskulda fyrirtækja
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fengu helmingi minna fyrir sparnaðinn 
sinn en hinir sem spreðuðu öllu sem þeir 
öfluðu árið 2001.

Sum fyrirtæki mala gull og þá eru 
menn tilbúnir til að greiða mun meira 
en bókfært verð fyrir hlut í hagnaðinum. 
Reksturinn og arðurinn sem hann gefur af 
sér í framtíðinni er þannig hluti af verð-
mæti fyrirtækisins á hverjum tíma. Það er 
eins með skuldirnar og eigið fé. Eftir því 
sem lengra er í að verðmæti séu sköpuð 
í fyrirtækinu þeim mun meiri verður 
áhættan. Með breyttum aðstæðum og 
horfum í rekstri getur verð hlutabréfa því 
hækkað og lækkað eins og vonir standa 
til þrátt fyrir að bókfært verð eiginfjár sé 
óbreytt. 

Eins og gefur að skilja er mikilvægt 
að rétt sé farið með eigið fé fyrirtækisins. 
Fyrirtæki er sérstakur lögaðili og þótt 
fyrirtæki sé í eigu ákveðinna einstakl-
inga þá eru eignir félagsins ekki eignir 
einstaklinganna sem standa að félaginu. 
Það gilda því ströng lög um hlutafélög, 
reikningsskil og skattskil og bera stjórn 
og stjórnendur ábyrgð á að farið sé að 
þessum lögum.

Á skattframtali ársins 2017 var gerð 
mun betri og ítarlegri grein fyrir eigin 
fé og ráðstöfun eiginfjár en á framtölum 
fyrri ára en ítarleg grein er nú gerð fyrir 
11 þáttum eiginfjár. 

Samanlagt eigið fé fyrirtækja í land-
inu var nú 7.228 milljarðar. Það lækkaði 
um 609 milljarða, eða 7,8%, á milli 
ára. Ástæðan er sú að eignir minnkuðu 
meira árið 2016 en skuldirnar. Skuldirnar 
minnkuðu um 2.082 milljarða, eða 19%, 
á sama tíma og eignirnar minnkuðu um 
2.692 milljarða, eða 14,3%. 

Eigið fé fyrirtækja jókst mjög hratt 
í aðdraganda hrunsins árið 2008. Það 
hafði verið um 3.290 milljarðar árið 
2003 sem var þá um 36,9% af efnahag 
fyrirtækjanna. Fram til ársins 2007 jókst 
eigið fé um 8.286 milljarða, eða 251,8%, 
og stóð þá í 11.576 milljörðum sem var 
um 31,8% af efnahagsreikningi. Ári 
síðar var ævintýrið á enda og skuldirnar 
orðnar 100 milljörðum meiri en eign-
irnar. Skuldir jukust svo aftur og eignir 
rýrnuðu fram til ársins 2010 en þá voru 
skuldir orðnar 4.484 milljörðum hærri 
en eignirnar. Fram til ársins 2014 lagaðist 
staðan og eignir og skuldir minnkuðu á 
hverju ári en skuldirnar þó alltaf meira 
en eignirnar. Árið 2014 voru skuldir um 
531 milljarði hærri en eignir. Árið 2015 
urðu síðan alger umskipti þegar eignir 
jukust um 1.928 milljarða á sama tíma og 
skuldir minnkuðu um 6.440 milljarða. Á 

einu bretti jókst samanlagt eigið fé í ís-
lenskum fyrirtækjum um 8.368 milljarða 
og stóð þá í 7.838 milljörðum sem var um 
41,7% af efnahagsreikningi þeirra. Árið 
áður höfðu skuldirnar verið 3% hærri en 
eignirnar. 

Þrátt fyrir að eigið fé hafi minnkað 
um 610 milljarða árið 2016, þegar eignir 
minnkuðu um 2.692 milljarða á sama 
tíma og skuldir minnkuðu um 2.082 
milljarða, þá hefur eigið fé sem hlutfall 

af efnahag hækkað úr 41,7% í 44,9%. 
Staða fyrirtækja hélt því áfram að styrkj-
ast árið 2016 þrátt fyrir að eignir og eigið 
fé hafi rýrnað.

Það er mikilvægt að hafa í huga þegar 
fjallað er um eigið fé fyrirtækja að iðulega 
er um aðskilin félög að ræða. Samanlagt 
eigið fé sumra fyrirtækja þurrkaðist út 
þegar fjármálastofnanir lentu í vand-
ræðum og féllu. Þessi fyrirtæki voru 
gríðarlega stór og þýðingarmikil saman-

Á móti eignum standa skuldir og eigið fé eigendanna. Í aðdraganda hrunsins jukust eignir mjög 
hratt rétt eins og skuldir og jafnvel þótt skuldirnar ykjust hraðar en eignirnar jukust eignirnar 
meira en skuldirnar. Frá árinu 2002 til 2007 jukust eignir um 29.622 milljarða, eða rúm 434%, 
á sama tíma og skuldirnar jukust um 20.763 milljarða, eða ríflega 505%. Eigið fé jókst um 
8.860 milljarða, eða 326%. Árið 2008 féllu eignir í verði á sama tíma og skuldirnar héldu áfram 
að hækka og eigið fé þurrkaðist út. Í framhaldinu héldu eignir áfram að rýrna eins og skuldirnar 
en þó ekki jafn hratt, og því varð til neikvætt eigið fé sem jókst fram til ársins 2010. Þá var 
dæminu snúið við og skuldir minnkuðu hraðar en eignir. Á undanförnum þremur árum, 2013 til 
2016, jukust eignir á sama tíma og skuldir minnkuðu mikið. 

Mikill eignavöxtur á árunum fyrir hrun var ekki sparnaði að þakka heldur voru eignirnar að 
miklu leyti teknar að láni. Þegar eignirnar hækkuðu í verði varð til eigið fé sem jókst mikið fram 
til ársins 2007. Eigið fé var um 2.717 milljarðar árið 2002 en það stóð í 11.576 milljörðum árið 
2007. Efnahagur fyrirtækjanna var þá 36.449 milljarðar en þar af voru 24.873 milljarðar í skuld. 
Þegar eignirnar hrundu í verði árið 2008 stóðu skuldirnar eftir og héldu áfram að vaxa fram 
til ársins 2009 en þá voru skuldir skv. skattframtali um 30.150 milljarðar. Þær voru þá 3.282 
milljörðum meiri en eignirnar. Frá þessum tíma hafa skuldir og eignir minnkað frá ári til árs sem 
og munur á eignum og skuldum. Árið 2015 urðu ákveðin vatnaskil þegar eignir urðu í fyrsta 
skipti frá hruni meiri en skuldir. Samanlagt eigið fé fyrirtækja jókst um 8.368 milljarða á einu 
ári. Efnahagur fyrirtækjanna hefur haldið áfram að dragast saman. Eigið fé var 7.227 milljarðar 
árið 2016. Frá árinu 2008 hafa skuldir fyrirtækja sem skulda meira en þau eiga farið úr 10.062 
milljörðum í 714 milljarða.
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borið við venjuleg íslensk rekstrarfélög og 
hafa landsmenn þurft að glíma við afleið-
ingarnar hrunsins á undanförnum árum. 
Árið 2015 var eigið fé í fyrirtækjum sem 
áttu fyrir skuldum um 9.095 milljarðar. 
Skuldir fyrirtækja sem skulduðu meira en 
þau áttu voru 1.258 milljörðum hærri en 
eignirnar. Árið 2016 var neikvætt eigið fé 
um 714 milljarðar á sama tíma og jákvætt 
eigið fé var 7.941 milljarður. Neikvæða 
eigið féð hafði minnkað um 544 milljarða, 
eða 43,2%, á sama tíma og jákvæða eigið 
féð hafði minnkað um 12,7%.

Hlutafé
Sem fyrr segir er eigið fé í reynd eign 
hluthafa félagsins sem þeir eru tilbúnir 
til að hætta í rekstrinum. Ef mikið eigið 
fé er í fyrirtækinu sýnir það tiltrú hlut-
hafa á fyrirtækið. Þeir vilja frekar hætta 
fé sínu í þessu ákveðna fyrirtæki en ein-
hverju öðru. Jafnvel þótt hluthafar hætti 
miklu og eygi hagnaðarvon er reksturinn 
ekki einkamál hluthafanna. Lánar-
drottnar, viðskiptamenn, viðskiptavinir 
og starfsmenn geta átt mikið undir því 
að fyrirtækið standi í skilum. Það er 
hætt við að þeir sem eru gerkunnugir 
rekstrinum reyni að nýta sér upp-
lýsingar um stöðu fyrirtækisins til þess 
að hagnast eða forðast tap. Það getur sagt 
nokkuð um tiltrú eða væntingar þessara 
manna hvernig þeir fara með eigið fé 
fyrirtækisins. Hlutafé er tryggingafé 
þeirra sem eiga kröfu á hendur fyrir-
tækinu og því gilda strangar reglur um 
meðferð þessa fjár. Það má til að mynda 
ekki greiða út úr því nema þegar félaginu 
er formlega slitið. 

Árið 2016 var hlutafé fyrirtækja 2.596 
milljarðar sem var 862 milljörðum, eða 
24,9%, minna en árið áður. Sem fyrr 
segir var árið 2015 mjög óvenjulegt ár 
en hlutafé hækkaði um 1.096 milljarða 
á milli áranna 2014 og 2015 sem var 
46,4% hækkun á þessum tíma. Hlutafé 
er nú enn talsvert lægra en það var á upp-
gangsárunum fyrir hrun eða áþekkt því 
sem var árið 2004. Það var t.a.m. 3.937 
milljarðar árið 2006, 3.744 milljarðar árið 
2007, 5.344 milljarðar árið 2008 og 4.360 
milljarðar árið 2009. Félög hafa farið í 

þrot, verið sameinuð öðrum félögum 
og þeim verið slitið. Í sumum félögum 
hefur hlutafé verið lækkað og það greitt 
út frekar en að greiddur hafi verið út 
arður. Þá geta þeir sem fá hlutaféð greitt 
út dregið það frá stofnverði með til-
heyrandi hagræði.

Annað eigið fé
Hlutafé er yfirleitt aðeins hluti af 
eigin fé fyrirtækja. Eins og fyrr segir 
eru hlutir í félögum oft seldir á hærra 
verði en á nafnverði, eða svokölluðu 
yfirverði, þegar reksturinn lofar góðu 
og þá er umframgreiðslan færð á sér-
stakan yfirverðsreikning. Þá eru félög 
iðulega með lögbundinn varasjóð sem 
félagið getur ekki ráðstafað eða greitt 
út. Þetta er trygging fyrir því að það 
sé eigið fé í félaginu. Annað eigið fé er 
hagnaður og framlög til rekstrar sem 
leggjast við eigið fé en tap, úttektir og 
arður dragast frá. Þá er óbundið eigið 
fé það sem félagið getur greitt út til 
hluthafa. 

Í upphafi árs árið 2016 var eigið fé fyrir-
tækja, annað en hlutafé, um 4.632 
milljarðar. Það jókst því um 253 milljarða 
á milli ára á sama tíma og hlutafé lækkaði 
um 862 milljarða. Árið 2014 var annað 
eigið fé fyrirtækja neikvætt um 2.892 
milljarða og því hækkaði það um 7.271 
milljarð á milli áranna 2014 og 2015.

Úttekt og arður
Þeir sem stofna fyrirtæki eða fjárfesta í 
hlutabréfum vænta þess að fá hagnað 
af rekstri greiddan út sem arð og að það 
sem ekki er greitt út heldur endurfjár-
fest skili sér í hækkun á hlutabréfaverði. 
Úttekt úr rekstri er skattskyld eins og um 
hverjar aðrar launatekjur væri að ræða. 
Ákveðin hætta er þó á því að þeir sem eru 
í aðstöðu til að taka verðmæti út úr fyrir-
tækjum geri það án þess að telja úttektina 
fram sem tekjur.

Eigendur fyrirtækja tóku um 10 millj-
arða út úr rekstrinum árið 2016 sem er 
svo að segja það sama og árið áður. Út-
hlutaður arður var 236 milljarðar sem var 
67 milljörðum, eða 22,2%, minna en var 
greitt út árið áður. Arðgreiðslur árið 2016 
voru 22 milljörðum lægri en árið 2007 
en annars hafa þær aldrei verið hærri ef 
litið er framhjá árinu 2015. Arðgreiðslur 
voru 13 milljörðum hærri árið 2016 en 
árið 2014.

Í upphafi árs stóð eigið fé félaga sem 
skilað höfðu skattframtali í byrjun mars 
sl. í 7.347 milljörðum. Undir lok ársins var 
eigið fé þessara sömu félaga 7.228 millj-
arðar. Að teknu tilliti til allra breytinga á 
eigin fé þá lækkaði það um 119 milljarða 
á árinu 2016. 

Að lokum
Þjóðfélagið samanstendur af þúsundum 
lítilla samfélaga þar sem fólk á í dag-
legum samskiptum. Skilningur á því að 
í samfélagi manna þurfi að virða rétt og 
hagsmuni annarra er forsenda þess að 
menn geti átt í samskiptum, stofnað til 
viðskipta og starfað að sameiginlegum 
hagsmunamálum. 

Ísland er á mörkum hins byggilega 
heims. Ef landið væri á suðurhveli jarðar 
væri það hluti af Suðurskautslandinu. 
Lífið í landinu hefur á stundum staðið 
tæpt en Íslendingar hafa þó í gegnum 
aldirnar iðulega notið þess að hafa búið 
í friðsömu landi þar sem ríkt hefur sam-
hugur og traust í þjóðfélaginu. 

Efnahagur fyrirtækjanna í landinu 
hefur að líkindum aldrei staðið jafn 
traustum fótum en þegar miklir hags-
munir eru húfi er vissara að fara varlega.  

Þrátt fyrir að eigið fé hafi minnkað um 610 
milljarða árið 2016, þegar eignir minnkuðu 
um 2.692 milljarða á sama tíma og skuldir 
minnkuðu um 2.082 milljarða, þá hefur eigið 
fé sem hlutfall af efnahag hækkað úr 41,7% 
í 44,9%. Staða fyrirtækja hélt því áfram að 
styrkjast árið 2016 þrátt fyrir að eignir og eigið 
fé hafi rýrnað
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Niðurstaða 2017
Árið 2017 voru staðgreiðsluskyldar 
greiðslur 1.525 milljarðar sem var 125 
milljörðum, eða 9%, meira að raungildi en 
greitt var árið 2016. Staðgreiðsluskyldar 
greiðslur hafa aldrei verið hærri og þær 
eru nú mun hærri en á góðærisárunum 
í aðdraganda hrunsins. Árið 2007 voru 
greiðslurnar 1.291 milljarður en síðan 
féllu þær fram til ársins 2010 og voru þá 
komnar niður í 1.044 milljarða. Á þessum 
þremur árum lækkuðu þær því um 247 
milljarða, eða 19,1%. Síðan þá hafa stað-
greiðsluskyldar greiðslur hækkað ár frá 
ári. Þær hækkuðu um 4,4% árið 2011, 
0,8% árið 2012, 2,8% árið 2013, 5,5% árið 
2014, 6,9% árið 2015 og 10% árið 2016. 
Greiðslurnar voru nú 235 milljörðum 
hærri en árið 2007 og 482 milljörðum 
hærri en árið 2010 sem er tæplega 46,2% 
meira að raungildi en var greitt þá. Þær 
hafa vaxið að raungildi um hátt í 6% 
á þessum tíma á hverju ári sem þýðir 
tvöföldun á rúmum 12 árum. Þeir 125 
milljarðar sem voru hækkun ársins 2017 
hefðu þýtt 12% hækkun ef miðað er við 
árið 2010. Þetta er merkilegt þegar haft 
er í huga að stundum hefur verið talið að 
2,5%-3% vöxtur sé eðlilegur og ásættan-
legur til langs tíma litið. Eins og gefur að 
skilja taka öll slík viðmið lítið tillit til sér-
stakra aðstæðna.

Fyrstu mánuðir ársins 2018
Þess ber lítil merki að nokkuð hafi dregið 
úr staðgreiðsluskyldum greiðslum í 
upphafi þessa árs. Greiðslurnar voru 8,3%, 
8,5% og 4,9% hærri í janúar, febrúar og 
mars 2018 en á sama tíma í fyrra. Þess ber 
þó að geta að greiðslur eru enn að berast 
og upphæðir kunna því að hækka nokkuð 
þegar fram líða stundir. Ef horft er til 12 
mánaða tímabilsins frá apríl til mars þá 
voru greiðslur 8,7% hærri árið 2018 en á 
sama tíma árið 2017. 

Landshlutar
Það er athyglisvert að skoða breytingar á 
tekjum eftir landshlutum. Um 36% launa-
greiðslna í landinu eru greiddar íbúum í 
Reykjavík og önnur 29% eru greidd íbúum 
sveitarfélaganna í næsta nágrenni við 

Reykjavík; Kópavogi, Garðabæ, Hafnar-
firði, Mosfellsbæ og Kjós. Launagreiðslur 
á þessu svæði jukust meira en í öðrum 
landshlutum. Árið 2016 voru um 64,9% 
launagreiðslna greiddar á þessu svæði en 

árið 2017 var hlutdeild svæðisins 65,2%. 
Um 36% launa voru greidd í Reykjavík 
en 39,6% aukningarinnar átti sér stað 
þar, eða um 50 milljarðar. Launahækk-
anir í nágrannasveitarfélögunum voru 
heldur minni en þar jukust laun um 36 

milljarða sem voru um 28,5% heildar-
hækkunarinnar. Hlutdeild svæðisins í 
heildargreiðslum hélst nær óbreytt og fór 
úr 29,2% í 29,1%. Hækkunin var mest í 
Kjósarhreppi, eða um 10,6% á milli ára, 

Staðgreiðsla 2017
Staðgreiðsla tekjuskatts var tekin upp árið 1988 en fram að þeim tíma voru skattar 

taldir fram og greiddir ári eftir að teknanna var aflað. Atvinnurekendum og 
öðrum launagreiðendum ber að skila staðgreiðslu af öllum staðgreiðsluskyldum 
launagreiðslum, þ.e. launum og hlunnindum, endurgjaldi vegna vinnu við eigin 

atvinnurekstur, lífeyrisgreiðslum og greiðslum frá Tryggingastofnun. 

Þess ber lítil merki að nokkuð hafi dregið úr 
staðgreiðsluskyldum greiðslum í upphafi þessa árs. 
Greiðslurnar voru 8,3%, 8,5% og 4,9% hærri í janúar, 
febrúar og mars 2018 en á sama tíma í fyrra
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þá í Reykjavík, þar sem staðgreiðsluskyldar 
greiðslur hækkuðu um 9,9%, og í Mos-
fellsbæ og Hafnarfirði, þ.e. um 9,8% og 
9%. Á Seltjarnarnesi jukust launagreiðslur 
hins vegar ekki um nema 7,2% á milli ára. 

Sem fyrr segir eru mest laun greidd í 
Reykjavík, eða um 36% launagreiðslna 
í landinu, þá 10,9% í Kópavogi þar sem 
launagreiðslur hækkuðu um 8,7% á 

milli ára, þá 8,3% í Hafnarfirði, og loks 
í Garðabæ. Íbúar í Garðabæ fengu um 
5,3% launa í landinu árið 2017 og launa-
greiðslur í sveitarfélaginu jukust um 8,2% 
á milli ára. 

Mestur uppgangur á landinu árið 
2017 var á Reykjanesi. Í sveitarfélögunum 
Reykjanesbæ, Grindavík, Sandgerði, 
Garðahreppi og Vatnsleysustrandarhreppi 
jukust staðgreiðsluskyldar greiðslur um 

12,8% á milli ára. Íbúum í þessum sveit-
arfélögum voru greidd um 6,7% launa í 
landinu árið 2017 samanborið við 6,5% 
árið áður og hækkuðu launagreiðslur 
um 12 milljarða. Í Reykjanesbæ jukust 
launagreiðslur um 15,2% og í Vatnsleysu-
strandarhreppi jukust þær um 11,4%. Í 
Grindavík jukust launagreiðslur hins vegar 
aðeins um 6,1% á milli ára. Árið 2017 voru 

um 4,7% launa í landinu greidd íbúum í 
Reykjanesbæ sem er í sjötta sæti yfir þau 
sveitarfélag þar sem mest er greitt.

Á Vesturlandi jukust launagreiðslur 
heldur minna en á landinu öllu, eða 
um 7,9%. Launagreiðslur jukust um 
tæpa 4,8 milljarða en um 3,8% aukn-
ingar tekjuskattsskyldra greiðslna var á 
Vesturlandi. Hlutdeild landsvæðisins í 
heildargreiðslum minnkaði því lítillega 

og var um 4,3% bæði árin. Mest var greitt 
á Akranesi, eða um 31 milljarður, en þar 
hækkuðu launagreiðslur um 7,7% á milli 
ára. Næst mest var hækkunin í Borgar-
byggð þar sem launagreiðslur voru um 
13 milljarðar og hækkuðu þannig um 
12,2%. Í Snæfellsbæ voru greiddir rúmir 
sjö milljarðar sem var 2,7% meira en 
árið áður. Í Dalabyggð voru þessar launa-
greiðslur um tveir milljarðar sem var um 
10,2% meira en var greitt árið áður. 

Á Vestfjörðum jukust launagreiðslur 
um 1,8 milljarða, eða um 6,7%. Þetta 
var minnsta aukningin í nokkrum 
landshluta. Hlutur Vestfjarða í heildar-
greiðslum minnkaði því lítillega, úr 1,9% 
í 1,8%. Heildarlaunagreiðslur voru um 
28 milljarðar árið 2017 en þar af voru 15 
milljarðar greiddir íbúum á Ísafirði, 6,2% 
meira en árið áður, og voru 3,8 milljarðar 
greiddir í Bolungarvík sem var 4,2% 
meira en árið áður. Í Vesturbyggð jukust 
launagreiðslur um 242 milljónir, eða 
6,3%. Launagreiðslur í Reykhólahreppi, 
Tálknafjarðarhreppi og Árneshreppi juk-
ust um 15,3%, 11,7% og 11,6%.

Á Norðurlandi vestra jukust launa-
greiðslur um 1,7 milljarða, eða um 7%. 
Hlutur svæðisins í heildargreiðslum 
minnkaði því lítillega, úr 1,8% í 1,7%. 
Heildarlaunagreiðslur voru um 26 millj-
arðar árið 2017 en þar af voru um 15 

Sem fyrr segir eru mest laun greidd í Reykjavík, 
eða um 36% launagreiðslna í landinu, þá 10,9% 
í Kópavogi þar sem launagreiðslur hækkuðu um 
8,7% á milli ára

Staðgreiðsla skatta var tekin upp árið 1988. Raunvirði staðgreiðsluskyldra greiðslna, sem eru laun, hlunnindi, lífeyrir og tryggingabætur, hefur hækkað nær 
samfellt á þessum tíma. Greiðslurnar voru um 1.525 milljarðar árið 2017, 125 milljörðum eða 9% hærri en árið áður. Þær voru 235 milljörðum eða 18,2% 
hærri árið 2017 en árið 2007. 
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milljarðar greiddir íbúum í Skagafirði 
sem var 6% meira en árið áður. 3,8 og 
3,4 milljarðar voru greiddir í Húnaþingi 
vestra og á Blönduósi en í fyrrnefnda 
sveitarfélaginu jukust greiðslur um 8,7% 
á milli ára og um 10,6% í því síðarnefnda. 
Skattskyldar greiðslur jukust um 10,1% í 
Akrahreppi og um 14,7% í Skagabyggð.

Á Norðurlandi eystra jukust launa-
greiðslur um 9,1 milljarð, eða um 8%. 
Hlutur landshlutans í heildargreiðslum 
breyttist mjög lítið en hann var 8,1% 
árið 2017. Heildarlaunagreiðslur voru 
um 122 milljarðar árið 2017 en þar af 
voru um 77 milljarðar greiddir íbúum 
á Akureyri sem var 7,4% meira en árið 
áður. Um 5% launagreiðslna í landinu 
voru greiddar íbúum á Akureyri sem 
er í fimmta sæti á landsvísu yfir þau 
sveitarfélög þar sem mest var greitt á 
árinu. Þá voru um 13 milljarðar greiddir 
íbúum á Húsavík, tæpir níu milljarðar 
greiddir í Fjallabyggð og rúmir sjö millj-
arðar greiddir á Dalvík. Þarna hækkuðu 
greiðslurnar um 15,5%, 1,4% og 5,1%. 
Í Skútustaðahreppi, Svalbarðshreppi 
og Þingeyjarsveit jukust skattskyldar 
greiðslur um 21,5%, 14,6% og 13,4%. 
Greiðslur í Langanesbyggð jukust um 
12,8% en þær voru um tveir milljarðar 
árið 2017.

Aukning launagreiðslna á Austurlandi var 
einnig nokkuð undir landsmeðaltali, eða 
7,8%. Á Austurlandi jukust launagreiðslur 
um fjóra milljarða. Hlutur svæðisins í 
heildargreiðslum var um 3,6%. Heildar-
launagreiðslur voru um 55 milljarðar 
árið 2017 en þar af voru um 22 milljarðar 

greiddir íbúum í Fjarðabyggð, 14 milljarðar 
voru greiddir íbúum á Fljótsdals héraði og 
tíu voru greiddir Hornfirðingum. Greiðslur 
í þessum þremur sveitarfélögum hækkuðu 
um 6,3%, 8% og 10,9% á milli ára. Á 
Djúpavogi jukust skattskyldar greiðslur 
um 12,8% en þar voru launagreiðslur um 
1,7 milljarðar árið 2017.

Staðgreiðsluskyldar greiðslur á Suður-
landi jukust um 9,8%, eða um 9,3 
milljarða, á milli ára. Hlutur landshlut-

ans í heildargreiðslum jókst úr 6,7% í 
6,8%. Heildarlaunagreiðslur voru um 103 
milljarðar árið 2017 en þar af voru um 36 
milljarðar greiddir íbúum í Árborg sem var 
9% meira en árið áður. Vestmannaeyingar 
fengu 19 milljarða greidda en þar hækk-
uðu greiðslurnar um 3,1% á milli ára. Þá 

fengu Hvergerðingar um 10 milljarða 
greidda sem var 8,2% meira en árið áður. 
Íbúar í Ölfusi fengu rúma átta milljarða 
greidda, eða 8,3% meira en árið áður. 
Launagreiðslur í Mýrdalshreppi, Áshreppi 
og Skeiða- og Gnúpverjahreppi jukust um 
27,7%, 26% og 24,1%, og í Skaftárhreppi, 
Bláskógabyggð og Hrunamannahreppi 
jukust launagreiðslur um 23,5%, 21,1% 
og 17,1%. Þá er einnig athyglisverð sú 
16,2% hækkun sem varð í Grímsnes- 

Bróðurpartur aukningar staðgreiðslu árið 2017 var á höfuðborgarsvæðinu en þar jukust staðgreiðsluskyldar greiðslur um 85,3 milljarða sem var um 68% 
aukningarinnar á milli ára. Greiðslurnar jukust um 9% á landsvísu. Þær jukust um 9,9% í Reykjavík og 8,7% í nágrannasveitarfélögunum á höfuðborgar-
svæðinu. Vöxturinn var þó hraðastur á Reykjanesi en þar jukust greiðslurnar um 12,8% á milli ára en 9,3% aukningarinnar var á Reykjanesi. 

Á Norðurlandi eystra jukust launagreiðslur um 
9,1 milljarð, eða um 8%. Hlutur landshlutans 
í heildargreiðslum breyttist mjög lítið en hann 
var 8,1% árið 2017
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og Grafningshreppi, 15,4% hækkunin í 
Rangárþingi eystra og 10,3% hækkunin í 
Rangárþingi ytra. Þarna voru greiddir 1,6, 
6,4 og 5,8 milljarðar í staðgreiðsluskyldar 
greiðslur árið 2017. Um þessar mundir 
er greinilega mikill uppgangur í sunn-
lenskum sveitum sem þéttbýlið virðist 
fara varhluta af. 

Atvinnugreinar
Það er athyglisvert að skoða hvernig 
greiðslurnar skiptust á milli atvinnu-
greina í landinu. Árið 2017 voru um 

28,9% greiðslna skv. skilagreinum í stað-
greiðslu greiddar af aðilum sem töldust 
til atvinnugreinarinnar opinber stjórn-
sýsla og varnarmál; almannatryggingar. 
Greiðslur í þessari atvinnugrein jukust 
um 42 milljarða, eða 10,6%, árið 2017. 
Þar af voru um 22 milljarðar greiddir af 
fyrirtækjum og stofnunum í almanna-
tryggingum, sem var hækkun um 20,9%, 
og þá jukust greiðslur í almennri stjórnsýslu 
og löggjöf um 19 milljarða, eða 6,9%. Um 
8,4% heildargreiðslna í landinu, eða 128 
milljarðar, og 19,5% heildargreiðslna, eða 
298 milljarðar, voru greiddar í þessum 
atvinnugreinum. 

Greiðslur í byggingarstarfsemi og mann-
virkjagerð jukust um 14 milljarða, eða 
22% á milli ára. Árið 2017 voru um 75 
milljarðar, eða 4,9% heildargreiðslna í 
landinu, greiddir af aðilum sem töldust 
til atvinnugreinarinnar. Þar af voru um 
39 milljarðar greiddir af fyrirtækjum sem 
störfuðu við byggingu íbúðar- og atvinnu-
húsnæðis en greiðslur fyrirtækja í greininni 
jukust um átta milljarða, eða 25,6%, á 
milli ára. Fyrirtæki sem starfa í atvinnu-
greininni raflagnir greiddu 11 milljarða 
í laun sem var tveimur milljörðum, eða 
16,4%, meira en árið áður. Önnur ótalin 
og sérhæfð byggingarstarfsemi greiddi um 
sex milljarða sem var einum milljarði, 
eða 17%, meira en greitt var árið áður. Þá 
er athyglisvert að greiðslur í fyrirtækjum 

sem starfa við undirbúning byggingarvinnu, 
vinnu við þök og niðurrif jukust um 42,3%, 
39,8% og 36,3%. Þessar atvinnugreinar 
vega reyndar ekki mjög þungt. Greiðslur 
í greinunum þremur voru 2,6 milljarðar, 
286 milljónir og 90 milljónir. 

Greiðslur í atvinnugreininni rekstur 
gististaða og veitingarekstur jukust um átta 
milljarða, eða 15,1%, á milli ára. Árið 
2017 voru um 59 milljarðar, eða 3,9%, 
heildargreiðslna í landinu greiddir af fyrir-
tækjum í þessari grein. Þar af var hlutur 
veitingastaða um 29 milljarðar og hótela 

og gistiheimila með veitingaþjónustu um 
24 milljarðar árið 2017. Í báðum þessum 
greinum jukust greiðslurnar um rúma þrjá 
milljarða, 13,6% í fyrra tilfellinu og 16,4% 
í því síðara. Greiðslur í atvinnugreininni 
krár, kaffihús og dansstaðir o.þ.h. jukust 
um rúmar 513 milljónir, eða 33,6%, og 
greiðslur í atvinnugreininni tjaldsvæði, 
svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi jukust um 
22 milljónir, eða 21,9% á milli ára. 

Í fjármála- og vátryggingastarfsemi juk-
ust staðgreiðsluskyldar greiðslur um 13 
milljarða sem var 8,3% aukning. Árið 
2017 voru um 169 milljarðar, eða 11,1% 
heildargreiðslna í landinu, greiddir af 
fyrirtækjum í greininni. Þar af var hlutur 
lífeyrissjóða um 96 milljarðar en lífeyris-
sjóðir greiddu um 6,3% heildargreiðslna. 
Greiðslur lífeyrissjóða jukust um 9,2% á 
milli ára. Þá greiddu fyrirtæki í annarri 
fjármálastarfsemi um 37 milljarða sem var 
0,6% meira en árið áður. Nú er aftur upp-
gangur hjá eignarhaldsfélögum sem greiddu 
15 milljarða árið 2017 sem var 22,4% 
meira en árið áður. Greiðslur fyrirtækja í 
atvinnugreininni starfsemi miðlun verðbréfa 
og hrávörusamninga jukust um 178 millj-
ónir, eða 20,5%, og eins jukust greiðslur 
hjá fjárvörslusjóðum, sjóðum og öðrum sér-
hæfðum fjársýslufélögum um 199 milljónir 
sem var 13,9% hækkun á milli ára. 

Mikill uppgangur er einnig í leigustarf-
semi og ýmissi sérhæfðri þjónustu en þar 

jukust staðgreiðsluskyldar greiðslur um 11 
milljarða sem var 24,7% aukning á milli 
ára. Árið 2017 voru um 54 milljarðar, eða 
3,6% heildargreiðslna í landinu, greiddir 
af fyrirtækjum í greininni. Fyrirtæki sem 
annast aðra bókunarþjónustu og starfsemi 
tengda ferðaþjónustu greiddu 11 milljarða 
í laun sem var um fjórum milljörðum, eða 
61%, meira en var greitt árið 2016. Ferða-
skrifstofur og ferðaskipuleggjendur greiddu 
um átta og fimm milljarða. Í fyrrnefndu 
greininni jukust launagreiðslur um 514 
milljónir, sem var 6,5% aukning, en þær 
jukust um 1.135, eða um 27,6%, í hinni 
síðarnefndu. Almenn þrif bygginga greiddi 
um sjö milljarða í laun sem var um einum 
milljarði, eða 9,3%, meira en árið áður. Þá 
greiddu fyrirtæki í blandaðri skrifstofuþjón-
ustu u.þ.b. milljarð í laun og var það 52 
milljónum, eða 10,2%, meira en árið áður. 
Fyrirtæki sem starfa við leigu á bifreiðum og 
léttum vélknúnum ökutækjum greiddu um 
6,6 milljarða, þ.e. 1,3 milljörðum meira 
en árið áður, en það var 24,8% aukning 
greiðslna. Atvinnugreinin leiga á vöru-
bifreiðum og leiga á landbúnaðartækjum 
greiddi 12 milljónum, eða 133,2%, meira 
og 28 milljónum, eða 34,9%, meira árið 
2017 en árið áður. Þá er mikill uppgangur 
hjá ráðningarskrifstofum og starfsmanna-
leigum en þar jukust greiðslur um 970 
milljónir og 719 milljónir sem var aukn-
ing um 125,7% og 198,8%. Þá jukust 
greiðslur einnig í annarri þjónustu tengdri 
starfsmannahaldi um 25 milljónir sem var 
aukning um 115,8% á milli ára. Í starfsemi 
tengdri öryggisþjónustu jukust greiðslur um 
568 milljónir sem var aukning um 13% 
á milli ára. 

Atvinnugreinin sérfræðileg, vísinda-
leg og tæknileg starfsemi greiddi um 113 
milljarða árið 2017 sem voru um 7,4% 
launagreiðslna í landinu. Greinin greiddi 
um 10 milljörðum, eða 9,6%, meira árið 
2017 en árið áður. Önnur ótalin sérfræði-
leg, vísindaleg og tæknileg starfsemi vegur 
þyngst innan þessarar greinar en hún 
greiddi um 48 milljarða í laun árið 2017 
sem var um fjórum milljörðum, eða 9,7%, 
meira en árið áður. Starfsemi verkfræðinga 
greiddi 19 milljarða sem var um tveimur 
milljörðum, eða 11,9%, meira en árið 
áður og atvinnugreinin reikningshald, bók-
hald og endurskoðun; skattaráðgjöf greiddi 
um 11 milljarða sem var um einum 
milljarði, eða 8,2%, meira en árið áður. 
Fyrirtæki sem annast viðskiptaráðgjöf og 
aðra rekstrarráðgjöf greiddu fimm milljarða 
í launagreiðslur eins og fyrirtæki í rann-
sóknum og þróunarstarfsemi í líftækni en í 
fyrri greininni hækkuðu greiðslurnar um 

Greiðslur í atvinnugreininni rekstur gististaða 
og veitingarekstur jukust um átta milljarða, eða 
15,1%, á milli ára. Árið 2017 voru um 59 milljarðar, 
eða 3,9%, heildargreiðslna í landinu greiddir af 
fyrirtækjum í þessari grein
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11,8% á meðan hækkunin nam 21,3% í 
þeirri síðarnefndu. Það er athyglisvert að 
greiðslur í lögfræðiþjónustu drógust saman 
um 1,5% á milli ára en fyrirtæki í lögfræði-
þjónustu greiddi um sjö milljarða árið 
2017. Arkitektar hafa hins vegar fundið 
fyrir góðærinu því að greiðslur í starfsemi 
arkitekta jukust um 623 milljónir sem var 
18% aukning á milli ára. 

Launagreiðslur í atvinnugreininni 
heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vél-
knúnum ökutækjum tekur yfir margar 
undirgreinar verslunar og þjónustu. 
Um 8,8% staðgreiðsluskyldra greiðslna 
voru greiddar í þessari atvinnugrein árið 
2017, samtals um 134 milljarðar, sem 
var 10 milljörðum, eða 7,9%, meira en 
var greitt árið áður. Í þessari grein vega 
launagreiðslur stórmarkaða þyngst en 
fyrirtæki í greininni greiddu samanlagt 
um 16 milljarða árið 2017 sem var um 
tveimur milljörðum, eða 11,6%, meira 
en árið áður. Um 1% greiðslna í landinu 
voru greiddar starfsmönnum stórmarkaða. 
Bílasalar greiddu um 11 milljarða, sem var 
1,5 milljörðum, eða 15,1%, meira en árið 
áður. Þá greiddi blönduð heildverslun og 
blönduð heildverslun með matvæli, drykkj-
arvöru og tóbak um níu og sjö milljarða 
hvor um sig sem var 10,5% aukning 
í fyrrnefndu greininni en um 6,6% 
aukning í þeirri síðarnefndu. Greiðslur í 
atvinnugreininni heildverslun með lyf og 
lækningarvörur drógust hins vegar saman 
um 2,6% á milli ára en í þessari grein hafa 
verið greiddir um sjö milljarðar í laun á 
undanförnum árum. 

Launagreiðslur í atvinnugreininni 
flutningar og geymsla jukust um átta millj-
arða á milli ára sem var 10,2% aukning. 
Greinin greiddi um 89 milljarða í laun árið 
2017 sem var um 5,8% staðgreiðsluskyldra 
greiðslna í landinu. Rúmur helmingur 
greiðslnanna var annars vegar greiddur af 
fyrirtækjum í atvinnugreininni farþega-
flutningar með áætlunarflugi, en greinin 
greiddi 27 milljarða í laun, þ.e. tveimur 
milljörðum, eða 7,8%, meira en árið 2016, 
og hins vegar í greininni þjónustu starfsemi 
tengd flutningum með flugi þar sem greiðslur 
hækkuðu um þrjá milljarða, eða 17,9%. 
Fyrirtæki sem annast millilanda- og strand-
siglingar með vöru greiddu um níu milljarða 
sem var 2,8% meira en árið áður. Almenn 
póstþjónusta og önnur þjónusta tengd flutn-
ingum greiddu fjóra og þrjá milljarða en 
greiðslur jukust um 6,7% í fyrrnefndu 
greininni og 7,7% í þeirri síðarnefndu. 
Það vekur athygli að greiðslur í grein-
unum akstur vörubíla og akstur sendibíla 
jukust um 22,3% og 19,7%, og greiðslur 

í flutningaþjónustu jukust um 19,6%. Þá 
jukust greiðslur í greininni rekstur leigubíla 
um 23,7% á milli ára sem segir ef til vill 
ákveðna sögu.

Framleiðsla er einn mikilvægasti 
atvinnuvegur landsins en framleiðslufyrir-
tæki greiddu um 10,2% launa. Samtals 
greiddu þessi fyrirtæki um 155 milljarða 
sem var ekki nema rúmum milljarði, eða 
0,8%, meira en var greitt árið 2016. Það 
teljast 144 atvinnugreinar til framleiðslu 
en frysting fiskafurða, krabbadýra og lin-
dýra vegur þyngst framleiðslugreinanna. 
Þessi atvinnugrein greiddi um 35 millj-
arða í laun árið 2017 sem var um þremur 
milljörðum, eða 7,2%, minna en greinin 
greiddi árið áður. Þá greiddi atvinnu-
greinin vélvinnsla málma um 11 milljarða 
sem var 3% meira að raunvirði en greitt 
var árið 2016. Fyrirtæki í framleiðslu á 
vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og 
tóbaksvinnslu greiddu níu milljarða í 
staðgreiðsluskyldar greiðslur árið 2017 
sem var 9,4% meira en var árið áður. At-
vinnugreinin framleiðsla á gosdrykkjum, 

ölkelduvatni og öðru átöppuðu vatni og 
atvinnugreinin framleiðsla á tækjum og 
vörum til lækninga og tannlækninga greiddu 
hvor um sig um fimm milljarða. Í fyrr-
nefndu greininni hækkuðu greiðslurnar 
um 2,5% en þær minnkuðu um 1,1% í 
þeirri síðarnefndu. Svipaða sögu er að 
segja af greinunum framleiðsla á brauði, 
nýju sætabrauði og kökum, og framleiðsla á 
kjötafurðum og lyfjaframleiðslu sem greiddu 
allar í kringum fjóra milljarða í laun árið 
2017. Greiðslur í fyrrnefndu greinunum 
tveimur hækkuðu um 5,7% og 7,3% en 
lækkuðu í þeirri síðastnefndu um 4,8%. 
Þá lækkuðu greiðslur í atvinnugreininni 
söltun, þurrkun og hersla fiskafurða, krabba-
dýra og lindýra um 9,3% en þessi grein 
greiddi einnig um fjóra milljarða í laun 
árið 2017. Ýmis smáiðnaður virðist vera 
í sókn. Í greinunum framleiðsla á bygg-
ingarefni úr steinsteypu jukust greiðslur um 
76,5%, í framleiðsla á glerílátum jukust þær 
um 60% og í framleiðsla á heimilisvörum 

og skrautmunum úr leir og postulíni jukust 
þær um 56,8%. Þá jukust launagreiðslur 
í framleiðsla á rafhreyflum, rafölum og 
spennubreytum um 85,7% svo eitthvað 
sé nefnt. Í engri þessara atvinnugreina 
nema þeirri fyrst nefndu ná launagreiðslur 
einum milljarði.

Það er athyglisvert að þjónustugrein-
arnar virðast hafa verið að sækja í sig 
veðrið á meðan vöxtur í framleiðslu og 
verslun er heldur minni. Í landbúnaði, skóg-
rækt og fiskveiðum drógust launagreiðslur 
hins vegar saman um fimm milljarða sem 
var 11,2% samdráttur. Greinin greiddi 
um 37 milljarða í laun árið 2017 en um 
2,4% launagreiðslna voru greiddar starfs-
mönnum í greininni. Útgerð fiskiskipa 
er langfyrirferðarmesta atvinnugreinin 
í þessum yfirflokki og greiddi um 24 
milljarða árið 2017 sem var um fimm 
milljörðum, eða 15,9%, minna en árið 
áður. Smábátaútgerðir greiddu um fimm 
milljarða í laun árið 2017 sem var um 
einum milljarði, eða 15,8%, minna en árið 
áður. Fyrirtæki í eldi og ræktun í sjó og eldi og 

ræktun í ferskvatni greiddu 1,9 og 1,3 millj-
arða í laun sem var um 13,5% og 11,9% 
meira en árið áður. Greiðslur í blönduðum 
búskap jukust um 97 milljónir, eða 14,3%. 
Þá vekur athygli að launagreiðslur í ræktun 
á öðru ótöldu grænmeti, rótum og hnýði juk-
ust um 98 milljónir, eða 17,3%, á milli 
ára. Þá greiddi ræktun mjólkurkúa um 540 
milljónir í laun sem var 3,7% meira en árið 
áður. Nokkur vöxtur virðist hafa verið í 
ýmsum greinum þar sem launagreiðslur 
eru ekki yfir milljarði. Í greinunum plöntu-
fjölgun, ræktun á kartöflum, alifuglarækt og 
önnur nautgriparækt jukust launagreiðslur 
um 150%, 22,4%, 15,6% og 14%.

Að lokum er vert að minnast á upp-
lýsingar og fjarskipti en sú grein greiddi 
um 63 milljarða í staðgreiðsluskyldar 
greiðslur sem var um 4,1% greiðslna í 
landinu árið 2017. Greiðslur í greininni 
jukust um þrjá milljarða, eða 5%, á milli 
ára. Hugbúnaðargerð vegur þyngst í þess-
ari atvinnugrein en hún greiddi um 17 

Greiðslur í atvinnugreininni heildverslun með lyf 
og lækningarvörur drógust hins vegar saman um 
2,6% á milli ára en þessi grein hefur greitt um sjö 
milljarða í laun á undanförnum árum
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milljarða í laun og aðrar greiðslur til 
starfsmanna árið 2017. Greiðslurnar 
voru um milljarði, eða 7,8%, hærri en 
árið áður. Þá greiddi ráðgjafarstarfsemi 
á sviði upplýsingatækni um 14 milljarða 
sem var um 7,3% meira en árið áður. At-
vinnugreinin þráðlaus fjarskipti greiddi 
átta milljarða en þar var 1,2% minna 
greitt en árið áður. Í atvinnugreinunum 
dagblaðaútgáfa og gagnavinnsla, hýsing og 
tengd starfsemi, voru greiddir fimm og þrír 
milljarðar sem var 0,7% og 5,6% meira 
en árið áður. Í greinunum útgáfa tölvu-
leikja og útvarpsútsending og dagskrárgerð 
voru greiddir í kringum tveir milljarðar 
sem var 184 milljónum, eða 8,3%, og 89 
milljónum, eða 4%, meira en greitt var í 
þessum sömu greinum árið áður. Fyrir-
tæki sem annast fjarskipti um streng og 
framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum 
og sjónvarpsefni greiddu 2,4 og 1,8 millj-
arða sem var aukning um 11,2% og 6,8%. 
Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýs-
ingatækni og önnur ótalin starfsemi á sviði 
upplýsingaþjónustu greiddu hvor um sig 
um það bil milljarð í laun. Í síðarnefndu 
greininni jukust launagreiðslur um 126 
milljónir, eða 14,5%, en þær drógust 
saman í hinni fyrrnefndu um 24 millj-
ónir, eða 1,6%. Þá er vert að minnast á 
mikinn vöxt í þremur greinum sem ekki 
vega sérlega þungt í stóra samhenginu 
en það eru greinarnar önnur fjarskipta-
starfsemi þar sem greiðslur jukust um 
122 milljónir, eða 75%, vefgáttir þar sem 

launagreiðslur jukust um 43 milljónir, 
eða 69,3%, og sjónvarpsútsendingar og dag-
skrárgerð en þar jukust greiðslurnar um 22 
milljónir sem var 39,6% vöxtur.

Tekjuhópar
Áhugavert að skoða hvernig þessir 125 
milljarðar, sem var heildartekjuaukningin 
árið 2017, skiptast á milli tekjuhópa. Árið 
2017 var staðið skil á staðgreiðslu vegna 
301.919 einstaklinga. Þar af komu 24.410 
nýir einstaklingar inn á skrá árið 2017 
sem ekki höfðu neinar tekjur hér á landi 
árið 2016. Á móti kemur að 12.634 ein-
staklingar duttu út af skrá árið 2017. Um 
þriðjungur, eða 94.543, þeirra sem voru 
með staðgreiðsluskyldar greiðslur árið 
2016 voru með innan við þrjár milljónir í 
greiðslur á ári. 32%, eða 96.611, voru með 
þrjár til sex milljónir í greiðslur, 16,9% 
voru með sex til níu milljónir í greiðslur 
og 6,8% voru með 9 til 12 milljónir í stað-
greiðsluskyldar greiðslur. Tæp 5% voru 
með greiðslur yfir 12 milljónum árið 
2016 en þar af voru 2,6% með 12 til 15 
milljónir, 1% með 15 til 18 milljónir og 
0,5% með 18 til 21 milljón. 

Samanlagt raunvirði staðgreiðslu-
skyldra greiðslna þeirra einstaklinga 
sem fengu eitthvað greitt árið 2016 var 
1.400 milljarðar. Sem fyrr segir hækkuðu 
staðgreiðsluskyldar greiðslur um 125 
milljarða en þar af voru 40 milljarðar, 
eða 31,9%, greiðslur til einstaklinga sem 
fengu engar greiðslur árið 2016. Þá er at-

hyglisvert að einstaklingar sem voru með 
minna en þrjár milljónir í greiðslur árið 
2016 voru samanlagt með 147 milljarða 
í tekjur árið 2016. Þessir sömu einstakl-
ingar voru með 198 milljarða í greiðslur 
árið 2017 og höfðu greiðslur til þeirra því 
aukist um 35,3%. Um 41,3% nettóbreyt-
ingarinnar var hjá þessum tekjuhópi. Þá 
hækkuðu tekjur þeirra sem voru með 
þrjár til sex milljónir um 28 milljarða, 
eða 6,6%, en þessir einstaklingar voru 
með 443 milljarða í tekjur árið 2017 
samanborið við 415 milljarða árið áður. 
Þeir sem voru með sex til níu milljónir í 
staðgreiðsluskyldar greiðslur voru sam-
anlagt með 372 milljarða árið 2016 en 
hækkuðu um níu milljarða, eða 2,3%, 
árið 2017. Þeir sem voru með 12 til 15 
milljónir í tekjur voru samtals með 210 
milljarða og hækkuðu um tvo milljarða 
á milli ára sem var 0,9% hækkun. 

Það er athyglisvert að þeir 14.909 
einstaklingar sem fengu meira en 12 
milljónir árið 2016 lækkuðu árið 2017 en 
þar af voru 67 ekki með neinar greiðslur 
árið 2017. Þeir sem voru með 12 til 15 
milljónir árið 2016 fengu samanlagt 104 
milljarða greidda en þeir fengu 103 millj-
arða greidda árið 2017. Sama má segja 
um þá sem fengu 15 til 18 milljónir, 18 
til 21, 21 til 24 og meira en 24 milljónir 
í greiðslur árið 2016. Staðgreiðsluskyldar 
greiðslur hvers þessara tekjuhópa lækk-
uðu um milljarð á milli ára, eða um 
0,9%, 2,6%, 3,9%, 2,8% og 2,1%. Það 
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Þegar skoðað er hvernig greiðslur þróuðust á milli ára sést að um þriðjungur hækkunarinnar, 40 milljarðar eða 32,1%, var vegna einstaklinga sem ekki fengu 
neinar staðgreiðsluskyldar greiðslur árið 2016. Þá voru um 52 milljarðar tekjuaukning einstaklinga sem voru með innan við þrjár milljónir í greiðslur árið 
2016 en þetta er 41,5% heildarhækkunarinnar árið 2017. Þá hækkuðu greiðslur til þeirra sem voru með þrjár til sex milljónir í greiðslur árið 2016 samanlagt 
um 28 milljarða en það var um 22,1% aukningarinnar. Tekjur þeirra sem voru í efstu tekjuþrepunum árið 2016 drógust hins vegar saman.
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er því ljóst að stór hluti tekjuaukningar-
innar árið 2017 var vegna einstaklinga 
sem ýmist voru að koma inn á skatt-
grunnskrá eða voru nýlega byrjaðir að 
afla tekna árið 2017. Um 97,1% þeirra 
sem komu nýir inn árið 2017 voru með 
minna en sex milljónir í tekjur árið 2017 
en þar af voru 19.934, eða 78,4%, með 
minna en þrjár milljónir í greiðslur.

Árið 2016 voru 191.154 þeirra 
277.509 einstaklinga sem fengu tekju-
skattsskyldar greiðslur, eða 68,9%, með 
minna en sex milljónir í greiðslur og um 
94.543, eða 34,1%, voru með innan við 
þrjár milljónir. Árið 2017 voru 193.885 
þeirra 289.285, eða 67%, með undir 
sex milljónir í greiðslur og 86.792, eða 
30%, fengu innan við þrjár milljónir 
í greiðslur. Það er ekki loku fyrir það 
skotið að stór hluti tekjuaukningarinnar 
í landinu árið 2017 hafi verið vegna fólks 
sem er nýkomið inn á vinnumarkaðinn 
og vann á lágum launum árið 2017. 
Þessi samanburður segir mun meira um 
lífskjaraaukninguna í landinu en brúttó-
tölur um tekjuaukningu gera. 

Þegar breytingin er skoðuð eftir tekju-
hópum er ljóst að þeir sem komu nýir 
inn árið 2017 hafa haft umtalsverð áhrif 
á samanburð milli tekjuhópa. Þá hefur 
það töluverð áhrif þegar einstaklingar 
hverfa frá eins og þeir 12.634 sem höfðu 
tekjur árið 2016 en engar tekjur ári síðar. 
265.665 einstaklingar fengu staðgreiðslu-
skyldar greiðslur bæði árin. Þessir sömu 
einstaklingar voru með 1.382 milljarða 
í tekjur árið 2016 og 1.485 milljarða 
árið 2017. Raunvirði tekna þessara ein-
staklinga jókst um 103 milljarða, eða um 
7,4%. Tölur um tekjur þessa fólks segja 
sömu sögu. Tekjur þeirra sem voru neðst 

í tekjustiganum árið 2016 jukust lang-
mest á milli ára en þeir sem fengu hæstu 
greiðslurnar árið 2016 höfðu almennt 
lækkað ári síðar.

Þannig höfðu tekjur þeirra 84.215 sem 
voru með innan við þrjár milljónir í tekjur 
árið 2016 hækkað um 61 milljarð á milli 
ára sem var 44,7% hækkun. Um 59,7% 
nettóhækkunarinnar var vegna tekju-
hækkunar þessa hóps sem var með um 
9,9% heildartekna árið 2016 en 13,4% árið 
2017. Tekjur þeirra sem voru með þrjár 
til sex milljónir árið 2016 höfðu hækkað 
um 32 milljarða, eða 7,9%, en 31,4% 
aukningarinnar var tekjuaukning þessara 
sömu 95.443 einstaklinga. Þetta fólk var 
með 29,7% heildagreiðslna hópsins árið 
2016 en 29,8% ári síðar. Greiðslur þeirra 
50.766 sem voru með sex til níu milljónir 
í heildargreiðslur árið 2016 jukust um 10 
milljarða, eða 2,7%, og þeir 20.399 sem 
voru með níu til 12 milljónir hækkuðu 
um þrjá milljarða sem var 1,3% hækkun. 
Þeir sem voru með meira en 12 milljónir 
í tekjur höfðu hins vegar almennt lækkað. 
Þannig höfðu þeir sem voru með 12 til 15 
milljónir, 15 til 18 milljónir og 18 til 21 
milljón allir lækkað um u.þ.b. milljón eða 
0,5%, 2,3% og 3,2%. Hópurinn sem var 
með 21 til 24 milljónir hafði lækkað um 
487 milljónir sem var lækkun um 2,4%, 
og þeir 1.578 sem voru með meira en 
24 milljónir í greiðslur árið 2016 höfðu 
lækkað um 482 milljónir, eða 0,9%. 

Um 1.210 þessara hátekjumanna fengu 
ennþá meira en 24 milljónir greiddar árið 
2017 en það er 76,1% hópsins. Á hinn 
bóginn voru 57.740 þeirra 94.543, eða 
61,1%, sem fengu innan við þrjár millj-
ónir árið 2016 enn með svo lágar tekjur ári 
síðar, 10.328, eða 10,9%, voru ekki með 

neinar tekjur en 24.263, eða 25,7%, voru 
með þrjár til sex milljónir. Einir 1.911, eða 
2%, höfðu hækkað enn meira og voru með 
sex til níu milljónir og enn aðrir 235, eða 
0,2%, hópsins voru með níu til 12 milljónir 
í greiðslur árið 2017. 

Að lokum
Staðgreiðsluskyldar greiðslur hafa aldrei 
verið jafn háar og árið 2017. Tekjuaukningin 
var að miklum hluta til komin vegna fólks 
sem greiddi staðgreiðslu í fyrsta skipti árið 
2017 og því bendir ýmislegt til þess að stór 
hluti tekjuaukningarinnar hafi verið vegna 
aðstreymis verkafólks til landsins. Um 
77,4% aukningarinnar varð á höfuðborgar-
svæðinu eða á Reykjanesi. Þá er athyglisvert 
að tekjuaukningin var mest í ýmiskonar 
þjónustugreinum, opinberri stjórnsýslu, 
fjármála- og vátryggingastarfsemi, bygg-
ingariðnaði og sérhæfðri þjónustu, en hátt 
í tveir þriðju hlutar aukningarinnar voru í 
þessum greinum. Launagreiðslur í fram-
leiðslugreinum, landbúnaði, skógrækt og 
fiskveiðum stóðu í stað eða drógust saman, 
og er samdrátturinn í sjávarútvegi, sem 
oft er kallaður undirstöðuatvinnuvegur 
þjóðarinnar, þar sérstaklega áhugaverður. 
„Síldin kemur og síldin fer“ var sagt í gamla 
daga. Þar til að einn daginn hætti síldin 
að koma. Í öllu þessu góðæri er gott að 
vera þess minnugur að lífríkið í kringum 
landið er viðkvæmt, verð á áli sveiflast á 
mörkuðum og það þarf ekki nema myndar-
legt eldgos eða vel skipulagðar óeirðir á 
Austurvelli til að hafa stórvægileg áhrif á 
ferðaþjónustuna í landinu.
                PK
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Þann 30. apríl 2018 var lokadagur fráfarandi ríkisskattstjóra Skúla Eggerts Þórðarsonar í starfi 
en hann hlaut nýverið kjör til embættis ríkisendurskoðanda. Skúli Eggert hefur gegnt embætti 
ríkisskattstjóra frá 1. janúar 2007 og á að baki 37 ára farsælan starfsferil innan skattkerfisins. Var 
hann skattrannsóknarstjóri frá árinu 1993 og til ársloka 2006, og þar áður vararíkisskattstjóri 
á árunum 19901993. Á þeim tíma sem Skúli Eggert hefur leitt starfsemi ríkisskattstjóra hefur 
stofnunin tekið miklum breytingum, ekki hvað síst með sameiningu embættisins við hinar 
níu áður sjálfstæðu skattstofur landsins árið 2010. 

Við brotthvarf Skúla Eggerts tekur við stýrinu Ingvar J. Rögnvaldsson sem settur 
ríkisskattstjóri en Ingvar hefur verið vararíkisskattstjóri frá 1. ágúst 2000. Starfsmenn 
ríkisskattstjóra óska Skúla Eggert velfarnaðar á nýjum vettvangi með innilegu þakklæti fyrir 
samstarfið á undanförnum árum.

Síðasti dagur 
 Skúla Eggerts Þórðarsonar  

í starfi ríkisskattstjóra

Jóhannes Jónsson sviðsstjóri skrifstofu yfirstjórnar flutti Skúla Eggert kveðju.

Ingvar J. Rögnvaldsson settur ríkisskattstjóri
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Til hliðar: Inga Hanna Guðmundsdóttir 
mannauðsstjóri færði Skúla Eggert kort 

með undirskrift allra starfsmanna.

Að neðan: Ingvar J. Rögnvaldsson, þá 
vararíkisskattstjóri, óskaði Skúla Eggert 

velfarnaðar í nýju starfi.

Að ofan: Ásgeir Heimir Guðmundsson 
sviðsstjóri fjármálasviðs færði Skúla Eggert 
innrammað parket í kveðjuskyni.

Til hliðar: Starfsmenn komu saman  
í kveðjusamsæti í matsalnum á  
Laugavegi 166.
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Það var í desember á síðasta ári sem rafræn fyrir-
tækjaskrá var formlega opnuð. Skránni var ætlað að 
mæta kröfum atvinnulífsins um hraðari afgreiðslu 
nýskráninga og aukatilkynninga einkahlutafélaga 
ásamt því að einfalda starfsfólki fyrirtækjaskrár 
ríkisskattstjóra afgreiðslu þessara tilkynninga. Með 
tilkomu rafrænnar fyrirtækjaskrár hafa gæði allra upp-
lýsinga sem skráðar eru í kerfi fyrirtækjaskrár aukist, 
og afgreiðsla nýskráninga og aukatilkynninga, sem 
áður tók 7-10 daga, tekur nú aðeins 1-2 virka daga. 

Rafræn fyrirtækjaskrá er einföld í notkun og viðskiptavinir eru fljótir að senda inn 
skráningar þar sem kerfið býr til öll nauðsynleg stofngögn út frá þeim upplýsingum 
sem færðar hafa verið þar inn. Rafræn gerð stofngagna með þessum hætti dregur úr 
líkum á misræmi, og eru athugasemdir vegna þeirra nýskráninga og aukatilkynninga 
sem berast í gegnum rafræna fyrirtækjaskrá margfalt færri en vegna tilkynninga sem 
skilað er inn á pappír. 

Fjöldi nýskráninga og aukatilkynninga sem berast í gegnum rafræna fyrirtækja-
skrá hefur aukist jafnt og þétt undanfarna mánuði og vonir standa til að rafræn 
fyrirtækjaskrá komi fljótlega til með að leysa pappírsformið alfarið af hólmi. Fram-
kvæmdin hefur gengið vel og hafa viðskiptavinir almennt verið mjög ánægðir með 
þetta nýja kerfi og hversu einfalt það er. Þá hafa viðskiptavinir einnig tjáð ánægju 
sína með undirritunarferlið sem er að öllu leyti rafrænt þannig að notendur kerfisins 
geta undirritað gögn með rafrænum skilríkjum sínum hvar svo sem þeir eru staddir 
í heiminum. Rafræn fyrirtækjaskrá er jafnt notuð af einstaklingum sem og endur-
skoðunar- og bókhaldsstofum og er það ágætis vitnisburður um hversu notendavæn 
og einföld skráin er.

Fjöldi nýskráninga einkahlutafélaga sem bárust á pappír var 213 í janúar 2018 og 192 
í febrúar 2018 samanborið við 242 skráningar í janúar 2017 og 257 í febrúar 2017. 
Fljótt á litið virðist ekki um mikla fækkun á pappírstilkynningum að ræða á milli ára. 
Mikilvægt er þó að hafa í huga að tilhneigingin hefur verið sú að skráningum fjölgi ár 
frá ári þannig að raunveruleg fækkun á pappírstilkynningum í kjölfar opnunar á raf-
rænni fyrirtækjaskrá er í reynd mun meiri en þessar tölur gefa til kynna við fyrstu sýn. 

Þó svo að rafræn fyrirtækjaskrá hafi þegar verið tekin í notkun er stöðugt unnið að 
því að bæta og þróa kerfið með þægindi og þarfir notenda þess í huga. Stefnt er að 
því að nýskráningum og aukatilkynningum einkahlutafélaga verði alfarið beint í 
þennan rafræna farveg enda er framtíðarsýn ríkisskattstjóra skýr hvað varðar færslu 
skráningar úr pappírsumhverfi yfir í rafræna ferla. Kerfið heldur áfram að þróast 
með aukinni notkun og mun vonandi geta tekið á móti nýskráningum og aukatil-
kynningum frá fleiri félagaformum fyrr en seinna. Rafræn fyrirtækjaskrá svarar kalli 
atvinnulífsins um hraðari þjónustu sem og aukna sjálfsþjónustu, viðskiptavinum 
og starfsfólki ríkisskattstjóra til hagsbóta. 

Rafræn fyrirtækjaskrá 
– framkvæmdin hingað til

Ástríður Þórey Jónsdóttir
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Fyrir tveimur árum var álagningu ein-
staklinga flýtt um einn mánuð og í ár var 
ákveðið að flýta henni um einn mánuð til 
viðbótar og því verður lagt á einstaklinga 
31. maí n.k. Til að hægt væri að standa við 
þessi áform var nauðsynlegt að fá framtöl 
fyrr inn til vinnslu og skilafresturinn var 
því styttur. Til að mæta því aukna álagi 
sem leiddi af styttri skilafresti var við-
búnaður aukinn mjög. Má t.d. nefna að 
á Laugavegi 166 voru starfsmenn með 
spjaldtölvur frammi í afgreiðslurýminu 
og aðstoðuðu þar viðskiptavini við skil 
á framtölum. Þetta létti miklu álagi af 
hefðbundinni afgreiðslu og stytti biðtíma 
viðskiptavina verulega.

Úr eftirfarandi töflu má lesa þann fjölda 
viðskiptavina sem lagði leið sína í af-
greiðslurnar á Laugavegi og Akureyri á 
skilafresti, en í ár var almennur frestur 
einstaklinga til að skila framtölum frá 1. 
til 13. mars og var framlengdur frestur til 
16. mars. Skilatíminn í ár var því talsvert 
styttri en áður. Í heild urðu heimsóknirnar 
í ár um 10% fleiri en í fyrra.

Fjöldi símtala inn á 
framtalsaðstoð og þjónustuver 
frá 1. - 23. mars 2018
Auk beinnar aðstoðar við gerð framtala 
veitir starfsfólk ríkisskattstjóra mikla 
aðstoð í formi upplýsinga og leiðbeininga, 

Þjónusta ríkisskattstjóra  
á skilafresti framtala í mars 2018

Annasamasti tími ársins hjá ríkisskattstjóra er við skil einstaklinga á 
skattframtölum á almennum framtalsfresti í mars, en dagarnir við lok álagningar 
opinberra gjalda á einstaklinga fylgja fast á eftir. Í mars á hverju ári margfaldast 
fjöldi símtala og heimsókna í afgreiðslur embættisins vítt og breitt um landið. 

Auk þjónustuvers og annarra sérfræðihópa er á þessu tímabili mannaður 
sérstakur svarhópur, framtalsaðstoð, sem er skipaður frá 15 og upp í 35 manns á 
mestu álagsdögunum. Taka starfsmenn flestra sviða embættisins þátt í að veita 

þjónustu á þessum tíma. 

Gunnar Karlsson

Afgreiðsla 2018 464 509 1.002 849 815 900 834 1.164 806 486 440 424 316 261 216 175 209

Afgreiðsla 2017 319 463 597 775 713 758 702 661 800 783 638 418 392 465 258 226 193
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Heimsóknir í afgreiðsluna á Laugavegi í mars 2017 og 2018

Mánud.
5.3.18 6.3.18 7.3.18 8.3.18 9.3.182.3.181.3.18

Mánud.
12.3.18 13.3.18 14.3.18 15.3.18 16.3.18

 Mánud.
19.3.18 19.3.18 19.3.18 19.3.18 19.3.18

Á Laugavegi 166 
voru starfsmenn með 

spjaldtölvur frammi í af-
greiðslurýminu og  

aðstoðuðu þar viðskiptavini 
við skil á framtölum
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Alls símtöl Framtalsaðstoð Þjónustuver Launþegar Atv.rekstur Netspjall
2018 2018 2018 2018 2018 2018

01.03.18 1.170 526 592 35 17 71

02.03.18 1.117 624 441 20 32 63

Mánudagur 05.03.18 2.693 1.870 755 34 34 131

06.03.18 2.168 1.495 589 44 40 123

07.03.18 1.802 1.127 588 45 42 80

08.03.18 1.880 1.218 570 41 51 99

09.03.18 1.750 1.151 496 49 54 71

Mánudagur 12.03.18 4.090 2.999 955 52 84 206

13.03.18 3.436 2.435 867 52 82 146

14.03.19 1.998 1.382 504 31 81 84

15.03.18 2.065 1.388 556 37 84 103

16.03.18 2.966 2.209 562 48 147 115

Mánudagur  19.03.18 1.016 579 370 29 38 40

20.03.18 720 285 372 24 39 28

21.03.18 524 206 264 20 34 41

22.03.18 516 192 298 8 18 20

23.03.18 508 178 287 19 24 29

30.419 19.864 9.066 588 901 1.450

Símtöl í mars 2018 í þjónustuver og aðra þá hópa sem annast framtalsaðstoð
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hvort heldur sem er í afgreiðslum, í tölvu-
pósti eða netspjalli, en þó fyrst og fremst í 
síma. Stærstu svarhóparnir á þessu tíma-
bili eru framtalsaðstoð og þjónustuver. 
Eins og í afgreiðslunum, þá var við-
búnaður aukinn í símaþjónustunni og 
þrátt fyrir styttri skilatíma hefur sjaldan 
gengið betur að þjónusta þann mikla 
fjölda sem hringdi inn á þessu tímabili. 
Þar eru mánudagarnir og síðustu skila-
dagarnir í almennum og framlengdum 
fresti erilsamastir og standa upp úr.

Eins og fram kemur í meðfylgjandi 
töflu og myndum er það umtalsverður 
fjöldi sem nýtur aðstoðar starfsmanna 
ríkisskattstjóra í marsmánuði í tengslum 
við skil einstaklinga á skattframtölum 
og talsverður hluti þess hóps er af er-
lendum uppruna.

Laugavegur Akureyri
Framtalsaðstoð Afgreiðsla Framtalsaðstoð Afgreiðsla

01.03.18 253 464 27 41

02.03.18 318 509 36 45

Mánud. 05.03.18 767 1.002 85 107

06.03.18 611 849 108 125

07.03.18 600 815 83 98

08.03.18 653 900 62 75

09.03.18 623 834 70 91

Mánud. 12.03.18 910 1.164 136 157

13.03.18 600 806 77 112

14.03.19 281 486 40 64

15.03.18 239 440 52 71

16.03.18 236 424 41 64

Mánud.  19.03.18 127 316 19 39

20.03.18 78 261 7 26

21.03.18 70 216 7 29

22.03.18 32 175 3 22

23.03.18 40 209 4 31

6.438 9.870 857 1.197

Afgreiðslan Afgreiðslan Aðrar
Laugavegi Akureyri afgreiðslur Alls

01.03.18 454 52 62 568

02.03.18 1.042 63 128 1.233

Mánud. 05.03.18 1.005 89 100 1.194

06.03.18 918 66 104 1.088

07.03.18 948 97 75 1.120

08.03.18 858 78 87 1.023

09.03.18 1.223 121 108 1.452

Mánud. 12.03.18 706 111 69 886

13.03.18 291 59 42 392

14.03.19 280 34 28 342

15.03.18 232 20 26 278

16.03.18 103 15 20 138

Mánud.  19.03.18 58 6 3 67

20.03.18 54 6 7 67

21.03.18 39 3 10 52

22.03.18 23 5 6 34

23.03.18 73 8 7 88

8.307 833 882 10.022

Fjöldi heimsókna í afgreiðslur á Laugavegi  
og á Akureyri 1. - 23. mars 2018

Bein aðstoð starfsmanna RSK við skil á framtölum  
1. - 23. mars 2018

 Eins og í afgreiðslunum, 
þá var viðbúnaður aukinn 

í símaþjónustunni og 
þrátt fyrir styttri skilatíma 

hefur sjaldan gengið betur 
að þjónusta þann mikla 
fjölda sem hringdi inn á 

þessu tímabili
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Framtalsaðstoð  2018 253 318 767 611 600 653 623 910 600 281 239 236 127 78 70 32 40

Framtalsaðstoð  2017 161 248 392 603 525 561 491 481 574 550 427 199 169 236 82 59 45
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Aðstoð við skil framtala í afgreiðslunni á Laugavegi í mars 2017 og 2018

Mánud.
5.3.18 6.3.18 7.3.18 8.3.18 9.3.182.3.181.3.18

Mánud.
12.3.18 13.3.18 14.3.18 15.3.18 16.3.18

 Mánud.
19.3.18 19.3.18 19.3.18 19.3.18 19.3.18

Mánud.
5.3.18 6.3.18 7.3.18 8.3.18 9.3.182.3.181.3.18

Mánud.
12.3.18 13.3.18 14.3.18 15.3.18 16.3.18

 Mánud.
19.3.18 19.3.18 19.3.18 19.3.18 19.3.18

Alls símtöl 2018 1.170 1.117 2.693 2.168 1.802 1.880 1.750 4.090 3.436 1.998 2.065 2.966 1.016 720 524 516 508

Þ.a. framtalsaðstoð 526 624 1.870 1.495 1.127 1.218 1.151 2.999 2.435 1.382 1.388 2.209 579 285 206 192 178

Þ.a. þjónustuver 592 441 755 589 588 570 496 955 867 504 556 562 370 372 264 298 287

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200

Fj
öl

d
i s

ím
ta

la

Símtöl alls í mars 2018 og þ.a. í þjónustuver og í framtalsaðstoð
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Undanfarið ár hefur ríkisskattstjóri verið þátttakandi í tilraunaverkefni um 
styttingu á vinnuviku ríkisstarfsmanna úr 40 vinnustundum í 36. Í kjölfar sam-
eiginlegrar viljayfirlýsingar þáverandi félags- og húsnæðismálaráðherra og 
fjármála- og efnahagsráðherra frá árinu 2015, um könnun á því hvort að ná 
mætti fram gagnkvæmum ávinningi ríkisstarfsmanna og stofnana með stytt-
ingu vinnutíma án launaskerðingar, var á árinu 2016 auglýst eftir umsóknum 
um þátttöku í tilraunaverkefni þess efnis. Varð ríkisskattstjóri fyrir valinu 
ásamt Útlendingastofnun, Þjóðskrá og Lögreglustjóranum á Vestfjörðum. 
Verkefnið hófst hjá ríkisskattstjóra þann 1. apríl 2017 en það skyldi standa 
yfir í eitt ár. Starfshópur á vegum velferðarráðuneytis, fjármála- og efnahags-
ráðuneytis og BSRB hafði yfirumsjón með verkefninu og niðurstöðum þess. 
Þá voru samanburðarmælingar gerðar á vinnustöðum með lík einkenni þar 
sem vinnufyrirkomulag hélst óbreytt. 

Markmið styttingar á vinnutíma undir 
þessum formerkjum er að auka gæði 
og hagkvæmni þjónustu stofnana en 
á sama tíma vellíðan starfsmanna. Í 
mannauðsmálum leggur ríkisskattstjóri 
höfuðáherslu á að búa starfsfólki sínu 
gott starfsumhverfi og byggir mannauðs-
stefna embættisins á gagnkvæmu trausti 
og tillitssemi. Tilraun sem þessi, sem 
miðar að því að bæta starfsanda og auka 
starfsánægju, er því í takt við þá stefnu-
mótun sem lengi hefur átt sér stað á 
vinnustaðnum. Þá eru starfsmenn ríkis-
skattstjóra vel meðvitaðir um þá ábyrgð 
sem þeir bera gagnvart stofnuninni sjálfri 
og samstarfsmönnum sínum. Um árabil 
hefur vinnufyrirkomulag starfsmanna 
ríkisskattstjóra grundvallast á sveigjan-
leika í vinnutíma en ætla má að eðlilegt 
framhald á þeirri braut sé að draga úr 
kröfum um viðveru þegar ná mætti sam-
bærilegum og betri afköstum á styttri 
tíma. Með þátttöku sinni í tilrauna-
verkefni stjórnvalda vill ríkisskattstjóri 
marka sér enn frekara orðspor sem fram-
sækinn vinnuveitandi og byggja á því 
trausti sem nú þegar ríkir milli starfs-
manna og stofnunar. Enn fremur er sá 
þáttur verkefnisins er lýtur að auknum 
gæðum og hagkvæmni þjónustu í takt 
við megináherslur ríkisskattstjóra um 
skilvirkni, góða þjónustu og hagkvæmni 
í rekstri.

Skilyrði fyrir þátttöku í verkefninu 
var að þátttakendur gerðu tillögur að út-
færslu og mælingum á árangri þess, en 
hver stofnun hafði til þess svigrúm með 

hliðsjón af starfsemi sinni. Vinna starfs-
menn ríkisskattstjóra nú að jafnaði 7,5 
tíma í stað átta, eins og áður var, nema 
á föstudögum en þá er vinnudagurinn 
sex tímar. Til þess að koma í veg fyrir að 
stytting vinnutíma starfsmanna bitnaði 
á viðskiptavinum var opnunartími af-
greiðslu embættisins lengdur um eina 
klukkustund á vikugrundvelli. Áður var 
opnunartíminn 6 tímar alla virka daga, kl. 
09:30-15:30. Meðan á verkefninu stendur 
er opið í þjónustusvörun í 6,5 tíma mánu-
daga til fimmtudaga, kl. 09:00-15:30, og 
fimm tíma á föstudögum, kl. 09:00-14:00. 

Þá voru hannaðir mælikvarðar vegna 
framleiðni og gæða þjónustu og annarrar 
starfsemi stofnunarinnar. Fyrir hvert og 
eitt framleiðslusviðanna – atvinnurekstrar-
svið, einstaklingssvið, skráasvið og 
eftirlitssvið – voru útfærðir sérstakir listar 
yfir mælanleg atriði, s.s. fjölda afgreiddra 
leiðréttingarskýrslna í virðisaukaskatti og 
meðalafgreiðslutíma. Þetta var þó gert 
með viðeigandi fyrirvörum um aðrar 
breytur eða gæði sambærilegra upplýsinga 
frá samanburðarári. Á stoðsviðum stofn-
unarinnar, s.s. fjármálasviði og fagsviði, 
er eðli verkefna þannig að mælikvarðar 
sem unnt er að nota í framleiðslu eiga 
ekki við. Þótti þar rétt að horfa til mæli-
kvarða á borð við veikindafjarvistir og 
yfirvinnutíma líkt og einnig eru notaðir á 
framleiðslusviðunum. Þá lá fyrir að starfs-
ánægjuspurningar úr könnun um Stofnun 
ársins yrðu mikilvægar til samanburðar 
við fyrri ár. Söfnun og afhending gagna 
um þjónustu, veikindafjarvistir, yfirvinnu 

Árangur af tilraunaverkefni um  
styttingu vinnuvikunnar

Helga Valborg Steinarsdóttir

Skilyrði fyrir þátttöku í 
verkefninu var að þátt-
takendur gerðu tillögur 

að útfærslu og mælingum 
á árangri þess, en hver 

stofnun hafði til þess 
svigrúm með hliðsjón af 

starfsemi sinni
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og mælingar á hagkvæmni var í samræmi 
við fyrirfram skilgreint verklag. Þá var 
meðferð allra upplýsinga í samræmi við 
lög 77/2000 um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga. 

Áður en verkefnið hófst leiddi könnun 
meðal starfsmanna ríkisskattstjóra í ljós 
að yfirgnæfandi meirihluti þeirra var afar 
jákvæður í garð fyrirhugaðra breytinga. 
Starfsmenn voru jafnframt reiðubúnir 
til að setja sér fyrirfram skilgreind mark-
mið um aukna framleiðni til að koma til 
móts við styttri viðveruskyldu. Þannig 
voru gerðar kröfur til hvers og eins um að 
endurskoða vinnubrögð og verkferla sem 
og að skipuleggja tíma sinn enn betur en 
áður, og þá í góðu samráði við vinnufélag-
ana. Höfðu margir orð á því að framtakið 
væri lofsvert og löngu tímabært. Almenn 
ánægja var með útfærslu verkefnisins 
þótt eðlilega hafi einhverjar praktískar 
spurningar vaknað. Þá sáu margir ekki 
aðeins tækifæri fyrir starfsmenn til þess 
að bæta jafnvægið á milli vinnu og 
einkalífs, heldur einnig sóknarfæri fyrir 
stofnunina til þess að auka sjálfvirkni, 
endurskipuleggja verklag og verkferla 
og dreifa vinnuálagi. Í þessu samhengi 
komu einnig upp óskir um fyrirlestra og 
fræðslu um tímastjórnun og verkefna-
stýringu sem stjórnendur brugðust strax 
við. Einhugur var á meðal starfsmanna 
um að taka þessari áskorun og þeim tæki-

færum sem henni fylgdu sem ein heild. 
Ríkur skilningur var á því að til lengri 
tíma litið væri stytting vinnuvikunnar 
mikið hagsmunamál fyrir alla launþega 
í landinu og að þátttaka ríkisskattstjóra 
í tilraunaverkefninu væri ekki einkamál 
stofnunarinnar. Því skyldi gengið á undan 
með góðu fordæmi.

Fyrir upphaf verkefnisins var fram-
kvæmt stöðumat með viðhorfsmælingum 
hjá starfsmönnum ríkisskattstjóra en 
einnig var slíkt mat framkvæmt um 
miðbik verkefnisins. Í ljós kom að já-
kvæðir eiginleikar vinnustaðarins, s.s. 
starfsánægja og viðhorf til stjórnenda, 
höfðu heilt yfir aukist og batnað á tíma-
bilinu. Á hinn bóginn hafði dregið úr 
neikvæðum þáttum á borð við kulnun, 
streitueinkennum og vandamálum við 
samræmingu vinnu og einkalífs. Þá höfðu 
væntingar starfsmanna til árangursins af 
tilraunaverkefninu aukist tilfinnanlega frá 
upphafi þess.

Í árslok 2017, þegar níu mánuðir voru 
liðnir af verkefninu, tók ríkisskattstjóri 
saman áfangaskýrslu til starfshóps um 
styttingu vinnuvikunnar með ýmsum 
tölulegum niðurstöðum. Á tímabilinu 
hafði öllum lögbundnum verkefnum 
embættisins verið lokið innan til-
greindra tímamarka, rétt eins og fyrri 
ár. Veikindafjarvistum, að frátöldum 
langtímaveikindum, hafði fækkað. Stikk-

prufur á meðaltalsyfirvinnu sýndu eilitla 
aukningu miðað við samanburðartímabil 
en á sama tíma hafði ársverkum fækkað 
svo færri starfsmenn sinntu nú verkefnum 
embættisins. Þjónustukönnun viðskipta-
vina á svokölluðum „ánægjustandi“ á 
Laugavegi 166 sýndi heldur jákvæðan 
samanburð við fyrra ár. Í árlegum starfs-
mannasamtölum kom fram áberandi 
og eindregin ánægja starfsmanna með 
styttingu vinnuvikunnar. Flestir höfðu 
þeir nýtt sér aukið svigrúm til meiri sam-
veru með fjölskyldum sínum. Sérstaklega 
nefndi barnafólk að hið breytta vinnufyrir-
komulag hafi létt af þeim mikilli streitu og 
bætt til muna jafnvægi vinnu og einkalífs. 
Á jólafundi starfsmanna var hópastarf til-
einkað verkefninu í því skyni að ná fram 
sjónarmiðum starfsmanna og lét mikill 
meirihluti starfsmanna í ljós ósk sína um 
að 36 stunda vinnuvika yrði viðvarandi 
vinnufyrirkomulag hjá ríkisskattstjóra. 

Þann 31. mars sl. var ár liðið frá upp-
hafi verkefnisins. Í ljósi þeirra jákvæðu 
reynslu sem verkefnið hafði gefið af sér 
féllst Velferðarráðuneytið á að framlengja 
þátttöku ríkisskattstjóra um í það minnsta 
eitt ár. Starfsmenn ríkisskattstjóra horfa 
fullir jákvæðni til þess að takast áfram 
á við þessa áskorun og bæta enn frekar 
afrakstur sinn í starfi með tilheyrandi hag-
ræðingu fyrir viðskiptavini embættisins 
og starfsmannahópinn sjálfan.

Kristjana Ingimarsdóttir tekur á móti viðskiptavinum í afgreiðslu embættisins á Laugavegi 166.
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Stofn til innheimtu gistináttaskatts 
er sala á gistináttaeiningu en gisti-
náttaeining er leiga á gistiaðstöðu í 
allt að einn sólarhring, þ.m.t. yfir nótt. 
Með gistiaðstöðu er átt við húsnæði eða 
svæði sem leigt er út í þeim tilgangi að 
þar sé dvalið yfir nótt, að svefnaðastaða 
sé fyrir hendi eða að hægt sé að koma 
henni fyrir, sem og að leigan sé almennt 
til skemmri tíma en eins mánaðar. Sem 
dæmi um gistináttaeiningu má nefna 
hús, íbúðir og herbergi, þ.m.t. herbergi 
á hótelum og gistiheimilum, auk tjald-
svæða og stæða fyrir húsbíla, tjaldvagna, 
fellihýsi og hjólhýsi. Gisting sem ekki 
ber virðisaukaskatt er þó undanþegin 
gistináttaskatti. Þannig er útleiga félaga-
samtaka á sumarhúsum til félagsmanna 

undanþegin virðisaukaskatti þar sem 
hún er ekki viðhöfð í hagnaðarskyni 
heldur niðurgreidd með félagsgjöldum. 
Þeir aðilar sem leigja út, t.d. undir for-
merkjum Airbnb, eru skattskyldir svo 
fremi sem þeir selji gistingu fyrir meira 
en tvær milljónir kr. á ári.

Þegar lögin komu fyrst til fram-
kvæmda þann 1. janúar 2012 var 
innheimtur 100 kr. gistináttaskattur 
fyrir hverja selda gistináttaeiningu en 
1. september 2017 hækkaði skatturinn 
í 300 kr. af sölu á gistingu. 

Á árinu 2012 var álagður gisti-
nátta    skattur 168 milljónir kr. en 
heildar  álagn ingin hefur hækkað stöð-
ugt milli ára og var alls 732 milljónir 
kr. vegna ársins 2017. 

Fjöldi aðila sem skilar 
gistináttaskatti
Fjöldi aðila sem skráðir eru á grunnskrá 
gistináttaskatts hefur vaxið mikið frá 
upptöku skattsins. Þó hefur dregið 
umtalsvert úr fjölgun skráninga en 
þeim fjölgaði um 8% milli áranna 2016 
og 2017 samanborið við 42,4% fjölgun 
á milli áranna 2015 og 2016. 

Í samanburði við önnur Evrópulönd 
er fyrirkomulag álagningar gistinátta-
skatts hérlendis frábrugðið á þann hátt 
að á Íslandi er ekki gerður greinarmunur 
á tegund gistingar. Þannig er upphæð 
skattsins sú sama hvort sem lagt er á 
svítu eða svefnpokapláss. Aðeins er 
innheimtur skattur af þeirri gistinátta-
einingu, s.s. hótelherbergi, sem seld 

Gistináttaskattur
Gistináttaskattur var tekinn upp með lögum nr. 87/2011 sem tóku gildi 1. janúar 2012. 
Markmiðið með innheimtu gistináttaskatts er að afla tekna til að stuðla að uppbyggingu, 
viðhaldi og verndun fjölsóttra ferðamannastaða, friðlýstra svæða og þjóðgarða.  Jafnframt 
er markmiðið að afla tekna til að tryggja öryggi ferðamanna og vernda náttúru landsins. 

Milljónir Gistináttaskattur 2016-2017
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er og gildir þá einu hversu margir gista í 
herberginu. Erlendis er algengara að skatt-
urinn sé lagður á með hliðsjón af fjölda 
þeirra sem gista. Skatturinn getur jafnvel 
verið mismunandi eftir borgum eða milli 
svæða innan sama lands. Þá er víða ann-
ars staðar þessi tegund skatts þrepaskipt og 
skatturinn þannig hafður hæstur á lúxus-
hótelum og lægstur á farfuglaheimilum. 
Oft er ekki innheimtur skattur vegna 
barna yngri en 12 ára og sums staðar eru 
ungmenni jafnvel undanþegin slíkri skatt-
lagningu allt til 18 ára aldurs.

Í þónokkrum Evrópulöndum er fjár-
hæð ferðamanna- eða gistináttaskatts 
af þessu tagi hærri en á Íslandi, en hér 
er skatturinn um 2,4 evrur miðað við 
gengi dagsins í dag. Sem dæmi má taka 
að gisti ferðamaður á fimm stjörnu hót-
eli í Rómar borg er skatturinn sjö evrur 
en fjórar evrur á þriggja stjörnu hóteli 
í sömu borg. Ítalía er þannig dæmi um 
land þar sem ferðamannaskattur er mishár 
eftir gæðum gistingar og ennfremur eftir 
borgum. Í Berlín leggst 5% menningar- 
eða rúmskattur ofan á herbergisverð en 
þeir sem ferðast í viðskiptaerindum eru 
þó undanþegnir skattinum. Í Lissabon 
er innheimt ein evra á einstakling fyrir 
hverja nótt.

Innheimta ferðamannaskatts í Evr-
ópulöndum er því nokkuð mismunandi 
eftir því hvaða land, landsvæði eða borg 
er heimsótt. Þar sem skatturinn er oft 
innheimtur á einstakling frekar en ein-
ingu getur skattlagningin verið talsvert 
hærri en á Íslandi. Ef tekið væri dæmi 
af tveimur fullorðnum einstaklingum 
sem gistu í viku á þriggja stjörnu hóteli 
í Rómarborg þá væri ferðamannaskatt-
urinn vegna þeirra samtals 56 evrur. 
Gistináttaskattur vegna sömu aðila fyrir 
vikugistingu á Íslandi væri hins vegar 
aðeins samtals 16,8 evrur. 

   SG
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Virðisaukaskattur, sem er einn stærsti 
einstaki tekjustofn ríkissjóðs, er lagður 
á viðskipti með vörur og flest alla 
þjónustu innanlands. Í stórum dráttum 
virkar kerfið þannig að fyrirtæki leggja 
á og innheimta skatt, þ.e. útskatt, af 

sölu á vörum og skattskyldri þjónustu,  
sem skila ber í ríkissjóð á gjalddögum 
hvers uppgjörstímabils að frádregnum 
virðisaukaskatti sem þau greiða af 
aðföngum, þ.e. innskatti. Almennt fá 

fyrirtæki þannig virðisaukaskatt sem 
þau greiða af aðföngum sínum endur-
greiddan. Skatturinn er því fyrst og 
fremst borinn af neytendum sem kaupa 
vöru eða þjónustu til endanlegra nota, 
sem og fyrirtækjum og stofnunum sem 

eru í starfsemi undanþeginni virðisauka-
skatti. Aðilar í undanþeginni starfsemi  
leggja ekki virðisaukaskatt á vörur og/eða  
þjónustu og fá því heldur ekki innskatt 
af aðföngum sínum.

Virðisaukaskattur er einnig greiddur við 
innflutning á vörum og þjónustu en er 
að mestu endurgreiddur sem innskattur 
þar sem einkum er um að ræða greiddan 
skatt vegna innfluttra aðfanga fyrirtækja, 
s.s. á vörum til endursölu, hráefni til 
stóriðju og annars iðnaðar auk fjár-
festingavara o.fl.

Álagning virðisaukaskatts við inn-
flutning hingað til lands byggir á því að 
skatturinn er ekki lagður á við sölu frá 
heimalandi seljandans. Á sama hátt er 
enginn virðisaukaskattur lagður á við 
sölu á vöru og þjónustu frá Íslandi en 
skatturinn, og önnur aðflutningsgjöld, 
er hins vegar lagður á í heimalandi kaup-
andans. Með þessu móti er komið í veg 
fyrir tvískattlagningu. Þótt ekki sé lagður 
útskattur á sölu úr landi fæst virðisauka-
skattur endurgreiddur af aðföngum 
útflutningsfyrirtækja, s.s. stóriðjufyrir-
tækja og fiskvinnslufyrirtækja. Eru þessi 
fyrirtæki því iðulega með hærri innskatt 
en útskatt og fá umtalsverðar fjárhæðir 
endurgreiddar úr ríkissjóði á hverju upp-
gjörstímabili. Er þannig komið í veg fyrir 
að skatturinn safnist upp í verði vöru og 
þjónustu við sölu til endanlegra neytenda. 

Ýmis starfsemi og þjónusta er undan-
þegin virðisaukaskatti en hér er aðallega 
um að ræða félags- og heilbrigðisþjón-
ustu, íþróttastarfsemi, fjármálaþjónustu, 
tryggingastarfsemi og ýmis konar 
mennta- og menningarstarfsemi.

Fjöldi á skrá, skýrslur og áætlanir 
Allir sem hafa með höndum virðisauka-
skattsskyldan atvinnurekstur eiga að 
tilkynna sig á virðisaukaskattsskrá og 
fá úthlutað virðisaukaskattsnúmeri. Á 
árinu 2017 voru 36.710 virk virðisauka-
skattsnúmer á grunnskrá virðisaukaskatts 
samanborið við 38.151 árið 2016. Við 
álagningu virðisaukaskatts árið 2017 
voru alls 151.326 virðisaukaskattsskýrslur 

Álagning virðisaukaskatts fyrir 
árið 2017 – helstu niðurstöður

Hinn 1. apríl sl. lauk ríkisskattstjóri við álagningu virðisaukaskatts af 
viðskiptum innanlands fyrir árið 2017. Hér verður gerð grein fyrir helstu 
niðurstöðum álagningarinnar en meðal þess sem þar kemur fram er að 

velta og tekjur af virðisaukaskatti héldu áfram að aukast þótt dregið hafi 
úr þeirri veltuaukningu sem einkennt hefur undanfarin ár.

Álagning virðisaukaskatts við innflutning 
hingað til lands byggir á því að skatturinn er 
ekki lagður á við sölu frá heimalandi seljandans

Álagning virðisaukaskatts af innlendum viðskiptum 
og virðisaukaskatti innheimtum í tolli

Fjárhæðir í milljörðum króna á núvirði.
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afgreiddar en þar af var 149.573 skýrslum, 
eða 98,8%, skilað rafrænt. Virðisauka-
skattsskýrslur vegna ársins 2016 voru 
147.408.

Við frumálagningu virðisaukaskatts 
árið 2017 var fjöldi áætlana 8.621 
saman borið við 9.741 vegna ársins 2016. 
Áætlunum hefur því fækkað um 1.120, 
eða um 11,5%, milli ára. 

Velta ársins 2017
Heildarvelta samkvæmt virðisaukaskatts-
skýrslum jókst um 39 milljarða, eða 
0,9%, að raunvirði árið 2017 sem er mun 
minni aukning en á undanförnum árum. 
Heildarvelta jókst um 3,3% árið 2014 frá 
árinu áður, 7% árið 2015 og 5% árið 2016. 

Heildarvelta var rúmir 4.255 milljarðar 
árið 2017. Þar af var virðisaukaskattsskyld 
velta um 2.954 milljarðar sem var um 
66 milljörðum meiri velta en árið áður. 
Undaþegin velta, eða útflutningur, var um 
1.301 milljarður sem var 27 milljörðum 
minni velta en árið áður. Skattskyld 
velta í almennu hlutfalli jókst um 79 
milljarða, eða 4%, á milli ára. Hún var 
tæpir 2.049 milljarðar árið 2017. Skatt-
skyld velta í lægra hlutfalli var tæpir 906 
milljarðar sem var 13 milljörðum, eða 
um 1,4%, minni velta en árið áður. Fyrir-
tæki í undanþeginni starfsemi skila ekki 
virðisaukaskattsskýrslum og því er velta í 

undanþeginni starfsemi eðlilega ekki talin 
með í virðisaukaskattsskilum. 

Veltuaukninguna árið 2017 má að 
langmestu leyti rekja til veltu í almennu 
hlutfalli. Árið 2017 var tæpur helmingur 
veltu skattskyld velta í hærra hlutfalli, um 

fimmtungur veltunnar, eða 21,3%, var 
velta í lægra hlutfalli og um þriðjungur, 
eða 30,6%, var velta undanþegin virðis-
aukaskatti. Hlutur veltu í hærra hlutfalli 
af heildarveltu hefur því aukist nokkuð 
á milli ára. Til samanburðar var velta í 
hærra hlutfalli um 44,2% heildarveltu árið 
2010 en þá var undanþegin velta um 39% 
heildarveltu. Þá er veltuskipting árið 2007 
einnig áhugaverð en þá var undanþegin 
velta ekki nema um 25,5% af heildarveltu 
í landinu. Gengi gjaldmiðilsins hefur áhrif 
á verðmæti inn- og útflutnings. 

Hér er mikilvægt að hafa í huga að 
virðisaukaskattsskýrslur, þ.m.t. leið-
réttingarskýrslur sem skilað er inn með 
skattframtölum, eru enn að berast og því 
má búast við að álagningin taki nokkrum 
breytingum næstu misseri en sífellt minna 

eftir því sem frá líður. Í þessari umfjöllun 
er miðað við þau framtalsgögn sem 
búið var að skila inn vegna álagningar 
virðisaukaskatts hinn 16. apríl sl. Það er 
því viðbúið að meiri breytingar verði á 
álagningu ársins 2017 en ársins 2016. 

Atvinnugreinar
Þegar veltuaukningin er greind nánar 
sést að tæpir 30 þeirra 39 milljarða sem 
voru hrein aukning veltu í virðisauka-
skattskerfinu voru hjá fyrirtækjum í 
byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. 

Velta og virðisaukaskattur 2006 til 2017 Breyting 2016-2017

Rekstrarár 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Breyting kr. %

Velta

     Hærra hlutfall 2.192,1 2.298,1 2.000,9 1.568,1 1.550,2 1.522,3 1.580,9 1.613,1 1.702,8 1.850,5 1.969,9 2.048,7 78,8 4,0

     Lægra hlutfall 432,6 536,9 530,9 554,1 590,9 606,7 642,6 660,0 688,6 710,0 918,4 905,7 -12,7 -1,4

Samtals 2.624,7 2.835,0 2.531,7 2.122,2 2.141,0 2.129,0 2.223,5 2.273,1 2.391,4 2.560,5 2.888,3 2.954,4 66,1 2,3

Undanþegin velta 982,0 972,3 1.188,7 1.206,8 1.370,0 1.357,4 1.386,8 1.359,0 1.360,9 1.454,5 1.328,1 1.301,0 -27,1 -2,0

Heildarvelta 3.606,7 3.807,2 3.720,4 3.329,0 3.511,1 3.486,3 3.610,3 3.632,1 3.752,2 4.015,0 4.216,4 4.255,4 39,0 0,9

Álagning

     Hærra hlutfall 537,0 563,0 490,2 384,2 395,3 388,2 404,6 411,3 434,2 441,1 464,7 477,5 12,8 2,8

      Lægra hlutfall 60,6 42,4 37,1 38,8 41,3 42,5 44,9 46,2 48,2 81,8 109,3 113,9 4,6 4,2

Samtals 597,6 605,4 527,3 423,0 436,6 430,6 449,5 457,5 482,4 522,8 574,0 591,4 17,4 3,0

Erlend þjónusta 1,2 1,9 1,7 2,0 3,1 2,2 3,0 2,0 2,1 3,3 1,7 1,4 -0,3 -19,5

Álagning í tolli 159,4 153,0 156,5 124,2 140,5 153,2 153,8 150,9 149,7 156,9 150,3 159,6 9,3 6,2

Álagður vsk. samtals 758,2 760,3 685,5 549,2 580,2 586,0 606,2 610,5 634,2 683,1 726,0 752,4 26,4 3,6

Innskattur 528,0 531,8 491,1 387,6 414,5 425,3 438,3 438,9 452,6 482,2 507,2 513,5 6,3 1,2

Útskattur  - innskattur 230,2 228,5 194,4 161,7 165,7 160,7 168,0 171,7 181,7 200,9 218,8 238,9 20,1 9,2

Heildarvelta samkvæmt virðisaukaskatts-
skýrslum jókst um 39 milljarða, eða 0,9%, að 
raunvirði árið 2017 sem er mun minni aukning 
en á undanförnum árum

Fjárhæðir í milljörðum króna á núvirði.
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2017 2016 Munur %

Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur

Heildarvelta samtals 43.540,2 43.156,7 383,5 0,9

Skattskyld velta samtals 30.575,2 30.042,6 532,6 1,8

Álagning 814,3 302,3 512,0 169,4

Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu

Heildarvelta samtals 20.509,5 17.177,5 3.332,0 19,4

Skattskyld velta samtals 19.670,1 16.223,6 3.446,5 21,2

Álagning 535,7 288,7 247,0 85,6

Farþegaflutningar með langferðabifreiðum

Heildarvelta samtals 24.678,1 23.032,1 1.646,0 7,1

Skattskyld velta samtals 24.021,1 22.465,7 1.555,4 6,9

Álagning 436,8 -430,9 867,7 201,4

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

Heildarvelta samtals 52.662,9 47.112,5 5.550,4 11,8

Skattskyld velta samtals 51.704,0 46.617,6 5.086,4 10,9

Álagning 1.187,1 1.069,0 118,1 11,0

Hótel og gistiheimili

Heildarvelta samtals 70.506,1 64.769,6 5.736,5 8,9

Skattskyld velta samtals 70.186,4 64.439,2 5.747,2 8,9

Álagning 601,7 667,5 -65,8 -9,9

Veitingahús, krár og kaffihús

Heildarvelta samtals 107.247,2 99.207,5 8.039,7 8,1

Skattskyld velta samtals 101.887,0 94.496,4 7.390,6 7,8

Álagning 3.623,5 3.091,0 532,5 17,2

Helstu atvinnugreinar í ferðaþjónustu

Fjárhæðir í milljónum króna á núvirði.

Að því er aðrar ferða-
þjónustugreinar varðar 
jókst velta í yfirflokknum 
rekstur gististaða og 
veitinga rekstur um rúma 
15 milljarða, eða 8,4%, 
en þar af voru rúmir átta 
milljarðar í veltuaukningu 
veitingastaða
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Þetta var 10,2% aukning að raungildi á 
milli ára. Þá er einnig áhugavert að velta 
starfsmannaleiga jókst um tæpa þrjá 
milljarða, eða 154,8%, árið 2017. Velta í 
yfirflokknum flutningar og geymsla jókst 
um 24 milljarða, eða 6,4%, en þar af voru 
rúmir 16 milljarðar í atvinnugreininni 
farþegaflutningar með áætlunarflugi og 
tæpir fimm milljarðar í þjónustustarfsemi 
tengdri flutningum með flugi. Í fyrrnefndu 
greininni jókst velta um 10% en um 
18,3% í þeirri síðarnefndu. Í yfirflokknum 
flutningar og geymsla dróst velta í atvinnu-
greininni vöruflutningar með flugi hins 
vegar saman um tæpa þrjá milljarða, eða 
11,1%, og velta í atvinnugreininni far-
þegaflutningar með leiguflugi um rúman 
einn milljarð, eða 3,7%. 

Að því er aðrar ferðaþjónustugreinar 
varðar jókst velta í yfirflokknum rekstur 
gististaða og veitingarekstur um rúma 15 
milljarða, eða 8,4%, en þar af voru rúmir 
átta milljarðar í veltuaukningu veitinga-
staða, sem var 8,1% aukning, og rúmlega 
5,7 milljarðar vegna hótela og gistiheimila 
sem var tæplega 9% veltuaukning. Velta 
í atvinnugreininni krár, kaffihús og dans-
staðir dróst hins vegar saman um 292 
milljónir, eða 4,2%, á milli ára. Þá jókst 
velta í yfirflokknum leigustarfsemi og ýmis 
sérhæfð þjónusta um rúma 11 milljarða, 
eða 5,7%. Hér munar mest um leigu á bif-
reiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 
en veltan í þessari grein var 5,5 millj-
örðum, eða 11,8%, meiri árið 2017. Velta 
í atvinnugreininni önnur bókunarþjónusta 
og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu jókst 
um 3,3 milljarða, eða 19,4%, á milli ára. 
Velta hjá ferðaskipuleggjendum jókst um 
rúma tvo milljarða, eða 17,4%, á milli ára 
en aftur á móti dróst velta hjá ferðaskrif-
stofum saman um 1,7 milljarða, eða 5,5%. 
Velta í farþegaflutningum með langferða-
bílum jókst um rúmlega 1,6 milljarða, eða 
um 7,1% en álagning virðisaukaskatts á 
þessa grein hækkaði verulega. Skýrist það 
m.a. af því að árið 2016 fengu fyrirtæki 
í þessari grein afturvirkar frádráttar-
heimildir í formi innskatts eins og önnur 
fyrirtæki sem urðu virðisaukaskattsskyld 
í ársbyrjun 2016, s.s. ferðaskrifstofur og 
ferðaskipuleggjendur.

Stærð fyrirtækja
Eins og gefur að skilja jókst ekki velta 
allra fyrirtækjanna sem voru á virðisauka-
skattsskrá árið 2017. Þá voru heldur ekki 
öll fyrirtæki sem voru á virðisaukaskatts-
skrá árið 2017 í rekstri árið 2016. Velta 
12.725 fyrirtækja sem voru með veltu árið 
2016 hækkaði en velta 17.484 fyrirtækja 

lækkaði. Velta þeirra fyrirtækja sem voru 
á skrá bæði árin lækkaði um 96 milljarða 
að raungildi, þ.e. að velta sumra hækkaði 
um 399 milljarða á meðan velta annarra 
dróst saman um 495 milljarða. Á móti 
þessum samdrætti vegur svo veltuaukning 
3.667 fyrirtækja sem komu ný inn árið 
2017 en þessi fyrirtæki veltu rúmlega 
135 milljörðum árið 2017. Samanlögð 
veltuaukning fyrirtækja sem voru á skrá 
bæði árin og þeirra sem komu ný á skrá 
árið 2017 var því rúmir 534 milljarðar. 
Á móti kemur 495 milljarða samdráttur 
í veltu hluta þeirra fyrirtækja sem 
voru á skrá bæði árin þannig að nettó 
veltuaukning nam um 39 milljörðum 
milli ára.

Það er einkennandi fyrir íslenskt at-
vinnulíf að fá fyrirtæki skipta miklu máli 
fyrir efnahagslífið í landinu. Stór hluti 
veltuaukningarinnar árið 2017 er þannig 
bundinn við fáein fyrirtæki. Velta fimm 
fyrirtækja jókst samtals um rúma 89 
milljarða þannig að sjötta hluta af brúttó 
veltuaukningu í landinu má rekja til þess-
ara fimm fyrirtækja og önnur 7% má rekja 

til annarra fimm fyrirtækja. Tíu fyrirtæki 
stóðu því fyrir hátt í fjórðungi, eða 23,8%, 
brúttó  veltuaukningarinnar árið 2017 en 
þar af voru fjögur fyrirtæki ekki með neina 
veltu árið 2016. 

Á hinn bóginn minnkaði velta fimm 
fyrirtækja samanlagt um tæpa 74 millj-
arða og velta þeirra tíu fyrirtækja sem sáu 
mestan samdrátt minnkaði samanlagt 
um tæpa 116 milljarða. Um 14,9% sam-
dráttarins árið 2017 var því vegna fimm 
fyrirtækja og hátt í fjórðung, eða 23,4%, 
mátti rekja til þeirra tíu fyrirtækja sem sáu 
mestan samdrátt í veltu. Aftur voru fjögur 
þessara fyrirtækja ekki með neina veltu 
árið 2017. 

Tekjur ríkissjóðs af 
virðisaukaskatti 2017
Tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti af 
innlendum viðskiptum og innfluttri 
vöru og þjónustu á árinu 2017 voru 239 

milljarðar. Tekjur af virðisaukaskatti 
jukust því um rúma 20 milljarða, eða 
9%, á milli ára. 

Virðisaukaskattur á innlend viðskipti, 
þ.e. útskattur af sölu innanlands, var 
rúmur 591 milljarður, tæpum 17 millj-
örðum, eða 3%, hærri en árið 2016. Sem 
hlutfall af skattskyldri veltu var skatturinn 
20% sem er óveruleg hækkun á milli ára. 
Virðisaukaskattur innheimtur í tolli við 
innflutning var 160 milljarðar, níu millj-
örðum, eða 6,2%, hærri en árið áður. 
Álagður virðisaukaskattur var því um 752 
milljarðar sem var um 26 milljörðum, eða 
3,6%, meira en lagt var á árið 2016. 

Rúmur fimmtungur, eða 21,2%, álagðs 
virðisaukaskatts er lagður á í tolli. Þetta 
hlutfall hefur þó hækkað á milli ára en um 
29,7% hækkunar álagningar virðisauka-
skatts var virðisaukaskattur í tolli. Vægi 
virðisaukaskatts á innflutning hefur því 
aukist nokkuð, úr 20,7% heildarálagn-
ingar í 21,2%. 

Árið 2017 var innskattur um 514 
milljarðar. Hann var sex milljörðum, 
eða um 1,2%, hærri en árið áður. Tekjur 

af virðisaukaskatti jukust mun meira en 
veltan sem jókst um 0,9% eins og áður 
segir. Veltuaukningin árið 2017 var að 
mestu velta innanlands en undanþegin 
velta dróst saman. Innskattur hefur því 
ekki haldið í við veltuaukninguna sem 
gefur tilefni til að ætla að virðisauki 
endanlegrar neyslu hafi aukist og því 
hækka tekjur ríkisins af virðisaukaskatti 
meira en veltan sem stendur að baki. Árið 
2017 voru um 68,2% álagðs virðisauka-
skatts lögð á aðföng og því endurgreidd 
en þetta hlutfall var 69,9% árið 2016 og 
70,6% árið 2015. Þetta bendir til þess að 
stærri hluti álagningarinnar hafi verið 
lagður á endanlega neyslu árið 2017 
en 2016, þ.e. að meiru hafi verið eytt í 
endanlega vöru og þjónustu í landinu 
árið 2017 en árið áður. 

          PK/ÓHA/SG

Það er einkennandi fyrir íslenskt atvinnulíf 
að fá fyrirtæki skipta miklu máli fyrir 
efnahagslífið í landinu
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Með dómi héraðsdóms Reykjavíkur sem 
kveðinn var upp þann 20. nóvember 
2017 var íslenska ríkið sýknað af kröfum 
stefnanda, Haraldar Þórs Ólasonar.

Í málinu var deilt um úrskurð ríkis-
skattstjóra og úrskurð yfirskattanefndar 
til staðfestingar þeirri niðurstöðu ríkis-
skattstjóra að færa sem skattskylda gjöf 
stefnanda til tekna kr. 175.725.500 á 
skattframtali hans árið 2011. Málið átti 
rætur að rekja til kaupa einkahlutafélags-
ins Furu á hlutum í sjálfu sér af foreldrum 
stefnanda en við kaupin varð stefnandi 
eini eigandi einkahlutafélagsins. Við 
kaupin eignaðist félagið eigin hluti sem 
námu 20% af heildarhlutafé en í kjölfarið 
fór fram hlutafjárlækkun sem nam nafn-
virði hlutafjáreignar foreldra stefnanda. 

Krafðist stefnandi þess aðallega að 
úrskurði yfirskattanefndar nr. 260/2016, 
dags. 14. desember 2016, og úrskurði 
ríkisskattstjóra, dags. 1. október 2015, 
í skattamálum stefnanda, yrði hrundið 
og að stefndi yrði dæmdur til að greiða 
stefnanda kr. 83.358.906 ásamt vöxtum, 
dráttarvöxtum og vaxtavöxtum. Til vara 
krafðist stefnandi þess að greindum úr-
skurði ríkisskattstjóra yrði breytt og að 
stefndi verði dæmdur til greiðslu kr. 
9.699.774 ásamt vöxtum, dráttarvöxtum 
og vaxtavöxtum. Í báðum tilvikum var 
krafist málskostnaðar. Stefndi, íslenska 
ríkið, krafðist sýknu og málskostnaðar.

Málsástæður stefnanda lutu bæði að 
formi málsins og efni. Hvað form varðaði 

bar stefnandi því í fyrsta lagi við að hann 
væri ekki aðili að málinu. Réttir aðilar 
væru foreldrar hans sem seljendur hlut-
anna og Fura ehf. sem kaupandi þeirra 
samkvæmt samningi dags. 29. desember 
2010. Við þau kaup hafi félagið nýtt sér 
kauprétt samkvæmt fyrri samningum 
sömu aðila dags. 28. febrúar 1995 en sá 
réttur hafi verið bundinn við félagið. Í 
öðru lagi byggði stefnandi á því að endur-
ákvörðun ríkisskattstjóra á sköttum hans 
dags. 1. október 2015 hafi ekki verið 
innan tímafresta samkvæmt 1. og 2. 
mgr. 97. gr. laga nr. 90/2003, um tekju-
skatt. Taldi hann að hafi verið talið um 
gjöf að ræða hefði ríkisskattstjóri átt að 
skattleggja þær tekjur á gjaldárinu 1995. 
Ennfremur hafi ekki verið gætt ákvæða 
10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Stefndi taldi ljóst að hlutafjárlækkun 
félagsins hafi verið ætlað að takmarkast 
við umrædda hlutafjáreign foreldra 
stefnanda. Stefnandi hafi einn haft hag 
af því að hlutaféð yrði fært niður sem því 
nam, enda hafi hann eftir það setið einn 
að hlutfé í félaginu. Mótmælti stefndi 
því sem rangri og ósannaðri þeirri máls-
ástæðu stefnanda að hann væri ekki 
réttur málsaðili. Í annan stað kvað stefndi 
endurákvörðun ríkisskattstjóra hafa verið 
innan fresta samkvæmt 1. og 2. mgr. 97. 
gr. laga nr. 90/2003. Skattyfirvöld hafi 
haft ástæðu til að telja að 1. mgr. 57. gr. 
laga nr. 90/2003, er varði óvenjuleg skipti 
í fjármálum í skattskilum aðila, ætti við 

í málinu. Athugun á því krefjist vandaðs 
undirbúnings og eftir atvikum viðamik-
illar upplýsingaöflunar. Þær upplýsingar 
sem skattaðili hafi látið í té í skattfram-
tali sínu hafi verið ófullnægjandi. Stefndi 
mótmælti ennfremur sem rangri máls-
ástæðu stefnanda um að frestur til að 
endurákvarða skattskil hans hafi verið 
liðinn sökum þess að hlutabréfakaup Furu 
ehf. árið 2010 hafi átt rót sína að rekja 
til samninga um kauprétt frá árinu 1995, 
enda hafi endurákvörðunin byggst á því 
að stefnandi hefði á tekjuárinu 2010 orðið 
aðnjótandi skattskylds örlætisgernings. 
Málsástæðu stefnanda um að rannsókn 
ríkisskattstjóra hafi verið ábótavant var 
mótmælt sem rangri.

Var það niðurstaða dómsins að ekki 
léki vafi á að umdeildar ráðstafanir mið-
uðu að því að færa hlutafjáreign foreldra 
stefnenda í hans hendur og að mál-
inu væri því réttilega beint að honum. 
Varðandi tímafresti endurákvörðunar 
var vísað til dóma Hæstaréttar í málum 
nr. 210/2015, 211/2015 og 217/2015, 
þar sem ákvæði 97. gr. laga nr. 90/2003 
voru skýrð þannig að hafi framtalsgögn 
skattaðila ekki gefið tilefni til endur-
ákvörðunar nema að undangenginni 
frekari upplýsinga- og gagnaöflun skatt-
yfirvalda skuli sex ára frestur samkvæmt 
1. mgr. 97. gr. eiga við um heimild til þess. 
Upphaf málsins megi rekja til bréfs ríkis-
skattstjóra til Furu dags. 19. mars 2014 
þar sem farið var fram á upplýsingar í 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1105/2017

Skattskyld gjöf – Kaupréttar samningur 
– Frestur til endurákvörðunar
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tengslum við kaup einkahlutafélagsins á 
eigin hlutum á árinu 2010, og jafnframt 
um með hvaða hætti kaupverð hlutanna 
hafi verið ákvarðað. Athugun ríkisskatt-
stjóra hafi lotið að því hvort viðskiptin 
hafi talist óvenjuleg í skilningi 1. mgr. 57. 
gr. laga nr. 90/2003. Ekki hafi mátt ráða 
af skattframtali stefnanda hvort svo hafi 
verið. Með vísan til dóms Hæstaréttar í 
málinu nr. 845/2015 hafnaði dómurinn 
enn fremur þeirri málsástæðu stefnanda 
að frestur til endurákvörðunar samkvæmt 
1. mgr. 97. gr. laga nr. 90/2003 hafi verið 
liðinn þar sem viðskipti með hlutabréfin 
hafi byggt á samningum um kauprétt sem 
gerðir voru á árinu 1995. Þá lægju fyrir 
gögn um að málið hafi verið upplýst með 
fullnægjandi hætti áður en ákvörðun var 
tekin í því, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 
37/1993.

Um efni málsins kvað stefnandi 
samninga foreldra stefnanda og Furu 
í febrúar 1995, að teknu tilliti til allra 
staðreynda málsins, hafa verið eðlilega 
og venjulega. Meta verði atvik málsins 
í ljósi samninga sem gerðir á hafi verið 
árunum 1993 og 1994. Aflétt hafi verið 
persónulegri ábyrgð foreldra stefnanda 
á skuldum félagsins og það í raun verið 
endurgjald fyrir veitingu kaupréttarins 
með samningunum 1995. Þá hafi for-
eldrar stefnanda talið sig hafa fengið 
endurgjald fyrir kaupréttinn í söluverði á 
30% hlut sínum í félaginu. Einnig vísaði 
stefnandi til þess að líkindareglu 9. gr. laga 
nr. 90/2003, varðandi kaup starfsmanna 
á hlutabréfum samkvæmt kauprétti, yrði 
ekki beitt með afturvirkum hætti vegna 
atvika sem urðu á árinu 1995. Fyrir þessa 
lagasetningu hafi engin viðmið verið í 
tekjuskattslögum eða reglugerðum um 
ákvörðun á gangverði hlutabréfa. Yrðu 
skattyfirvöld því sýna fram á hvert hafi 
verið sannvirði hlutabréfa í Furu á þeim 
tíma sem kaupréttarsamningarnir voru 
gerðir. Hið veitta kaupréttargengi var 4,4 
kr. á hlut en í umdeildum úrskurði ríkis-
skattstjóra væri innra virði hlutanna talið 
5,64 kr. á hlut. Samkvæmt forsendum 
embættisins hafi félagið/stefnandi með 
kaupréttarhluta samningsins mögulega 
geta hlotið verðmæti án endurgjalds frá 
foreldrum stefnanda sem skattstjóri hafi 
hugsanlega geta skattlagt sem gjöf í hendi 
Furu á tekjuárinu 1995. Heimild til leið-
réttingar þar að lútandi hafi hins vegar 
runnið út á árinu 2002. Stefnandi taldi 
sýnt að útgáfa foreldra hans á kauprétti 
til handa Furu eða honum sjálfum á árinu 
1995 hafi ekki falið í sér gjöf til rétthafa 
kaupréttarins miðað við forsendur á þeim 

tíma sem samningarnir um kaupréttinn 
voru gerðir. Enn fremur, ef um gjöf væri 
að ræða hlyti hún því að teljast til tekju-
ársins 1995 þegar Fura hf. varð eigandi 
kaupréttarins. Heimild til leiðréttingar 
þar að lútandi hafi hins vegar runnið út 
á árinu 2002.

Um varakröfu sína vísaði stefnandi til 
þess að við mat á hinni skattskyldu gjöf 
miði ríkisskattstjóri við eigið fé Furu í 
árslok 2009 samkvæmt ársreikningi fé-
lagsins. Um heimild sína til að ákvarða 
gangverð hluta í Furu með þessum 
hætti vísi ríkisskattstjóri til 9. gr. laga nr. 
90/2003. Stefnandi hafi mótmælt þessari 
lögjöfnun og bent á að á árinu 2009 hafi 
verið tekin ákvörðun um greiðslu arðs að 
fjárhæð kr. 100.000.000. Var hluthöfum 
greiddur arðurinn á árinu 2010 og hann 
skattlagður í hendi hluthafanna. Sam-
kvæmt þessu ætti að lækka eigið fé Furu 
í árslok 2009 um 100.000.000 króna. 
Álagður tekjuskattur og útsvar ásamt 
2,5% álagi gjaldárið 2011 ættu því að 
lækka um þá upphæð sem nemi vara-
kröfu stefnanda í málinu.

Stefndi vísaði til þess að samkvæmt 2. 
mgr. 59. gr. laga nr. 90/2003 skuli tekjur 
taldar fram á því ári sem þær verða til, þ.e. 
þegar myndast hefur krafa vegna þeirra 
á hendur einhverjum, nema þegar um 
óvissar tekjur sé að ræða. Tekjur þær sem 
um ræðir í málinu hafi verið óvissar þar 
sem þær féllu ekki til fyrr en Fura nýtti 
umsaminn kauprétt og ákvað samhliða 
að lækka hlutafé. Í úrskurðum skattyfir-
valda sé miðað við að umdeild gæði hafi 
fallið stefnanda í skaut í lok árs 2010 
þegar hann varð í eigandi alls hlutafjár 
í Furu án þess að inna af hendi endur-
gjald. Við endurákvörðun skatta hans fari 
því samkvæmt lögum eins og þau voru í 
lok árs 2010. Málsástæðum stefnanda um 
að skattalögum hafi verið beitt afturvirkt 
eða fyrir lögjöfnun var öllum mótmælt 
sem röngum. Að sama skapi var mótmælt 

sem röngum málsástæðum stefnanda um 
að beita eigi lögum eins og þau voru árið 
1995. Þá taldi stefndi að þegar umdeildar 
ráðstafanir væru virtar í heild yrði að telja 
að 1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003 tæki til 
þeirra. Af þeim sökum taldi stefndi rétt 
víkja kaupréttarsamningunum til hliðar í 
skattaréttarlegu tilliti. Taldi stefndi rétt að 
miða við verðmæti hlutafjárins þegar Fura 
nýtti sér kaupréttinn þann 29. desember 
2010. Stefndi vísaði til meginreglu 9. gr. 
laga nr. 90/2003 um að við verðlagningu 
hlutabréfa skuli miða við innra virði sam-
kvæmt síðasta endurskoðaða ársreikningi, 
séu hlutabréf í félaginu ekki skráð á skipu-
legum verðbréfamarkaði. Ákvæðið vísi 
til skattlagningar á kauprétti hlutabréfa 
en í skattframkvæmd hafi verið horft til 
þess að um almenna aðferð sé að ræða 
við mat á gangverði hlutabréfa. Stefndi 
mótmælti sem sem röngu og ósönnuðu 
að verðmæti hins selda hlutafjár hafi 
verið ofákvarðað af hendi skattyfirvalda. 
Taldi stefndi málsástæðu stefnanda um 
að 9. gr. laga nr. 90/2003 hafi ekki víðara 
gildissvið en að ákvarða um verðmæti á 

hlutabréfum/eignarhlutum samkvæmt 
kauprétti sem viðkomandi hefur öðlast 
vegna starfa fyrir annan aðila, eigi ekki 
við rök að styðjast. Stefndi kvað stefnanda 
hafi orðið fyrir tilstilli einhliða samnings 
aðnjótandi verðmæta í formi örlætis-
gernings. Verðmætin hafi verið fólgin í 
því að Fura ehf. greiddi foreldrum hans 
ekki raunverð fyrir hlutafé þeirra í félag-
inu heldur verð sem var langtum lægra, 
byggt á kauprétti sem var óvenjulegur 
samningur í skattalegu tilliti. Virðist eini 
tilgangurinn með ráðstöfunum þessum 
hafa verið að færa örlætisgerning í búning 
viðskipta í nafni Furu. Skattyfirvöldum 
hafi því verið heimilt að leiðrétta skatt-
skil stefnanda og færa honum til tekna 
sem skattskylda gjöf mismun á eðlilegu 
gangverði (markaðsverði) og söluverði 
hlutafjárins við sölu foreldra stefnanda til 

Í málinu var deilt um úrskurð ríkisskattstjóra og 
úrskurð yfirskattanefndar til staðfestingar þeirri 
niðurstöðu ríkisskattstjóra að færa sem skattskylda 
gjöf stefnanda til tekna kr. 175.725.500  
á skattframtali hans árið 2011
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Furu samkvæmt 4. tölul. A-liðar 7. gr. laga 
nr. 90/2003, sbr. 1. mgr. 57. gr. sömu laga. 

Stefndi gerði ekki kröfu um að frávísun 
varakröfu stefnanda en taldi kröfugerð-
ina svo orðaða að ódómtæk væri. Byggði 
stefndi sýknukröfu af varakröfu stefnanda 
á því að skattyfirvöld hafi lagt mat á gang-
virði hlutabréfa í Furu út frá innra virði 
félagsins eins og það var tilgreint í endur-

skoðuðum og samþykktum ársreikningi 
félagsins árið 2009. Sú aðferð væri al-
mennt viðurkennd og notast við hana 
víða í löggjöf, t.d. í lögum nr. 3/2006, 
um ársreikninga, 2. mgr. 4. gr. laga nr. 
14/2004, um erfðafjárskatt og 9. gr. laga 
nr. 90/2003, um tekjuskatt. Skýr fyrirmæli 
tekjuskattslaga standi því í vegi að unnt 
sé að lækka eigið fé félagsins um fjárhæð 
sem nemur arðgreiðslu sem ekki var innt 
af hendi árið 2009 heldur árið á eftir. 

Tekjuviðbót sem stefnanda var ákvörðuð 
á grundvelli 4. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 
90/2003 hafi því verið réttilega ákvörðuð. 

Í niðurstöðu sinni staðfesti dómurinn 
að ákvæðum laga nr. 90/2003 og reglum 
ríkisskattstjóra hafi ekki verið beitt með 
afturvirkum hætti, enda fór endur-
ákvörðun fram vegna tekjuársins 2010. 
Rakti dómurinn hvernig kjarni 1. mgr. 57. 

gr. laga nr. 90/2003 væri samningar milli 
einstaklinga eða félaga sem tengdir eru 
sifjaréttarlega eða fjárhagslega, og gerðir 
eru í sniðgönguskyni. Í því samhengi 
skyldi að horfa til verðlagningar hlutanna 
og byggja mat á gangverði hluta á bók-
færðu verði eigin fjár félagsins samkvæmt 
síðasta endurskoðaða ársreikningi, sbr. 
t.d. lög nr. 3/2006, um ársreikninga, og 
lokaákvæði 9. gr. laga nr. 90/2003. Nam 
söluverð umdeildra hluta kr. 8.495.600. 

Nam tilgreint gangverð hlutafjárins, 
miðað við innra virði félagsins sam-
kvæmt ársreikningi fyrir árið 2009, kr. 
184.221.100 krónum á þeim tíma sem 
viðskiptin áttu sér stað. Þótti dómnum 
því ljóst að Fura ehf. keypti hlutafjáreign 
foreldra stefnanda á undirverði. Í kjöl-
far umdeildrar hlutafjárlækkunar færðist 
eignarhald og forræði félagsins síðan al-
farið á hendi stefnanda án þess að hann 
hefði í raun innt endurgjald af hendi. Að 
mati dómsins voru þessi viðskipti veru-
lega frábrugðin því sem almennt gerist 
og sýnt að þau féllu undir ákvæði 1. mgr. 
57. gr. laga nr. 90/2003. Var fallist á það 
með ríkisskattstjóra og yfirskattanefnd 
að virða bæri mismun að fjárhæð kr. 
175.725.500 á tilgreindu söluverði hluta-
fjárins samkvæmt kaupsamningum 29. 
desember 2010 og gangverði, miðað við 
innra virði félagsins, sem beina gjöf til 
stefnanda samkvæmt ákvæði 4. tölul. A-
liðar 7. gr. laga nr. 90/2003. 

Varakröfu stefnanda var hafnað þar 
sem heimild skorti til niðurfærslu eigin 
fjár félagsins samkvæmt ársreikningi fyrir 
árið 2009.

Samkvæmt öllu framangreindu var ís-
lenska ríkið sýknað af öllum kröfum 
stefnanda og stefnanda gert að greiða 
800.000 kr. í málskostnað.   
 

Skýr fyrirmæli tekjuskattslaga standi því í 
vegi að unnt sé að lækka eigið fé félagsins um 
fjárhæð sem nemur arðgreiðslu sem ekki var 
innt af hendi árið 2009 heldur árið á eftir
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Með dómi héraðsdóms Reykjavíkur sem 
kveðinn var upp þann 27. mars sl. var 
íslenska ríkið sýknað af kröfum stefnenda, 
Óskars Karls Guðmundssonar og Helgu 
Guðnýjar Jónsdóttur.

Í málinu var deilt um endurákvörðun 
skatta stefnenda samkvæmt úrskurði 
skattstjóra 2009 og ríkisskattstjóra 2010 
vegna gjaldáranna 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 og 2009. Snerist ágreiningur 
aðila í fyrsta lagi um heimild stefnenda til 
að hækka bókfært verð eigna í atvinnu-
rekstri sínum með vísan til matsverðs. Í 
öðru lagi var deilt um heimild stefnenda 
til að færa niður verðmæti veiðiheimilda 
vegna skerðingar á úthlutuðu aflamarki 
milli ára. Stefnandi Óskar Karl hefur rekið 
útgerð um árabil í eigin nafni en stefn-
endur eru hjón og samsköttuð.

Stefnendur kröfðust þess að felldir 
yrðu úr gildi úrskurðir skattyfirvalda um 
endurákvörðun gjalda, dags. 9. júní 2009 
og 2. mars 2010, að því er varðaði lækkun 
gjaldfærðrar fyrningar á rekstarskýrslu 
stefnenda. Einnig var þess krafist að felld 
yrði úr gildi ákvörðun ríkisskattstjóra 
um að strika út gjaldfærslu stefnenda kr. 
4.570.630 gjaldárið 2009 vegna skerðingar 
á aflamarki á þorski. Enn fremur kröfðust 
stefnendur niðurfellingar 25% álagsbeit-
ingar samkvæmt úrskurði skattstjóra 9. 
júní 2009. Þá kröfðust þau endurgreiðslu 
úr hendi stefnda, íslenska ríkisins, að fjár-
hæð kr. 12.023.888 ásamt dráttarvöxtum 
auk málskostnaðar. Stefndi krafðist sýknu 
auk málskostnaðar.

Hvað fyrra ágreiningsefninu leið 
vísuðu stefnendur til þess að eðli út-
gerðarstarfsemi krefjist fjárfestingar í 
rekstrarfjármunum og að verðbreytingar 
á markaði fyrir slíka fjármuni hafi veruleg 
áhrif á rekstur útgerðarinnar. Töldu stefn-
endur sér heimilt að taka mið af þessu 
í skattalegu uppgjöri sínu með hækkun 
bókfærðs verð rekstrarfjármuna með 
vísan til 50. og 51. gr. laga nr. 133/2001 og 
með tilliti til matsverðs eignanna. Þannig 
væri jafnframt fylgt stöðlum IAS 16 og 
IAS 39 sem hafa þann tilgang að færa 
verðbólguáhrif á peningarlegar eignir og 
skuldir í efnahagsreikningi með því að 
hækka varanlega rekstrarfjármuni. Með 

hliðsjón af verðlagsþróun á umræddum 
árum væri annað skerðing á eignarrétti 
þeirra í atvinnurekstri. Vísuðu stefnendur 
einnig til almennra reglna um rekstrar-
tjón, sbr. m.a. 34. gr. laga nr. 90/2003 um 
tekjuskatt. Töldu þeir að verðbreytingar á 
rekstrarfjármunum teldust tjón í þessum 
skilningi og því eðlilegt að stefnendur 
gætu leiðrétt bókfært verð þeirra þannig 
að fyrning fjármuna væri í takt við verð-
þróun hverju sinni.

Stefndi, íslenska ríkið, vísaði til þess að 
skýr greinarmunur væri á heimildum 
til leiðréttingar á bókfærðu verði eigna 
samkvæmt reikningsskilum og árs-
reikningalögum annars vegar, og 
skattaskilum og skattalögum hins vegar. 
Yrðu reiknings skil samkvæmt bókhalds- 
og ársreikningalögum ekki lögð óbreytt til 
grundvallar skattskilum. Stefnendum hafi 
ekki verið heimilt í skattskilum sínum að 
hækka bókfært verð rekstrarfjármuna með 
tilliti til matsverðs eigna á hverju ári með 
vísan til 50. og 51. gr. laga nr. 133/2001, 
enda hafi tekjuskattslög ekki heimilað slíkt 
endurmat. Málsástæður stefnenda sem 
lúti að því hvað eðlilegt hlyti að teljast 
hefðu ekki þýðingu nema að því leyti sem 
þær kynnu að falla saman við lögfestar 
frádráttarheimildir tekjuskattslaga. 

Í niðurstöðu dómsins voru raktar 
reglur um fyrningargrunnn eigna sem 
dómurinn taldi ótvíræðar. Samkvæmt 
því væru ekki lagaheimildir til að miða 
fyrningargrunn eigna við matsverð eign-

anna og reglur um ársreikninga gætu 
ekki haggað þeirri niðurstöðu. Úrskurður 
skattstjóra um endurákvörðun gjalda 
stefnenda væri í samræmi við 2. mgr. 
36. gr. laga nr. 90/2003. Stefnendum hafi 
ekki verið heimilt að haga skattskilum 
sínum með umdeildum hætti með vísan 
til skattareglna um rekstrartjón. Fallist 
var að fullu á rökstuðning skattstjóra 
í úrskurði hans 9. júní 2009 að því er 
varðar endurákvörðun gjalda stefnenda 

af þessum sökum. Engin efni væru til að 
fella niður það álag sem skattstjóri gerði 
stefnendum samkvæmt 2. mgr. 108. gr. 
laga nr. 90/2003 með heimild í 3. mgr. 
sömu greinar.

Hvað síðara álitamálið varðaði gerðu 
stefnendur ekki ágreining um að engin 
breyting hafi orðið á aflahlutdeild þeirra 
á umræddum fiskveiðiárum. Aflamark 
þeirra hafi hins vegar rýrnað um 33,4%. 
Það yrði að teljast eðlilegt og sanngjarnt 
að stefnendur tækju tillit til þessa í bók-
haldi sínu. Það hafi þau gert með því að 
færa til gjalda í rekstrarreikningi sínum 
almenna fyrningu af aflahlutdeild stefn-
enda með vísan til 3. mgr. 48. gr. laga nr. 
90/2003. Með vísan til þessa kröfðust 
stefnendur þess að gjaldfærsla á virðis-
rýrnun aflamarks þeirra að upphæð kr. 
4.570.624 yrði látin standa óbreytt. Vís-
uðu stefnendur í þessu samhengi einnig 
til almennra reglna um rekstrartjón og 
töldu skerðingu á aflamarki til tjóns í 
þessum skilningi. 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1124/2017

Fyrningargrunnur eigna – Gjaldfærsla  
vegna skerðingar á aflamarki óheimil

Snerist ágreiningur aðila í fyrsta lagi um heimild 
stefnenda til að hækka bókfært verð eigna í 
atvinnurekstri sínum með vísan til matsverðs. Í 
öðru lagi var deilt um heimild stefnenda til að færa 
niður verðmæti veiðiheimilda vegna skerðingar á 
úthlutuðu aflamarki milli ára
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Í málinu var deilt um ráðstöfun leiðrétt-
ingarfjárhæðar samkvæmt lögum nr. 
35/2014, um leiðréttingu verðtryggðra 
fasteignaveðlána, og reglugerð nr. 
698/2014, um samræmt verklag og viðmið 
við leiðréttingu verðtryggðra fasteigna-
veðlána, sem sett var samkvæmt heimild 
í 7. mgr. 11. gr. sömu laga. Deilt var um 
dagsetningu sambúðarslita málsaðila, 
M og K, rétt málsaðila til að njóta hag-
ræðis af leiðréttingunni, og heimildir K 
til að samþykkja upphæð og ráðstöfun 
fjárhæðar inn á fasteignaveðlán sem hún 
var skuldari að og hvíldi á fasteigninni 
F þar sem málsaðilar héldu heimili á 
leiðréttingartímabilinu. 

Áfrýjandi krafðist þess að stefndu yrði 
gert að greiða sér kr. 1.333.916 krónur 
með dráttarvöxtum auk málskostnaðar í 
héraði og fyrir Hæstarétti. Stefnda krafðist 
staðfestingar hins áfrýjaða dóms og máls-
kostnaðar fyrir Hæstarétti. 

Áfrýjanda og stefndu bar ekki saman 
um hvenær sambúð þeirra lauk. Taldi 
stefnda sambúðarslit hafa orðið þann 14. 
mars 2015 eins og skráning í Þjóðskrá segir. 

Hafi stefnda og áfrýjandi því enn verið í 
sambúð þegar stefnda samþykkti þann 
27. desember 2014 ráðstöfun leiðréttingar 
verðtryggðra fasteignaveðlána, og ennþá 
þegar ráðstöfun fjárhæðarinnar fór fram 
þann 13. janúar 2015. Áfrýjandi taldi sam-
búðarslit hafa orðið fyrir þann tíma sem 
samþykkt ráðstöfunar átti sér stað.

Niðurstaða dómsins var að áfrýjanda 
hafi ekki tekist sönnun þess að þau stefnda 
hafi slitið samvistum fyrir það tímamark 
þegar hann sagði sig úr sambúðinni með 
tilkynningu til Þjóðskrár. Yrði því að 
leggja til grundvallar skráningu í Þjóð-
skrá um að málsaðilar hafi verið í sambúð 
þegar stefnda staðfesti útreikning leiðrétt-
ingarinnar, svo sem hún hafði heimild til 
sbr. 7. gr. reglugerðar nr. 698/2014, sbr. og 
3. mgr. 10. gr. sömu laga.

Áfrýjandi byggði á því að þau stefnda 
hafi gert með sér samkomulag um að 
stefnandi væri eigandi að 50% eignarhlut 
í fasteigninni F þrátt fyrir að það kæmi 
ekki fram í opinberum skrám. Áfrýjandi 
taldi fjárhagslega samstöðu hafa verið 
með aðilum á sambúðartíma, hafi þau 

talið sameiginlega fram til skatts og bæði 
greitt af fasteignaveðlánum. Vísaði áfrýj-
andi til 2. mgr. 3. gr. laga nr. 35/2014 um 
að leiðrétting skv. lögunum taki m.a. til 
sambýlisfólks sem uppfyllti skilyrði til 
samsköttunar innan leiðréttingartíma-
bils skv. 1. mgr. sömu greinar. Áfrýjandi 
og stefnda hafi uppfyllt þessi lagaskilyrði. 
Gildi einu hvor aðilinn væri skráður fyrir 
fasteignaveðlánunum á tímabilinu, sbr. 4. 
mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 698/2014. Í 5. 
mgr. 7. gr. laga nr. 35/2014 segi að leið-
rétting einstaklinga og hámark hennar 
ráðist af hjúskapar- eða heimilisstöðu eins 
og hún var á hverjum tíma innan leið-
réttingartímabilsins. Með vísan til þessa 
og athugasemda í frumvarpi til 3. gr. laga 
nr. 35/2014, og enn fremur 3. mgr. 62. 
gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, taldi 
áfrýjandi sig hafa átt sjálfstæðan rétt til 
hluta leiðréttingar lána. Hafi skuldaleið-
réttingin byggst á tveimur sjálfstæðum 
ákvörðunum þar að lútandi, hvor um 
sig að fjárhæð kr. 1.333.916, annarri í 
nafni áfrýjanda og hinni í nafni stefndu, 
og nemi því sjálfstæður réttur áfrýjanda 

Dómur Hæstaréttar í máli nr. 217/2017

Leiðrétting verðtryggðra 
fasteignaveðlána - Sambúðarslit

Stefndi vísaði til þess að í lögum nr. 
116/2006 um stjórn fiskveiða væri gerður 
skýr greinarmunur á aflamarki og afla-
hlutdeild. Haldist aflahlutdeild óbreytt 
milli ára en aflamark fiskiskips sé það 
magn sem skipi væri heimilt að veiða af 
viðkomandi fisktegund á hverju veiði-
tímabili. Lög nr. 90/2003 um tekjuskatt 
heimili ekki fyrningar á keyptri aflahlut-
deild nema um sé að ræða stórkostlegar 
breytingar á tilhögun varanlegra veiði-
heimilda. Þá taldi stefndi að ef fallast ætti 
á röksemdir stefnenda um gjaldfærslu þá 
yrðu þau jafnframt að tekjufæra aukn-
ingu á aflamarki. Málsástæðu stefnenda 
um að almennar reglur um rekstrartjón, 
sbr. m.a. 34. gr. tekjuskattslaga, heimili 
umrædda gjaldfærslu var mótmælt sem 
rangri, enda hafi atvinnurekstrartæki 
þeirra ekki hafi orðið fyrir tjóni. Endur-
greiðslukröfu stefnenda og kröfu um 

niðurfellingu álags var mótmælt sem 
vanreifuðum. 

Dómurinn vísaði í niðurstöðu sinni 
til réttarástands þess sem skapaðist í kjöl-
far dóms Hæstaréttar þann 18. nóvember 
1993 í máli nr. 291/1993 og lagabreytinga 
sem fylgdu í kjölfarið. Taldi dómurinn að 
1. mgr. 48. gr. laga nr. 90/2003 taki af öll 
tvímæli um að stofnkostnað við kaup á 
réttindum sem ekki rýrni vegna notkunar 
sé óheimilt að fyrna. Þar sé og sérstaklega 
tekið fram að reglan eigi við um kaup á 
varanlegri aflahlutdeild. Líkt og staðfest 
hafi verið með úrskurði yfirskattanefndar 
22. júlí 2011 í máli nr. 185/2011 teljist 
greinin ekki taka til kostnaðar við kaup 
á aflamarki sem úthlutað hafi verið á 
grundvelli aflahlutdeildar enda þar ekki 
um að ræða varanlegan veiðirétt. Þá 
segi í 3. mgr. greinarinnar að verðmæti 
keyptra réttinda sem ekki sé heimilt að 

fyrna sé eigi heimilt að færa til frádráttar 
skattskyldum tekjum. Árleg ákvörðun á 
aflamarki stefnenda hafi ekki falið í sér 
skerðingu á aflahlutdeild þeirra og fyrir-
vari í 3. mgr. 48. gr. eigi því ekki við. Með 
vísan til umrædds úrskurðar yfirskatta-
nefndar taki ákvæði laga nr. 90/2003 um 
rekstrartjón aðeins til fyrnanlegra eigna 
og geti því ekki tekið til aflahlutdeildar. 
Var það álit dómsins að umdeildar 
ákvarðanir skattyfirvalda hafi í öllum 
atriðum verið í samræmi við skýr og 
ótvíræð fyrirmæli laga. Hvað álag sam-
kvæmt úrskurði ríkisskattstjóra 2. mars 
2010 varði hafi það þegar verið fellt niður.

Samkvæmt framansögðu var íslenska 
ríkið sýknað af öllum kröfum stefnenda. 
Var stefnendum gert að greiða 600.000 
kr. í málskostnað.
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þessari fjárhæð, sbr. dómkröfu áfrýjanda. 
Hafi ráðstöfun allrar leiðréttingarfjár-
hæðarinnar, kr. 2.667.832, til lækkunar 
veðlána sem hvíldu á fasteign F leitt til 
þess að áfrýjandi hafi ekki notið hagræðis 
af leiðréttingunni svo sem hann hafi átt 
rétt á, en legið hafi ljóst fyrir að stefnda 
myndi halda fasteign F við sambúðarslit. 
Hafi stefnda ein staðfest útreikning leið-
réttingarinnar 27. desember 2014 af hálfu 
beggja málsaðila þótt þau hefðu þá þegar 
slitið samvistir og þeim báðum því borið 
að taka ákvörðun um samþykki.

Stefnda byggði sýknukröfu sína á því 
að áfrýjanda hafi borið að snúa sér til 
ríkisskattstjóra með athugasemdir sínar 
við framkvæmd leiðréttingar fasteigna-
veðlána, eða bera ágreining þeirra stefndu 
undir úrskurðarnefnd um leiðréttingu 
verðtryggða fasteignaveðlána, sbr. 14. gr. 
laga nr. 35/2014. Leiðréttingarfjárhæð 
samskattaðra sambúðaraðila skyldi ráð-
stafað óháð því hvort hlutaðeigandi sóttu 
saman um leiðréttingu, sbr. 4. mgr. 8. gr. 
reglugerðar nr. 698/2014. Þá væri samþykki 
umsækjanda á framkvæmd/ráðstöfun leið-
réttingarfjárhæðarinnar skv. 1.-4. mgr. 1. 
gr. reglugerðarinnar bindandi og tæki ekki 
breytingum þótt hjúskaparstaða breytt-
ist, sbr. 5. mgr. reglugerðarinnar. Stefnda 
kvað að þrátt fyrir samsköttun hafi fjár-
hagur þeirra allan tímann verið aðskilinn 
utan samkomulags sem þau hafi gert um 
greiðslu á sameiginlegum kostnaði við 
rekstur heimilisins. Þá segi ekkert í lögum 
nr. 35/2014 um það hvort máli skipti að 
annar þeirra einstaklinga sem óskað hafi 
eftir samsköttun á leiðréttingartímabilinu 
eða báðir séu eigendur íbúðarhúsnæðisins, 
aðeins segi að ekki skipti máli hvor aðilinn 

sé skráður fyrir lánunum á tímabilinu, sbr. 
2. mgr. 3. gr. laganna.

Í niðurstöðu dómsins kom fram að 
stefnda sótti um leiðréttingu verðtryggðra 
fasteignaveðlána í samræmi við ákvæði 
laga nr. 35/2014, og að málsaðilar voru í 
skráðri sambúð á leiðréttingartímabilinu 
og uppfylltu jafnframt önnur skilyrði 
leiðréttingar samkvæmt 3. gr. laganna. 

Samkvæmt ákvörðun um leiðréttingu, 
sem birt var 8. nóvember 2014, nam út-
reiknuð leiðréttingarfjárhæð vegna hvors 
málsaðila 1.333.916 krónum eða samtals 
2.667.832 krónum. Stefnda samþykkti út-
reikninginn 27. desember 2014. Í kjölfarið 
var allri fjárhæðinni ráðstafað til lækkunar 
á fasteignaveðlánum sem hvíldu á fast-
eign stefndu í samræmi við fyrirmæli 11. 
gr. laga nr. 35/2014 og 8. gr. reglugerðar 
nr. 698/2014. Samkvæmt fyrirmælum 4. 
mgr. 8. gr. reglugerðarinnar skal leiðrétt-
ingarfjárhæð samskattaðs sambúðarfólks 
á samþykktardegi ráðstafað óháð því 
hvort sambúðarfólks er formlega ábyrgt 

fyrir lánum og hvort hlutaðeigandi sóttu 
saman um leiðréttingu. Þá segi í 2. mgr. 
8. gr. reglugerðarinnar að ráðstöfun leið-
réttingarfjárhæðar samkvæmt 3. mgr. 
11. gr. laga nr. 35/2014 skuli fara eftir 
veðröð þeirra lána sem hvíla á fasteign 
eða fasteignum umsækjanda. Stefnda sé 
skuldari að láni sem tryggt sé með fyrsta 
veðrétti í fasteign stefndu F og leiðrétt-

ingunni var ráðstafað inn á þetta lán. 
Taldi dómurinn að framkvæmd leiðrétt-
ingar verðtryggðra fasteignaveðlána sem 
málsaðilum var ákvörðuð, og ráðstöfun 
hennar, hafi verið í samræmi við ákvæði 
laga nr. 35/2014 og reglugerða sem settar 
hafa verið á grundvelli heimildar í 7. mgr. 
11. gr. laganna. Að því gættu var ekki talið 
að stefnda hefði með óréttmætum hætti 
auðgast á kostnað áfrýjanda. 

Samkvæmt framansögðu var stefnda 
sýknuð af öllum kröfum stefnanda. 
Var stefnanda gert að greiða stefndu 
800.000 kr. í málskostnað.

Áfrýjandi krafðist þess að stefndu yrði gert 
að greiða sér kr. 1.333.916 krónur með 
dráttarvöxtum auk málskostnaðar í héraði og fyrir 
Hæstarétti. Stefnda krafðist staðfestingar hins 
áfrýjaða dóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti
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Þegar ég hóf störf hjá ríkisskattstjóra í byrjun árs 2015 
var vinnutíminn hefðbundinn frá klukkan 8:00 til 16:00 
alla virka daga. Á þeim tíma var ég í fullu háskólanámi 
ásamt því að stunda mína keppnisíþrótt með meistara
flokki kvenna ÍR í handbolta. Maðurinn minn vann 
sama vinnutíma og ég svo dóttir okkar var með vist
unartíma á leikskólanum frá 7:45 til 16:45. Við skráðum 
hana með auka 15 mínútur sem kalla mátti varúðarráð
stöfun ef heimferðin skyldi tefjast mikið. Dagskráin 
okkar yfir daginn er mjög þétt og yrði best lýst sem 
púsluspili, líkt og hjá svo mörgum öðrum fjölskyldum í 
landinu.

Við sem Íslendingar erum flest hver vön löngum vinnu
dögum þótt vinnutíminn sé auðvitað mismunandi eftir 
starfsstéttum. Mín skoðun er sú að of mikil áhersla sé 
lögð á langan opnunartíma hjá stofnunum og ýmsum 
fyrirtækjum landsins. Nútímatækni gerir fólki kleift að 
vinna á annan hátt og neytendum að sækja þjónustu 
með nýjum leiðum. Nýjar lausnir eru skapaðar í sífellu 
og tæknin breytist hratt. Mikið af tækninýjungum  miðar 
einmitt að því að auka skilvirkni í þjónustu og gerir 
neytendum kleift að eiga viðskipti og sækja þjónustu á 
einfaldari hátt. Ef við tökum embætti ríkisskattstjóra 
sem dæmi þá eru allar helstu upplýsingar sem notand
inn þarf aðgengilegar rafrænt inni á hans heimasvæði á 
vefnum, www.skattur.is, og eftir því sem notandinn að
lagast tækninni betur getur það sparað honum bæði 
tíma og sporin til muna. Á sama tíma gerir það starfs
fólki ríkisskattstjóra kleift að einbeita sér að öðrum 
verkefnum sínum sem leiðir til betri afkasta innan 
stofnunarinnar. 

Þegar stytting vinnuvikunnar var kynnt snemma árs 
2017 þýddi það að vinnudagurinn hjá mér styttist um 
hálftíma á dag frá mánudegi til fimmtudags og um tvo 
klukkutíma á föstudögum. Hálftími á dag hljómar 
kannski ekki eins og mikið en þegar maður tekur til 
greina t.d. allan þann auka tíma sem sparast með því að 
komast hjá síðdegisumferðinni á heimleiðinni þá mun
ar um minna. Þetta gerir mér kleift að komast heim 
hratt og örugglega án þess að hafa áhyggjur af því að 
renna út á tíma og „skiptast á að skutla og sækja“ leikur 
okkar hjóna var að öllu leyti sigraður af minni hálfu.

Á föstudögum gefst kjörið tækifæri til þess að útrétta. 
Sem foreldri með fimm ára barn tel ég mig geta sett 
fram þá staðhæfingu að barnlausar búðarferðir eru 
bæði auðveldari og ódýrari kostur fyrir heimilið. Það er 
ákveðið frelsi að ljúka vinnudeginum svona snemma. 
Þetta lengir helgina og síðan er ýmislegt hægt að gera 
á tveimur klukkutímum. Mér þykir t.d. gott að klára eitt
hvað erindi sem ég vil ef til vill ekki nota helgina og 
tímann með fjölskyldunni í að gera. Sem námsmaður í 
tímakreppu, sökum mikilla anna, er einnig frábært að 
nota tímann í undirbúning og lærdóm. Stundum nýti 
ég þennan tíma ekki til neins annars en að fara heim til 
mín og slaka á með sjálfri mér yfir góðum kaffibolla eða 
jafnvel lögn, það gefur manni rosalega mikið.

Hvað mig varðar hefur stytting vinnuvikunnar ekki 
komið niður á framleiðni en ég get vissulega ekki al
hæft fyrir hönd allra því verkefnin eru misþung og 
breytileg á milli sviða. Innan vinnustaðarins hefur við
mótið gagnvart breytingunni almennt verið mjög gott 

Silja Ísberg

Auðveldari og skilvirkari leið 
að markmiðum með styttri 
vinnuviku
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og upplifi ég þetta sem eins konar orkusprautu. Mér 
finnst andrúmsloftið vera létt og skemmtilegt og viljinn 
til að skipuleggja verkefnin sín upp á nýtt til að viðhalda 
þessu nýja fyrirkomulagi er mikill. Í mörgum tilfellum 
setur þessi nýi tímarammi dagsins ákveðna pressu á 
mann að klára, maður hagræðir tímanum sínum öðru
vísi og framleiðnin nær að haldast óbreytt með því 
markmiði að komast heim fyrr.

Stytting vinnuvikunnar hefur haft mjög góð áhrif á 
mig og mitt fjölskyldulíf. Í sömu viku og breytingin 
tók gildi gat ég dregið úr vistunartíma dóttur minnar 

á leikskólanum um hálftíma á dag. Líkt og áður kom 
fram hef ég ýmis verkefni á minni könnu og hefur 
styttingin óneitanlega gert mér kleift að ná mínum 
markmiðum bæði á auðveldari sem og skilvirkari 
hátt en gaman er að segja frá því að ég mun útskrif
ast úr Háskóla Íslands í júní næstkomandi sem við
skiptafræðingur. Á þessum tæpu þremur árum sem 
ég hef starfað meðfram háskólanámi, íþróttum og 
fjölskyldulífi hefur seinasta ár og það sem af er af 
þessu ári verið mér þægilegast. Ég hef getað sinnt 
mínum verkefnum betur og eytt aðeins meiri tíma 
með fjölskyldunni minni sem hefur verið dýrmætt. 



Staðgreiðsla opinberra gjalda 2018
Þrepaskiptur tekjuskattur
Staðgreiðsla skatta er reiknuð í tveimur þrepum.
Útreikningur fyrir mánaðartekjur er sem hér segir:
 Af fyrstu 893.713 kr.  ..................................... 36,94%
 Af fjárhæð umfram 893.713 kr.  .................... 46,24%

Hér er átt við tekjur eftir að iðgjald í lífeyrissjóð hefur verið 
dregið frá. Frá reiknuðum skatti dregst persónuafsláttur  
sem er 53.895 kr.
  
Vikulaun
Þegar laun eru greidd vikulega skal reikna staðgreiðslu  
skatta af launum sem hér segir:

 Af fyrstu 205.676 kr. . .....................................36,94%
 Af launum umfram 205.676 kr.  .....................46,24%

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

10.724.523/365 x 7 = 205.676

Annað
 Staðgreiðsla af vöxtum og arði 2018  .................  22%
  Skatthlutfall barna yngri en 16 ára  

af tekjum umfram 180.000 kr.  .............................  6%
 Skattleysismörk tekjuárið 2018 .............  1.750.783 kr.

Persónuafsláttur 2018
 Einn mánuður ...........................................  53.895 kr.
 Hálfur mánuður ........................................  26.947 kr.
 14 dagar ...................................................  24.806 kr.
 Ein vika .....................................................  12.403 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 skatthlutfall  ......................................   24%
 Sérstakt skatthlutfall  .......................................   11%

Barnabætur 2018
Barnabætur eru tekjutengdar og greiddar út í fjórum 
greiðslum; 1. febrúar, 1. maí, 1. júní og 1. október. 

 Hjón/sambúðarfólk
    - með fyrsta barni  .........................................  223.300 kr.
    - með hverju barni umfram eitt  ...................  265.900 kr.
    - Viðbót v/barna yngri en 7 ára  ....................  133.300 kr.

 Einstæðir foreldrar
    - með fyrsta barni  ....................................  372.100 kr.
    - með hverju barni umfram eitt  ................  381.700 kr.
    - Viðbót v/barna yngri en 7 ára  ................  133.300 kr.

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

Vaxtabætur 2018
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 
Gildir frá 1.11. 2017

 Gisting og fæði í einn sólarhring .......................... 26.200 kr.
 Gisting í einn sólarhring ....................................... 15.000 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 
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


